
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY MOTOCYKLA 
 
zawarta w …………………………………….. dnia …………………………………. pomiędzy: 
                                      (miejscowość)       
 
Sprzedającym: 
………………………………………………………………………….., legitymującym się dowodem 
                                              (imię i nazwisko)   
osobistym o numerze……………………………………., wydanym 
przez................................….…………………………………... 
zamieszkałym w ………………………….., przy ul.  …………………………………………………………………………, 
kod pocztowy………………………………………., 
PESEL………………………………………………………..  
 
a  
Kupującym: 
………………………………………………………………………....... - zwanym dalej kupującym, legitymującym się 
dowodem osobistym  
                                         (imię i nazwisko) 
o numerze……………………………………., wydanym przez................................………………………………………. 
zamieszkałym w ………………………….., przy ul.  …………………………………………………………………………., 
kod pocztowy………………………………………, 
PESEL…………………………………………………..…...  
 
§ 1 
Przedmiotem niniejszym umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa własności 
motocykla………………………………………………………………………………………………………….. 

(marka/model),   
rok produkcji……………………………………   nr silnika……………………………………………………………………. 
nr nadwozia…………………………………….  nr rejestracyjny……………………………………………………………. 
kolor…………………………………….…….  Przebieg……………………………………………………………………. 
 
§ 2 
Sprzedający oświadcza, że motocykl będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, nie toczy się 
wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. motocyklem, motocykl jest wolny od wad prawnych i praw 
osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 
 
§ 3  
Strony zgodnie ustalają cenę motocykla określonego w § 1 niniejszej umowy na kwotę: …....................................zł., 
słownie…………………………………………………………………………………………... 
 
§ 4 
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną w § 3 umowy. 
2. Sprzedający oświadcza, że zapłata przez Kupującego ceny określonej w § 3 zostanie dokonana w 
następujący sposób: …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Kupujący potwierdza odbiór pojazdu, określonego w § 1, który nastąpił w momencie podpisania niniejszej 
umowy i wpłaceniu kwoty z § 3 niniejszej umowy. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się, że wraz z wydaniem przedmiotu umowy przekaże Kupującemu wszelkie 
posiadane przez niego rzeczy, służące do korzystania z motocykla, w tym: 
……………………………………………………………… (przykładowo: dwie sztuki kluczyków, zestaw opon zimowych 
oraz koło zapasowe) oraz niezbędne dokumenty związane z motocyklem, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę 
pojazdu. 
 
§ 5 

1. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego motocykla i nie ma 
do niego żadnych zastrzeżeń. 
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2. Kupujący oświadcza, że zna i akceptuje następujące wady i 
uszkodzenia:.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

3. Sprzedający oświadcza, że motocykl jest wolny od wad technicznych, które są mu znane, o których nie 
powiadomił Kupującego 

 
§ 6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w 
szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC3) obciążają Kupującego. 
 
§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
   
…………………………………………. ……………………………………………. 
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