
UMOWA ZAMIANY POJAZDÓW 
 

 
* prawidłowe zaznaczyć  

Zawarta w dniu: ……………………………… o godzinie: …………….…….. w miejscowości: ………………………..…………………………. pomiędzy 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. PESEL: ……………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Seria i numer dokumentu tożsamości: ………………………………… wydanego przez: …………………………………………….…………………........ 

zwanym dalej Zamieniającym 1, a 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….. PESEL: ………………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Seria i numer dokumentu tożsamości: ………………………………… wydanego przez: …………………………………………….…………………........ 

zwanym dalej Zamieniającym 2, o następującej treści: 

§1 

Zamieniający 1 oświadcza że jest właścicielem następującego pojazdu:  

Marka/model: ……………………………………………………………… rok produkcji: …………………. numer rejestracyjny: ……………………………. 

VIN (numer nadwozia, ramy): ……………………………………………………………………………………. przebieg pojazdu: ……………………….. km 

Dodatkowe informacje:      pojazd uszkodzony*,       niesprawny silnik*,       inne (jakie)*: ……..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szacowana wartość pojazdu: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. ) 

§2   

Zamieniający 2 oświadcza że jest właścicielem następującego pojazdu:  

Marka/model: ……………………………………………………………… rok produkcji: …………………. numer rejestracyjny: ……………………………. 

VIN (numer nadwozia, ramy): ……………………………………………………………………………………. przebieg pojazdu: ……………………….. km 

Dodatkowe informacje:      pojazd uszkodzony*,       niesprawny silnik*,       inne (jakie)*: ……..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szacowana wartość pojazdu: …………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. )   

§3 

Zamieniający 1 oraz Zamieniający 2 oświadczają, że pojazdy będące przedmiotem umowy stanowią ich wyłączną własność, są 

wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te pojazdy, że nie 

stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia. 

§4 

Zamieniający 1 przenosi własność pojazdu, o którym mowa w §1, na rzecz Zamieniającego 2 w zamian za przeniesienie przez 

Zamieniającego 2 własności pojazdu, o którym mowa w §2, na rzecz Zamieniającego 1. 

§5 

Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości pojazdów będących przedmiotem zamiany. 

§6 

Zamieniający … (wpisać który: 1 lub 2) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamieniającego … (wpisać który: 1 lub 2) kwoty w 

wysokości …………………… zł (słownie…….….........................................................) tytułem różnicy wartości przedmiotów zamiany. 

Zamieniający … (wpisać który: 1 lub 2) jednocześnie kwituje odbiór całej kwoty w dniu zawarcia umowy.  

§7 

Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, 

§8 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

…………………………………………………………………                                                       ………………………………………………………………… 
                     (podpis Zamieniającego 1)                                                                                                                     (podpis Zamieniającego 2)      


