UMOWA ZAMIANY
(ZAMIANA SAMOCHODÓW)
zawarta w dniu ………………… r. w …………………. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany dalej Zamieniającym 1
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, PESEL)

zwany dalej Zamieniającym 2
zwane dalej łącznie Stronami
zwana dalej Umową
o treści następującej:
§1
Oświadczenie Zamieniającego 1
1. Zamieniający
1
oświadcza,
że
jest
jednym
właścicielem
pojazdu:
marka/model …………………………………………………………………………………………………………….
Nr rejestracyjny ………………………………………………………………………………….………………………
Nr VIN nadwozia/podwozia (ramy) ……………………..………………………………………..………..
Rok produkcji ………………………………… Przebieg: ……………………………………………………………
2. Pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych, obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie
jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w
przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia Zamieniającego 1.
3. Zamieniający 1 oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Zamieniający
2 potwierdza, że zna stan techniczny pojazdu oraz że zapoznał się dokumentami i
oznaczeniami pojazdu i nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
§2
Oświadczenie Zamieniającego 2
1. Zamieniający
2
oświadcza,
że
jest
jedynym
właścicielem
pojazdu:
marka/model …………………………………………………………………………………………………………….
Nr rejestracyjny ………………………………………………………………………………….………………………
Nr VIN nadwozia/podwozia (ramy) ……………………..………………………………………..………..
Rok produkcji ………………………………… Przebieg: ……………………………………………………………
2. Pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych, obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie
jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w
przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia Zamieniającego 2.

3. Zamieniający 2 oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Zamieniający
1 potwierdza, że zna stan techniczny pojazdu oraz że zapoznał się dokumentami i
oznaczeniami pojazdu i nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
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§3
Przeniesienie własności
Zamieniający 1 przenosi prawo własności pojazdu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, na rzecz
Zamieniającego 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniającego 2 prawa własności
pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt. 1, na rzecz Zamawiającego 1.
Zamieniający 2 przenosi prawo własności pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt. 1, na rzecz
Zamieniającego 1 w zamian za przeniesienie przez Zamieniającego 1 prawa własności
pojazdu, o którym mowa w § 2 pkt. 1, na rzecz Zamawiającego 2.
Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 2 kwoty …………………
(słownie: ………………………….. ) tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany.
Zapłata kwoty, o której mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie ……………… dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.
§4
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełniania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w ……………… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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