Załącznik Nr 3
Umowa Sprzedaży
(wzór)
na sprzedaż samochodu osobowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie marki Nissan Primera, nr rej.
ZS 16964
W dniu …………………….. r. pomiędzy ZAMKIEM KSIĄŻĄT POMORSKICH instytucją kultury wpisaną do
rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK
1/99/WZ, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin reprezentowanym przez:
Dyrektora - Barbarą Igielską
zwanym dalej „Sprzedającym” a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą / lub zamieszkałym (dot. osób fizycznych) ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
posiadającym NIP …………………………. oraz REGON/PESEL w przypadku gdy Kupujący jest zwanym dalej
„Kupującym”.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie marki
Nissan Primera, nr rej. ZS 16964:
Marka/model - Nissan Primera, nr rej. ZS 16964
Rok produkcji : 2000
Nr nadwozia (VIN) SNJNBEAP11U0446794
Pojemność / moc silnika 1769 ccm / 84kW (114KM)
Przebieg: ……………………………….
Ubezpieczenie: OC ważne do 12.06.2021r.
Przegląd techniczny ważny do 05.02.2022r
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.
§4
1.Kupujacy tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ……………………….zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………..)
przelewem na rachunek Sprzedającego nr konta B.G.K. 56-1130-1176-0022-2047-7820-0001 w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy.

2.Zwłoka Kupującego w zapłacie za zakupiony przedmiot przekraczająca 7 dni upoważnia Sprzedającego do
odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.
§5
1.Wydanie przedmiotu umowy sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu
należnej kwoty, o której mowa w § 4.
2.Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
3.Sprzedajacy zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za ww. pojazd.
4.Sprzedajacy przekazuje Kupującemu:
- Dowód rejestracyjny
- Karta pojazdu
- Blankiet potwierdzający zawarcie umowy OC
- Dwa komplety kluczy samochodowych
- Koło zapasowe
- Podnośnik
- Trójkąt ostrzegawczy
- Radioodtwarzacz
§6
1.Kupujący stwierdza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy.
2.Sprzedajacy nie udziela gwarancji na stan samochodu ani nie odpowiada za wady ukryte.
3.Kupujacy sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
§7
Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z realizacja niniejszej umowy w tym koszty podatku od czynności
cywilno-prawnych, obciążają Kupującego.
§8
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§9
Integralną część umowy stanowi Oferta Kupującego.
§ 10
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu zawartej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Sprzedającego.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, jeden dla
Sprzedającego.
5.Załącznikiem do umowy jest protokół przekazania samochodu osobowego Nissan Primera sporządzony
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.
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