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UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………………… w ………………………………….  
          (dzień, miesiąc, rok)                                    (miejscowość)                         

pomiędzy: 

SPRZEDAJĄCYM: 

…………………………………………., legitymującym się dowodem osobisty seria ……… 
                   (imię i nazwisko) 

nr ………… wydanym przez ……………………………………….., PESEL ……………….,  

zamieszkałym …………………………………………………………………………………. . 

                                                                                   (dokładny adres) 

a 

KUPUJĄCYM: 

…………………………………………., legitymującym się dowodem osobisty seria ……… 
                   (imię i nazwisko) 

nr ………… wydanym przez ……………………………………….., PESEL ……………….,  

zamieszkałym …………………………………………………………………………………. . 

                                                                                   (dokładny adres) 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie prawa własności przyczepy kempingowej marka i 

model……………………………………………….……………………, kolor ……………….  

…………, nr rejestracyjny ………………………….., rok produkcji ……………………….., 

nr podwozia ……………………………., o długości ……………………………….. i 

dodatkowym oznakowaniu ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. . 

2. Na wyposażeniu przyczepy kempingowej znajduje się: …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. . 

3. Sprzedający oświadcza, że przyczepa kempingowa będąca przedmiotem umowy jest obecnie 

ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń w ……………………………………………. o 

nazwie ………………………………………………. w następującym zakresie: 

• OC ………………………………. nr polisy ……………………………………. z dnia 

……………….. suma …………………………. ; 

• AC …………………………………………………………………………………… . 

§2 

Sprzedający przyczepę kempingową oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, która 

jest wolna od jakichkolwiek wad prawnych i prawa osób trzecich. Ponadto wobec przedmiotu 

umowy nie jest toczone żadne postępowanie i przyczepa nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 
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§3 

Strony zgodnie ustaliły wartość przyczepy kempingowej będącej przedmiotem umowy na 

kwotę:………………………………… zł, słownie …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… . 

§4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przyczepy kempingowej, o której mowa 

w §1 tejże umowy za kwotę ustaloną w §3.  

2. Sprzedający kwituje odbiór ustalonej w §3 kwoty za przedmiot umowy, a kupujący kwituje 

odbiór pojazdu w momencie podpisania niniejszej umowy. 

4. Sprzedający w dniu podpisania umowy i przekazania pojazdu przekazuje Kupującemu 

komplet kluczy i dokumenty dotyczące pojazdu: …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… .  
( np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dokumenty dotyczące ubezpieczenia OC itp.) 

§5 

1. Sprzedający oświadcza, że przyczepa kempingowa nie posiada żadnych wad technicznych, 

o których by wiedział, i o których nie powiadomił Kupującego. 

2. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym przyczepy kempingowej i nie 

ma w stosunku do tego żadnych zastrzeżeń. 

§6 

Kupujący zobowiązuje się przerejestrować przyczepę kempingową na swoje nazwisko w ciągu 

………… dni od dnia zawarcie umowy. Koszt przerejestrowania ponosi kupujący. 

§7 

Strony ustaliły, że koszty dotyczące finalizacji transakcji i opłat skarbowych ponosi Kupujący. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§9 

Wszelkie zmiany w umowie należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Sprzedający          Kupujący  

………………………..      ……………………………. 

(własnoręczny podpis)         (własnoręczny podpis) 
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