
Sprzedający:
Nazwisko, imię

Ulica

Kod pocztowy Miejscowość

Data urodzenia Numer telefonu

Nr dowodu osobistego / paszportu

Kupujący:
Nazwisko, imię

Ulica

Kod pocztowy Miejscowość

Data urodzenia Numer telefonu

Nr dowodu osobistego / paszportu

Motocykl:
Producent Typ Rok produkcji Data pierwszej rejestracji

Nr rejestracyjny KW/KM Przebieg całkowity Stan licznika (o ile jest inny) Liczba poprzednich właścicieli Termin następnego badania 
technicznego

Nr karty pojazdu Nr VIN

Cena sprzedaży:
Euro

Sprzedaż motocykla odbywa się w stanie stwierdzonym podczas oględzin i jazdy próbnej z wykluczeniem jakiejkolwiek rękojmi. Wyjątek stanowią następujące, jednoznacznie 
gwarantowane właściwości (punkt 1)

Informacje deklarowane przez Sprzedającego
1. Sprzedający gwarantuje, że:
1.1 motocykl wraz z wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami jest jego   
 nieograniczoną własnością.
1.2 motocykl posiada następujące wyposażenie dodatkowe bądź następu  
 jące akcesoria:

1.3 motocykl w czasie, gdy był jego własnością,
  nie odniósł żadnych szkód wskutek wypadku
  nie odniósł żadnych innych uszkodzeń
  odniósł tylko następujące uszkodzenia lub szkody wskutek wypadku  
  (liczba, rodzaj i zakres):

1.4 motocykl jest wyposażony 
  w oryginalny silnik
  w inny silnik, od przebiegu                  km (zastępczy, używany silnik   
  zamienny). 
2. Sprzedający oświadcza, że
2.1 również w pozostałym okresie – o ile Sprzedającemu wiadomo – mo-
tocykl 
  nie odniósł żadnych szkód wskutek wypadku
  nie odniósł żadnych innych uszkodzeń
  odniósł tylko następujące uszkodzenia lub szkody wskutek wypadku  
  (liczba, rodzaj i zakres):

2.2 motocykl, o ile Sprzedającemu wiadomo,
  nie był używany w celach komercyjnych
  był używany w celach komercyjnych (np. jako pojazd do wynajęcia lub  
  służący do nauki jazdy).

2.3 pojazd pochodzi z importu       Tak        Nie
 (tzw. import prywatny lub równoległy). 

3. Oświadczenie Kupującego
3.1 Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie przerejestrować motocykl,   
 najpóźniej w ciągu tygodnia lub do dnia                .
3.2 Kupujący potwierdza, że do chwili zapłaty pełnej ceny sprzedaży mo-
tocykl pozostaje własnością Sprzedającego.

Uzgodnienie dodatkowe

Miejscowość/data

Podpis Sprzedającego

Podpis Kupującego

Umowa kupna-sprzedaży motocykla używanego

Zaznaczyć właściwe znakiem X / wypełnić lub skreślić niepotrzebne. Niniejszej umowy kupna-sprzedaży nie należy traktować jako absolutnie kompletnej i jedynej 
możliwej formy umowy. Jest ona jedynie wzorem, a umowa może mieć również inny kształt.

Protokół przekazania:
Kupujący potwierdza, iż otrzymał:
  kartę pojazdu i dowód rejestracyjny.
  w przypadku motocykla wyłączonego z eksploatacji – kartę pojazdu i  
  zaświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji.
  motocykl z        kluczykami.

Miejscowość/data

czas

Podpis Kupującego

Miejscowość/data

Podpis Sprzedającego

Sprzedający potwierdza, iż otrzymał:
  należną cenę sprzedaży.
  zaliczkę w wysokości                  euro.


