U M O W A Z A M IA N Y
Zawarta w dniu ......................................................... w ............................................................................... pomiędzy:
Imię ................................................................................ Nazwisko ............................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ............................................................... PESEL .........................................................................
Adres zameldowania .................................................................................................... NIP ......................................................
zwanym dalej Zamieniającym 1, oraz:
Imię ................................................................................ Nazwisko ............................................................................................
Seria i nr dowodu osobistego ............................................................... PESEL .........................................................................
Adres zameldowania .................................................................................................... NIP ......................................................
zwanym dalej Zamieniającym 2, o następującej treści

§1
Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem następującego pojazdu:
marka/model ................................................................ nr rejestracyjny ......................................................................................
nr VIN nadwozia/podwozia (ramy) ..............................................................................................................................................
rok produkcji .......................................................................... przebieg ......................................................................................
kolor .................................................................. uwagi ..............................................................................................................
którego wartość określa się na kwotę ..........................................................................................................................................,

słownie: .....................................................................................................................................................................
Ponadto Zamieniający 1 oświadcza, iż opisany powyżej pojazd stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od wad
prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§2
Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem następującego pojazdu:
marka/model ................................................................ nr rejestracyjny ......................................................................................
nr VIN nadwozia/podwozia (ramy) ..............................................................................................................................................
rok produkcji .......................................................................... przebieg ......................................................................................
kolor .................................................................. uwagi ..............................................................................................................
którego wartość określa się na kwotę ..........................................................................................................................................,

słownie: .....................................................................................................................................................................
Ponadto Zamieniający 2 oświadcza, iż opisany powyżej pojazd stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od wad
prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§3
Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zamiany opisanych powyżej pojazdów w ten sposób, że Zamieniający 1 przenosi
prawo własności pojazdu, o którym mowa w §1, na rzecz Zamieniającego 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniającego
2 prawa własności pojazdu, o którym mowa w §2, na rzecz Zamieniającego 1.

§4
Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do określonych odpowiednio w §1 i §2 wartości pojazdów, będących
przedmiotem zamiany. Ponadto Strony oświadczają, że w/w pojazdy nie mają ukrytych wad technicznych i potwierdzają,
że znają stan techniczny nabywanych pojazdów, oraz że zapoznali się z ich dokumentami i oznaczeniami, nie wnosząc
z tego tytułu żadnych uwag.

§5
Zamiana w/w pojazdów na zasadach określonych w §3 następuje w dniu podpisania niniejszej umowy i nie wymaga
dokonywania przez Strony jakichkolwiek dopłat.
Zamiana w/w pojazdów na zasadach określonych w §3 następuje w dniu podpisania umowy przy jednoczesnej zapłacie przez
........................................................................................... na rzecz ............................................................................................
kwoty: ............................................... słownie: ..........................................................................................................................,
tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty mogące wyniknąć z realizacji ustaleń niniejszej umowy Strony postanawiają
ponieść po połowie ................ obciążają ..........................................................................................................................

§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu
cywilnego.

§8
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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