
-WZÓR- 
Załącznik nr 2 
 

Umowa nr…… /2018 
 
Zawarta w dniu…………………………2018 roku w Toruniu, pomiędzy: 
 
Powiatem Toruńskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul Towarowa 4-6, 
87-100 Toruń, reprezentowanym przez Jolantę Zielińską Dyrektora PCPR w Toruniu, zwanym 
dalej „Sprzedającym” 
 
a 
 
Panią/Panem/Firmą………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr PESEL/NIP/REGON…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zwaną/zwanym dalej „Kupującym” 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu: 

1. marka: Fiat 
2. model: Panda 169 
3. rodzaj nadwozia: Hatchback 5d 
4. nr rejestracyjny: CT65341 
5. rok produkcji: 2004 
6. VIN:  ZFA 16900000304329 
7. Rodzaj silnika: 1108 ccm 
8. Moc silnika 40KW 
9. Przebieg: 101312 km – na dzień publikacji ogłoszenia 

 

§ 2 
1. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi przedmiotu 
zabezpieczenia. 
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza 
znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§ 3 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd za kwotę …………………..zł (słownie 
złotych………………………./100). 
2. Zapłata kwoty należnej za samochód nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Sprzedającego – Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Toruniu, nr 
rachunku bankowego: 95 9550 0003 2024 0201 1314 0002, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od daty podpisania umowy. 



3. Samochód zostanie przekazany Kupującemu niezwłocznie po wpłaceniu należności, na 
podstawie protokołu odbioru pojazdu. 
 

§ 4 
Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego wypowiedzenia ubezpieczenia OC w terminie 7 
dni od dnia przekazania samochodu. 
 

§ 5 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej 
umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 
 

§ 6 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w 
tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 
egzemplarze dla Sprzedającego i 1 egzemplarz dla Kupującego. 
 
 
 
SPRZEDAJĄCY                                                                                                              KUPUJĄCY 
 

 
 
 

 


