ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Місто Черкаси, Україна, __________________________дві тисячі__________року.
Сервісний центр МВС в __________________________________________
___________________________________________________________(надалі –
«Продавець»), в особі _______________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________з однієї сторони
та ___________________________________________________ __________(надалі –
«Покупець»), в особі ________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________________________ з другої сторони
уклали цей Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а
Покупець зобов’язується прийняти у власність транспортний засіб, який має такі
характеристики: марка ___________________, модель __________, _____ року випуску,
тип ТЗ – _______________, колір ________________, номер кузова (шасі, рама)
_____________________________, реєстраційний номер ____________, зареєстрований за
Продавцем «_____» _____________________________ року підрозділом МВС
________________________________(надалі – Транспортний засіб) та сплати
обумовлену цим договором грошову суму.
1.2. Транспортний засіб належить на праві власності Продавцю, що
підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (технічним
паспортом) серії ___ № ___________, виданим «___» __________ року підрозділом МВС
________________________________________.
1.3. Транспортний засіб оглянутий Покупцем. Покупець стверджує, що володіє
достатньою інформацією про Транспортний засіб, що набувається, задоволений його
технічним станом та погоджується прийняти його таким, як він є. Під час огляду
Транспортного засобу будь-яких дефектів, недоліків, які перешкоджають використанню
Транспортного засобу за цільовим призначенням, про які не було повідомлено
Продавцем не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик
відчужуваного Транспортного засобу Покупець не має.
1.4. Передача та приймання Транспортного засобу між Продавцем та Покупцем
здійснюється в день укладання цього Договору та оформлюється Актом прийманняпередачі, що складається в двох примірниках.
1.5. Право власності на Транспортний засіб виникає у Покупця з моменту
укладання даного Договору.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. За домовленістю сторін ціна Транспортного засобу складає ______________
(_____________________________________________) гривень 00 копійок.
3.2. Оплата Транспортного засобу здійснюється ____________________________
та підтверджується ___________________________________________________________.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Сторони мають права і обов’язки встановлені законодавством.
4.2. Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами.
4.3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим
Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
4.5. Договір укладено у трьох примірниках: один для Покупця, другий для
Продавця, третій – для зберігання у сервісному центрі МВС.
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

Найменування:

Найменування:

Місцезнаходження:

Місцезнаходження:

Свідоцтво платника податків:

Свідоцтво платника податків:

Банківські реквізити:

Банківські реквізити:

Посада повноважної особи, її підпис,
прізвище та ініціали (підпис
скріплюється печаткою)

Посада повноважної особи, її підпис,
прізвище та ініціали, печатка (підпис
скріплюється печаткою)

Цей договір оформлений та підписаний Сторонами в Сервісному центрі МВС
_________________________________________, в присутності адміністратора
Сервісного центру _______________________________________________________,
який перевірив відповідність інформації внесеної до цього Договору документам,
які надані Сторонами Договору.
Адміністратор Сервісного центру МВС ______________________________________
________________________________________________________________________
посада, підпис та ПІБ

