Załącznik nr 3 do Regulaminu
sprzedaży samochodów
osobowych należących
do MS TFI S.A.

Umowa sprzedaży
zawarta dnia ........................ w Warszawie pomiędzy:
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z
adresem siedziby ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340312, o Numerze
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 108 000 79 37, REGON: 142079359, o kapitale zakładowym
w wysokości 1 500 000,00 zł - opłaconym w całości (dalej jako Sprzedawca lub MS TFI
S.A.).
reprezentowaną przez:
. . . . . . . . . . . . .................. ...... .........................................
. . . . . . . . . . . . ........................ .........................................
zwaną dalej Sprzedawcą
a
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na skutek wygrania przez Kupującego przetargu
pisemnego przeprowadzonego w dniu ............. .2020 przez Sprzedawcę
2. Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy marki .............. model
.............. o numerze rejestracyjnym ....................., nr silnika........................, nr
nadwozia..............................., rok produkcji ...................., kolor................................,
przebieg ...........................km, nr VIN....................................................
3. Sprzedawca oświadcza, ze opisany powyżej samochód jest jego własnością i wolny
jest od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego
postępowania ani zabezpieczenia.

§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy, o której
mowa w §1 ust 2 niniejszej umowy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się
rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę............................................ złotych brutto
(słownie:...................................................................................)
2. Całość ceny została uiszczona przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany w
ogłoszeniu o postępowaniu.
§3
1. Kupujący oświadcza, że jest świadomy, iż przedmiot sprzedaży jest samochodem
używanym, że wchodził w skład floty samochodowej Sprzedawcy i że był używany
przez różnych pracowników Sprzedawcy.
2. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, o
którym mowa w §1 ust. 2 / Kupujący oświadcza, że świadomie zrezygnował z
zapoznania się ze stanem technicznym samochodu, o którym mowa w §1 ust.2.1
Kupujący oświadcza ponadto, że nabywa samochód w takim stanie technicznym, w
jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w
stosunku do Sprzedawcy.
3. Strony, z uwagi na dwa powyższe ustępy, zgodnie oświadczają, ze odpowiedzialność
Sprzedawcy za wady fizyczne samochodu, tak jawne jak i ukryte, zostaje całkowicie
wyłączona.
§4
Sprzedawca wraz z samochodem wydaje Kupującemu komplet kluczyków oraz następujące
dokumenty:
1) Faktura VAT wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) Dowód rejestracyjny,
3) Dokument ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
4) Karta pojazdu (o ile była wydana).
§5
1. Przeniesienie własności pojazdu nastąpi z chwilą wydania pojazdu. Wydanie pojazdu
nie może nastąpić wcześniej, niż po uiszczeniu przez Kupującego całości ceny, o
której mowa w §2 ust. 1, jeśli cena ta nie została w całości uiszczona.
2. Przez wydanie pojazdu rozumie się wydanie samego pojazdu wraz z: kluczykami,
dowodem
rejestracyjnym,
dokumentem
poświadczającym
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz kartę
pojazdu (o ile była wydana).
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący, w tym w
szczególności koszty odbioru samochodu, jego transportu po odbiorze, rejestracji,
ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych itp.
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Niepotrzebne skreślić

§7
W przypadku, gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne lub
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory wynikłe między stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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