UMOWA DAROWIZNY RZECZY RUCHOMEJ


zawarta w dniu ............................ r. w  ....................................., pomiędzy:  
............................................... zam. w ........................................  przy ul. ......................................... nr ..............., legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez  ..............................., nr ......................................................,
zwanym dalej Darczyńcą,

a

............................................... zam. w ........................................  przy ul. ......................................... nr ..............., legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez  ..............................., nr ......................................................,
zwanym dalej Obdarowanym,


§ 1

1. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ....................................., model ..................................................., nr silnika .............................., nr nadwozia ................................., nr dowodu rejestracyjnego ..........................................................., zarejestrowanego przez starostę w ..............................................., nr rejestracyjny ........................................, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Darczyńca przekazuje, a Obdarowany przyjmuje darowiznę przedmiotu umowy.

§ 2

Obdarowany oświadcza, iż darowiznę przyjmuje i zgodnie z wolą Darczyńcy zobowiązuje się przeznaczyć przedmiot umowy na własne potrzeby życiowe. 

§ 3

Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę .............. (słownie: .....................................................) złotych.

§ 4

1. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
2. Ponadto Darczyńca oświadcza, że przekazywany samochód posiada dwuletnią gwarancję producenta, która wygasa w dniu .........................
3. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu umowy jest mu znany i że przyjmuje go w takim stanie, w jakim znajduje się on na dzień przejęcia i zrzeka się w stosunku do Darczyńcy ewentualnych roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.

§ 5
Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot umowy na swoje nazwisko w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§ 6

1. Strony potwierdzają wykonanie niniejszej umowy, tj. że Obdarowany jest już w posiadaniu przedmiotowego samochodu oraz wszelkiej dokumentacji z nim związanej.
2. Z dniem podpisania niniejszej umowy na Obdarowanego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

§ 7

Koszty podpisania niniejszej umowy ponosi Obdarowany.

§ 8

W sprawach nie unormowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Darczyńcy.

§ 10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


..........................................	     ...........................................
               Darczyńca                                                                    Obdarowany 

