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§ 8 Niniejsz¹ umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla
ka¿dej ze stron.

§ 7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6 Strony ustali³y, ¿e wszelkiego rodzaju koszty transakcji, wynikaj¹ce z realizacji ustaleñ
niniejszej umowy oraz koszty op³aty od czynnoœci cywilnoprawnych obci¹¿aj¹ KUPUJ¥CEGO,
zgodnie z ustaw¹ z dn. 09.09.2000 r.

§ 5 KUPUJ¥CY oœwiadcza, ¿e stan techniczny pojazdu jest mu znany.
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§ 3 Strony ustali³y wartoœæ przedmiotu umowy na kwotê:

§ 4 SPRZEDAJ¥CY przenosi na rzecz KUPUJ¥CEGO w³asnoœæ pojazdu okreœlonego w §1
niniejszej umowy za kwotê okreœlon¹ w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie
SPRZEDAJ¥CY kwituje; KUPUJ¥CY kwituje jednoczeœnie odbiór ww. pojazdu.
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§ 2 SPRZEDAJ¥CY oœwiadcza, ¿e pojazd bêd¹cy przedmiotem umowy stanowi jego
w³asnoœæ, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, ¿e nie toczy siê ¿adne
postêpowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, ¿e nie stanowi on równie¿ przedmiotu
zabezpieczenia.
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