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Rynek samochodów używanych cechuje się bardzo dużym odsetkiem transakcji, w których 

kupujący są niezadowoleni z zawartej umowy. Sprzedawcy najczęściej zatajają swoją 

wiedzę o stanie pojazdu licząc na to, że kupujący nie odkryją rzeczywistego stanu technicz-

nego. Takim zabiegom, szczególnie wśród zawodowych handlarzy, towarzyszy wykorzysty-

wanie różnych, często niezgodnych z prawem, sposobów utrudniania dochodzenia roszczeń 

przez kupujących.

W związku z tym przy kupnie pojazdu warto nie tylko sprawdzić jego stan techniczny, ale 

zadbać również o aspekty prawne, które w przypadku stwierdzenia wad pojazdu, pozwolą 

na bezproblemowe dochodzenie wszelkich roszczeń. 

Fundacja Autotesto razem z Autoprawo.pl przygotowały poradnik dla kupujących, który 

pomoże uniknąć najczęstszych błędów przy zawieraniu umowy. Zawiera on opis wszelkich 

sposobów utrudniających dochodzenie roszczeń przez kupujących, odpowiedzi na 

najczęstsze pytania oraz wzory umów wraz z instrukcjami ich wypełnienia.

ZachęcamyZachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem „Pierwsze kroki po kupnie samochodu 

z wadami”. Jeśli już nabyłeś wadliwy samochód na pewno znajdziesz tam odpowiedzi na 

nurtujące Cię pytania.

Dziękując za Twoje zainteresowanie prosimy również o uwagi, dzięki którym kolejne wyda-

nia poradnika będą obszerniejsze i lepsze merytorycznie.

rzecznik prasowy i prawnik Fundacji Autotesto

założyciel portalu Autoprawo.pl

..
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Znalazłeś ogłoszenie w Internecie i jedziesz sprawdzić pojazd? Wydrukuj je, zapisz stronę 

lub zrób zrzut ekranu. W razie problemów z kupionym pojazdem, będziesz miał istotny 

dowód na okoliczność stanu pojazdu, który był deklarowany przez sprzedawcę.

JeśliJeśli w ogłoszeniu nie podano numeru VIN pojazdu zadzwoń do sprzedawcy i poproś o 

niego. Jeśli samochód był wcześniej przedmiotem sprzedaży, na forach branżowych możesz 

znaleźć osoby, które poszukiwały już informacji o stanie tego pojazdu i podzieliły się swoją 

wiedzą. Możesz też skorzystać z odpłatnych serwisów udostępniających informacje na pod-

stawie numeru VIN lub skorzystać z pomocy ASO, które może znać historię serwisową po-

jazdu. Informacje takie najczęściej są udzielane nieoficjalnie, a odpłatnie, w formie oficjal-

nego raportu, można nabyć je np. na stronie www.autotesto.pl.

Jeśli sprzedawca odmawia podania numeru VIN prawdopodobnie oznacza to, że na jego 

podstawie mógłbyś uzyskać informacje, które starano się przed Tobą zataić.

1. ZAPISZ OGŁOSZENIE

Znajomość numeru VIN pozwala również upewnić się, że pojazd nie jest kradziony oraz że 

możliwa będzie jego bezproblemowa rejestracja. Warto zweryfikować numer VIN na tablic-

zkach znamionowych pojazdu z numerem widniejącym w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli 

oznaczenia na tabliczkach znamionowych są niewyraźne, skorodowane, usunięte lub różnią 

się od tych widniejących w dokumentach, może oznaczać to, że pojazd jest kradziony lub że 

jego rejestracja bez uzyskania nowego numeru VIN będzie niemożliwa.

ZarównoZarówno w przypadku pojazdów krajowych jak i sprowadzanych z zagranicy możliwe jest 

skontaktowanie się z najbliższym komisariatem Policji i ustalenie, czy pojazd nie był przed-

miotem kradzieży.

2. SPRAWDŹ NUMER VIN I DOWÓD REJESTRACYJNY
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W przypadku samochodów krajowych możesz skorzystać ze strony HistoriaPojazdu.gov.pl 

przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pozwoli to na ustalenie liczby 

poprzednich właścicieli pojazdu, jego przebiegu (rejestrowany przez stacje diagnostyczne 

od 2014 r.) oraz ważności badań technicznych.

JeśliJeśli sprzedawca jest właścicielem pojazdu, ale nie jest wskazany w dowodzie rejestra-

cyjnym, upewnij się, że wraz z dokumentami przekazał Ci w oryginale (lub potwierdzone za 

zgodność przez notariusza) wszystkie umowy sprzedaży pojazdu dokumentujące w sposób 

ciągły zmiany stosunków własnościowych, poczynając od osoby wskazanej w dowodzie 

rejestracyjnym.

Jeśli pojazd w krótkich odstępach czasu miał różnych właścicieli może oznaczać to, że ma on 

poważne wady, w związku z czym każdoczesny kupujący chciał się go jak najszybciej pozbyć.

Sprzedawca będzie udzielał Ci obszernych informacji o właściwościach pojazdu. Pojedź z 

kimś znajomym, spoza rodziny, kto nie jest bezpośrednio zaangażowany w zakup i będzie 

potrafił chłodnym okiem spojrzeć na zapewnienia sprzedawcy. W razie późniejszych prob-

lemów, Twój znajomy może być bezstronnym świadkiem.

Najrozsądniejszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy mechanika, rzeczoznawcy lub 

eksperta motoryzacyjnego, który zweryfikuje stan pojazdu. Wielokrotnie pozwala to na 

uniknięcie kupna samochodu, który będzie wymagał ogromnych nakładów.

3. POJEDŹ ZE ZNAJOMYM LUB SKORZYSTAJ Z POMOCY PROFESJONALISTY

Jeśli zdecydowałeś się na zawarcie umowy, postaraj się aby wpisać w niej jak najwięcej in-

formacji przekazanych Ci przez sprzedawcę takich jak informacje o bezwypadkowości po-

jazdu, jego przebiegu itp. Jeśli sprzedawca będzie wzbraniał się przed umieszczeniem 

takich informacji, dopytuj dlaczego, skoro podaje je jako prawdziwe.

4. UDOKUMENTUJ STAN POJAZDU
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Nigdy nie zgadzaj się na dopisywanie informacji, które są nieprawdziwe np. wpisanie infor-

macji o powypadkowości pojazdu wraz z zaniżeniem na umowie jego rzeczywistej ceny. 

Sprzedawca może dążyć do tego argumentując, że pozwoli to na zapłacenie mniejszego po-

datku VAT lub mniejszego podatku od czynności cywilnoprawnych. Wielokrotnie okazuje 

się, że informacje wpisane w ten sposób okazują się prawdziwe i kupujący traci możliwość 

powoływania się na brak wiedzy o właściwościach pojazdu.

Jeśli zgadzasz się na dopisanie postanowień takich jak „ze stanem pojazdu zapoznano się na 

stacji diagnostycznej” każdorazowo zadbaj o dopisanie wad, o których diagnosta 

poinformował. Sprzedawca mając zaprzyjaźnionego diagnostę może później twierdzić, że 

kupujący został poinformowany o poważnych wadach, podczas gdy w rzeczywistości 

kupującemu udzielono jedynie informacji o konieczności dokonania drobnych, tanich 

napraw.

Nigdy nie zgadzaj się na propozycję sprzedawcy, aby w umowie wpisać kwotę niższą niż ta, 

którą faktycznie zapłaciłeś za pojazd. W umowie lub na fakturze ma widnieć kwota identyc-

zna z tą, którą wręczyłeś sprzedawcy. Sprzedawca będzie argumentował, że dzięki 

zaniżeniu ceny możliwe będzie zapłacenie niższego podatku VAT (w przypadku transakcji 

pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem) lub zapłacenie niższego podatku od czynności 

cywilnoprawnych (w przypadku transakcji pomiędzy dwiema osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej). W pierwszym przypadku korzyść podatkową 

odnosiodnosi sprzedawca i popełnia wykroczenie skarbowe. W drugim przypadku korzyść 

podatkową ponosi kupujący i również popełnia czyn zabroniony. Korzyści podatkowe w 

obydwu przypadkach są marginalne kwotowo, a powodują konieczność złożenia czynnego 

żalu przed organem podatkowym w celu uniknięcia odpowiedzialności.

Istotniejsze od odpowiedzialności karnoskarbowej jest jednak ograniczenie możliwości 

dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. W razie chęci odstąpienia od umowy, możesz 

mieć problem z odzyskaniem pełnej kwoty, ponieważ sprzedawca będzie twierdził, że 

otrzymał kwotę, która widnieje na umowie lub na fakturze.

5. NIE ZANIŻAJ CENY
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Jeśli w rozliczeniu zostawiasz swój stary samochód pamiętaj, aby było to opisane przy cenie 

pojazdu, ze wskazaniem jaką wartość pojazd przedstawia. Przykładowe postanowienie 

umowne to: „Strony ustalają cenę na 40.000 zł, w tym 10.000 zł zapłacone poprzez po-

zostawienie w rozliczeniu samochodu X”. Warto zadbać o opisanie pozostawienia samocho-

du w rozliczeniu według powyższego sposobu, ponieważ uniemożliwi to twierdzenie przez 

sprzedawcę, że została zawarta umowa zamiany, a nie umowa sprzedaży, w obrębie której 

część ceny stanowił stary samochód.

W załączonych wzorach umów znajdziesz umowę, która w zakresie ceny wskazuje pojazd 

zostawiany w rozliczeniu.

6. OPISZ W UMOWIE POJAZD ZOSTAWIONY W ROZLICZENIU

Jeśli w umowie są postanowienia o „braku rękojmi”, „niezgłaszaniu roszczeń”, „niewnoszeniu 

pretensji”, skreśl je i parafuj ze sprzedawcą, ponieważ prawdopodobnie zmierzają one do 

wyłączenia Twoich uprawnień z tytułu rękojmi. 

DopuszczalneDopuszczalne są natomiast postanowienia umowne takie jak „kupujący zapoznał się ze 

stanem technicznym i oświadcza, że jest on mu znany”. Bez wskazania konkretnego stanu tech-

nicznego oznacza ono tylko i wyłącznie, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym w 

zakresie w jakim został o nim poinformowany oraz w zakresie w jakim sam powziął o nim in-

formacje.

Wielokrotnie zawodowi sprzedawcy po wystawieniu faktury nabijają pieczątkę zawierającą 

informację o zapoznaniu się ze stanem technicznym lub o zapoznaniu się ze stanem technic-

znym i niewnoszeniu roszczeń. Zadbaj o to, aby już po podpisaniu przez Ciebie faktury lub 

umowy, nie była ona uzupełniana o jakiekolwiek treści.

Pamiętaj, że gdy kupujesz pojazd jako konsument od przedsiębiorcy trudniącego się za-

wodowo sprzedażą pojazdów, wyłączenie rękojmi jest niemożliwe. Nawet w przypadku za-

warcia na fakturze lub w umowie postanowienia wyłączającego rękojmię, będzie ono 

niewiążące. Dopuszczalne są natomiast postanowienia o „braku gwarancji”.

7. NIE WYŁĄCZAJ RĘKOJMI
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Sprawdź, czy osoba wpisana jako sprzedawca pojazdu, jest osobą podpisującą umowę. Nie 

zgadzaj się na podpisywanie umowy przez osobę inną niż sprzedawca (np. syn podpisujący 

się za ojca lub pracownik komisu za właściciela), chyba że osoba podpisująca umowę przed-

stawi Ci pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu sprzedawcy (tj. właściciela po-

jazdu). W takim przypadku zatrzymaj pełnomocnictwo razem z Twoją kopią umowy.

Jeśli kupujesz pojazd w komisie nie podpisuj umowy in blanco podpisanej przez osobę, która 

wstawiła pojazd do komisu. Komis robi to w celu uniknięcia odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi, ponieważ mimo faktu, że sprzedaje cudzy pojazd, zgodnie z przepisami ewentualne 

roszczenia powinny być kierowane przeciwko niemu, nie zaś przeciwko właścicielowi. 

Pamiętaj, że jako sprzedawca pojazdu wstawionego do komisu, na umowie lub fakturze, 

powinien występować właściciel komisu.

NigdyNigdy nie zgadzaj się na podpisanie umowy z zagranicznym właścicielem pojazdu, jeśli nie 

zawierasz transakcji bezpośrednio z nim. Samochód powinieneś kupić bezpośrednio od 

osoby, która go sprowadziła. Na pewno dysponuje ona egzemplarzem umowy, gdzie wid-

nieje ona jako kupujący, ale w celu uniknięcia odpowiedzialności może dać Ci do podpisania 

sfałszowaną umowę pomiędzy podmiotem zagranicznym, a Tobą.

Pamiętaj również o poproszeniu sprzedawcy o okazanie dowodu osobistego. Coraz 

częstsze są sytuacje, w których handlarze korzystają z umów podpisanych in blanco przez 

wcześniejszych, krajowych lub zagranicznych właścicieli pojazdów i dają je do podpisania 

kupującym. Czasem dzieje się to bez zgody i wiedzy wcześniejszego właściciela pojazdu. W 

efekcie, kupujący zwraca się później z roszczeniami nie do nieuczciwego handlarza, którego 

personaliów nawet nie zna, a do wcześniejszego właściciela pojazdu, którego dane osobowe 

widnieją na umowie przygotowanej przez handlarza. Sytuacje te są pod kątem prawnym 

trudnetrudne do rozwiązania, szczególnie jeśli okaże się, że wcześniejszy właściciel pojazdu 

zawarł z handlarzem normalną umowę sprzedaży, a handlarz nie przekazał tej umowy kole-

jnemu kupującemu i sfałszował egzemplarz umowy, w którym wpisze dane wcześniejszego 

właściciela jako sprzedawcy i podpisze się za niego.

8. SPRAWDŹ STRONY UMOWY I POPROŚ O DOWÓD OSOBISTY
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W takim przypadku ustalenie danych osobowych handlarza jest bardzo trudne i jedyną 

formą przeciwdziałania takiej sytuacji jest zażądanie od handlarza okazania dokumentu 

tożsamości i spisania jego danych. Jeśli osobą podpisaną na umowie in blanco nie jest osoba, 

z którą zawieramy transakcję powinniśmy od niej zażądać okazania pełnomocnictwa do za-

warcia umowy i poprosić o telefon do osoby wskazanej w umowie jako sprzedawca, w celu 

upewnienia się, że właściciel pojazdu zna sprzedawcę i godzi się na zawarcie umowy w ten 

sposób.

Kupno pojazdu jest rzadką transakcją zawieraną raz na kilka lat, w związku z czym kupujący 

często wpada w nieuświadomioną euforię i stara się na siłę przekonać do sprzedawcy jako 

osoby godnej zaufania oraz do pojazdu jako nieposiadającego wad. Często umowa jest zawi-

erana bez jakiegokolwiek sprawdzenia stanu technicznego samochodu. Pamiętaj więc o 

zabraniu ze sobą osoby spoza rodziny, która będzie Ci doradzać (dobrze jeśli będzie 

posiadała fachową wiedzę), a także o sprawdzeniu pojazdu w stacji kontroli pojazdów lub w 

warsztacie samochodowym. Przed zawarciem umowy sprawdź w Internecie stacje kontroli 

pojazdówpojazdów w pobliżu miejsca zamieszkania sprzedawcy i wybierz jedną z nich celem 

sprawdzenia pojazdu. Najbezpieczniejsze jest skorzystanie z pomocy niezależnego 

mechanika, rzeczoznawcy lub eksperta motoryzacyjnego.

Jeśli pojazd sprzedawany jest jako wadliwy, koniecznie powinieneś sprawdzić go z 

rzeczoznawcą motoryzacyjnym. Często wady deklarowane przez sprzedawcę, okazują się 

finalnie dużo większe (np. sprzedawca informuje o problemach z odpalaniem pojazdu, które 

zostaną wyeliminowane poprzez kupno nowego akumulatora, podczas gdy w 

rzeczywistości pojazd wymaga wymiany silnika).

Pamiętaj,Pamiętaj, że wiele osób sprzedaje samochód nie dlatego, że zaoszczędziła środki na nowy 

pojazd, ale ze względu na to, że nie ma pieniędzy na naprawę poważnych usterek i chce się 

go jak najszybciej pozbyć.

9. PODEJDŹ DO TRANSAKCJI NA CHŁODNO
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Zabierz ze sobą do sprzedawcy przygotowany przez nas wzór umowy. W przypadku kupna 

wadliwego pojazdu, dochodzenie roszczeń w stosunku do sprzedawcy będzie dużo prost-

sze. Każda z umów zawiera na końcu instrukcję jej wypełnienia. Wystawienie faktury przez 

sprzedawcę nie stoi na przeszkodzie dodatkowemu podpisaniu jednej z załączonych umów. 

W wersji edytowalnej znajdziesz je również na stronie www.autotesto.pl oraz 

www.autoprawo.pl.

10. PODPISZ UMOWĘ PRZY UŻYCIU SPRAWDZONEGO WZORU
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  Kupujący o statusie konsumenta dysponuje szeregiem korzystnych dla niego przepisów, 

które będzie mógł wykorzystać w przypadku sporu ze sprzedawcą. Będzie to m.in. dłuższy 

termin na podnoszenie roszczeń, mniejszy zakres obowiązków w zakresie zbadania stanu 

pojazdu (w porównaniu do zawierania umowy przez dwóję przedsiębiorców), domniemanie 

istnienia wady w momencie sprzedaży (nie trzeba wykazywać, że wada istniała przed 

przejściem prawa własności na kupującego) oraz możliwość skorzystania z niewzruszal-

nego uznania roszczenia przez sprzedawcę, w przypadku uchybienia przez niego 14-dnio-

wemu terminowi na ustosunkowanie się do żądania obniżenia ceny, żądania naprawy lub 

wymiany pojazdu.

  Przedsiębiorca chcący poprawić swoją sytuację w momencie kupna pojazdu może to 

zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to niewskazywanie w umowie lub na fakturze 

danych swojej działalności gospodarczej tj. kupno pojazdu nie „na firmę”. Przed sprzedawcą 

nie musimy ujawniać, że jesteśmy przedsiębiorcą i dopiero po kupnie (najlepiej po pewnym 

okresie od jego nabycia np. po miesiącu) możemy wprowadzić samochód na użytek firmowy. 

Niezależnie od faktu, iż pojazd zacznie być wykorzystywany na potrzeby firmy, nasz status 

będzie oceniany wg momentu zawierania umowy sprzedaży, w trakcie której nie 

występowaliśmy jako przedsiębiorca. występowaliśmy jako przedsiębiorca. 

  Należy jednak pamiętać, że status przedsiębiorcy nie jest oceniany pod kątem czysto for-

malnym tj. poprzez wskazanie lub niewskazanie danych firmowych na fakturze lub umowie, 

w związku z czym należy liczyć się z tym, że sprzedawca może próbować udowadniać, że i 

tak występowaliśmy w transakcji jako przedsiębiorca. Takie ryzyko jest jednak znacznie zm-

niejszone, jeśli przy zawieraniu umowy postąpimy w opisany wyżej sposób.
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Czy przedsiębiorca kupujący                
samochód może być konsumentem?



Drugi ze sposobów udowadniania statusu konsumenta wiąże się z definicją tego pojęcia 

zawartą w art. 221 k.c., zgodnie z którym „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą 

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową”. Cytowany przepis wskazuje na przesłankę bezpośredniości, co oznacza, że kon-

sumentem może być przedsiębiorca, który dokonuje transakcji pośrednio związanej z jego 

działalnością gospodarczą. Oznacza to, że nawet przy wskazaniu danych firmowych na fak-

turze lub w umowie, można powoływać się na status konsumenta, pod warunkiem wykaza-

nia, że kupno pojazdu miało wyłącznie pośredni związek z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.

Przepisy nie precyzują jak odróżniać charakter czynności bezpośredni od pośredniego. 

Wskazówką interpretacyjną może być motyw 17 preambuły dyrektywy 2011/83/UE (na jej 

podstawie wdrożono Ustawę o prawach konsumenta), zgodnie z którym „gdy umowa zawi-

erana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością handlową danej osoby, a 

częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest 

dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za kon-

sumenta”.

W doktrynie i orzecznictwie nie wypracowano nadal jasnych kryteriów określenia kiedy 

przedsiębiorca powinien być uznany za konsumenta, jednak w ocenie Fundacji konieczne 

jest branie pod uwagę takich okoliczności jak charakter działalności kupującego i to czy dys-

ponuje on wiedzą specjalistyczną. Nie sposób bowiem stawiać na równi sytuacji, w której 

nabywcą pojazdu jest przedsiębiorca będący architektem, a przedsiębiorca prowadzący 

warsztat samochodowy.

Analizując treść art. 221 k.c., należy również pamiętać, że status konsumenta może 

przysługiwać wyłącznie osobie fizycznej, co uniemożliwia powoływanie się przez 

jakąkolwiek osobę prawną lub ułomną osobę prawną na fakt, że działała jako podmiot ws-

kazany w ww. przepisie.
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Kupno pojazdu zabytkowego na gruncie prawnym znacznie różni się od nabycia normal-

nego samochodu użytkowego. Z założenia nabycie oldtimera najczęściej wiąże się z 

koniecznością zainwestowania w jego renowację środków przekraczających wartość jego 

nabycia. Pojazd zabytkowy z definicji może mieć szereg uszkodzeń o charakterze eksploata-

cyjnym tj. wynikającym z jego normalnego, przeciętnego zużycia. Nie oznacza to jednak, że 

w przypadku oldtimerów nie można podnosić roszczeń z powodu ich wad fizycznych.

W przypadku kupna normalnego pojazdu użytkowego powoływanie się na jego wady fizyc-

zne możliwe jest w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to wystąpienie w pojeździe wad 

niebędących efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji pojazdu w danym wieku i o 

deklarowanym przebiegu np. uszkodzenia wynikające z powypadkowości, fałszywy prze-

bieg, przekładka, naprawy niezgodne z technologią producenta pojazdu.

Drugi z nich to wystąpienie wad, które co prawda mają charakter eksploatacyjny, ale 

sprzedawca zapewniał, że wady te nie istnieją np. konieczność wymiany rozrządu w sytu-

acji, w której sprzedawca zapewniał, że rozrząd był niedawno wymieniany. 

Ta druga sytuacja została unormowana w art. 5561 § 1 pkt 2 k.c., zgodnie z którym „wada fi-

zyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest 

niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił 

kupującego (…)”.

Oczywistym jest, że pojazd zabytkowy zazwyczaj będzie w lepszym stanie niż wynikającym 

z normalnej, przeciętnej eksploatacji, co jednak nie wyklucza szeregu jego wad, które będą 

pozostawały w sprzeczności z zapewnieniami sprzedawcy, a co za tym idzie z koniecznym 

zakresem renowacji. Przy kupnie musimy więc zadbać o wpisanie do umowy jak największej 

ilości zapewnień sprzedawcy odnośnie stanu pojazdu tj. zakresu wykonanej renowacji, za-

kresu niezbędnych napraw, spełniania przez pojazd norm dopuszczenia go do ruchu itp. 
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Wtedy, w przypadku wystąpienia wad fizycznych pojazdu,  o których nie wiedzieliśmy, 

możliwe będzie skorzystanie z roszczeń z tytułu rękojmi, z powołaniem na art. 5561 § 1 pkt 

2 k.c.

Przy kupnie pojazdu niejednokrotnie sprzedawca żąda wpłacenia zaliczki argumentując to 

dużą popularnością pojazdu i obawą przed rozmyśleniem się kupującego. Wpłata zaliczki 

najczęściej odbywa się bez uprzedniego ustalenia warunków jej ewentualnego zwrotu, co 

może rodzić liczne problemy w przypadku wykrycia przez kupującego wad pojazdu i zrezyg-

nowania z jego nabycia. Zaliczki stosuje się również powszechnie w sytuacji, gdy 

przedsiębiorca zobowiązuje się znaleźć i sprowadzić pojazd dla kupującego.

Przy wpłacaniu zaliczki należy zadbać przede wszystkim o uiszczenie jej w oparciu o jed-

noznaczne ustalenia wymienione wcześniej np. mailowo i zaakceptowane przez 

sprzedawcę. Ustalenia te powinny jednoznacznie wskazywać na to, że mamy do czynienia z 

zaliczką, a nie zadatkiem (ten z założenia jest bezzwrotny) oraz że kupujący po zapoznaniu 

się ze stanem technicznym pojazdu ma prawo zrezygnować z jego nabycia co uprawnia go 

do żądania zwrotu zaliczki w pełnej kwocie. Treść oświadczenia wysłanego do sprzedawcy 

przed wpłaceniem zaliczki może brzmieć następująco: „w związku z chęcią nabycia pojazdu X, 

zgodniezgodnie z dotychczasowymi ustaleniami informuję, że mogę wpłacić na pańską rzecz kwotę X 

tytułem zaliczki na ww. pojazd. Zaliczka może być na moje żądanie zwrócona, w szczególności po 

zapoznaniu się przeze mnie lub wskazaną przeze mnie osobę ze stanem technicznym pojazdu. 

Proszę o informację, czy wyraża Pan zgodę na wpłacenie zaliczki zgodnie z powyższymi warunka-

mi”.
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W przypadku gdy strony nie ustaliły zasad zwrotu zaliczki, konieczne jest złożenie odpow-

iednich oświadczeń, które pozwolą na skuteczne żądanie jej zwrotu. Jeśli zaliczka została 

wpłacona bez wcześniejszych oględzin pojazdu np. jedynie po zapoznaniu się z ogłoszeniem 

na portalu ogłoszeniowym, a równocześnie mamy do czynienia z relacją przedsiębiorca – 

konsument, możliwe będzie jej odzyskanie w oparciu o odstąpienie od umowy w terminie 14 

dni od daty jej zawarcia w oparciu o art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Należy bowiem 

przyjąć, że strony co prawda nie zawarły jeszcze umowy sprzedaży pojazdu, ale ich wspólne 

ustalenia noszą cechy umowy przedwstępnej.ustalenia noszą cechy umowy przedwstępnej.

Jeśli wpłata zaliczki miała miejsce w innych okolicznościach np. po osobistych, wstępnych 

oględzinach pojazdu lub w relacji innej niż przedsiębiorca – konsument, rozwiązanie umowy 

może nastąpić wg zasad ogólnych Kodeksu cywilnego. Najczęściej kupujący rezygnuje z za-

warcia umowy po powzięciu wiedzy o stanie pojazdu innym niż deklarowany w ogłoszeniu. 

Oznacza to, że rozwiązanie umowy może nastąpić np. w oparciu o konstrukcję błędu 

opisaną w art. 84 § 1 k.c., zgodnie z którym „w razie błędu co do treści czynności prawnej można 

uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było 

złożonezłożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy 

błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub 

mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej”. 

Przykładowy wzór takiego oświadczenia zawarto w dalszej części poradnika. Warto jednak 

przed żądaniem zwrotu zaliczki skonsultować treść niezbędnych oświadczeń z prawnikiem.

Inną formą rozwiązania umowy jest odstąpienie od niej po uprzednim zakreśleniu terminu 

na wykonanie zobowiązania na podstawie art. 491 § 1 k.c., zgodnie z którym „jeżeli jedna ze 

stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może 

wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecz-

nego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również 

bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać 

wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”. Zastosowanie ww. przepisu 

powinnopowinno mieć miejsce głównie w przypadku sytuacji uchybienia przez sprzedawcę termi-

nowi na sprowadzenie pojazdu.
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Zatajenie informacji o stanie pojazdu (np. powypadkowość, fałszywy przebieg) może być 

kwalifikowane jako usiłowanie popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 k.k. i 

niezależnie od tego czy umowa została zawarta, może powodować odpowiedzialność karną 

sprzedawcy.

Sprzedawca próbował oszukać mnie co do stanu pojazdu. Nie zawarłem umowy, ale nie 

chciałbym, żeby uszło mu to na sucho.

Większe uprawnienia ma kupujący nieprowadzący działalności gospodarczej. Bezpieczniej 

więc kupić samochód od przedsiębiorcy jako konsument, a po zweryfikowaniu jego stanu 

wprowadzić go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

Zastanawiam się, czy kupić samochód jako przedsiębiorca, czy też nie wprowadzać go na 

działalność lub wprowadzić go później. Co powinienem zrobić?

Przedsiębiorca powinien zadbać o dokładniejsze zbadanie stanu technicznego pojazdu 

przed jego zakupem, ponieważ przepisy dotyczące rękojmi nakładają na przedsiębiorców w 

tym zakresie większe obowiązki.

Czy jako przedsiębiorca powinienem dochować jakiś dodatkowych wymogów przy zawieraniu 

umowy?

Wykroczenie skarbowe z art. 62 § 2 k.k.s. ma charakter indywidualny co oznacza, że może je 

popełnić tylko podatnik zobowiązany do zapłacenia podatku, czyli handlarz. Tym samym nie 

grozi Ci żadna odpowiedzialność karna, natomiast może to skutecznie utrudnić dochodze-

nie roszczeń cywilnoprawnych. Ponadto w przypadku nabycia samochodu

Co grozi mi jeśli handlarz wpisze na fakturze kwotę niższą niż zapłacona przeze mnie?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawierania 

umów sprzedaży samochodów używanych. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na ciekawiące Cię 

zagadnienie napisz do nas lub sprawdź, czy nie ma jej w poradniku „Pierwsze kroki po kupnie 

samochodu z wadami”.
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Uszczuplenie należnego podatku jest czynem zabronionym w związku z czym podatek 

należy zapłacić od rzeczywistej wartości pojazdu. Najczęściej urzędy skarbowe przyjmują 

samodzielnie ustalone stawki, a nie kwoty wynikające z umowy. Jeśli natomiast do oblicze-

nia podatku przyjęto kwotę z umowy, a była ona zaniżona, konieczne jest złożenie czynnego 

żalu (tj. zawiadomienia o popełnieniu przez siebie czynu zabronionego) i uiszczenie 

brakującej kwoty podatku. Jeśli organ nie wiedział o naszym czynie i dowie się o nim z czyn-

nego żalu, to nie ma prawa wszczynać w stosunku do nas żadnego postępowania, które 

mogłoby się zakończyć jakąkolwiek sankcją.

Co grozi mi jeśli mam zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, a na umowie zaniżono 

cenę?

Nie uniemożliwia ich natomiast je ogranicza, ponieważ możliwe będzie odzyskanie 

mniejszej kwoty z tytułu obniżenia ceny pojazdu lub z tytułu zwrotu jego ceny po 

odstąpieniu od umowy.

Czy zaniżenie ceny na umowie uniemożliwia dochodzenie roszczeń? 

Zależy to od treści umowy (np. wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności), ale co do 

zasady możliwe jest skorzystanie z wszelkich dowodów takich jak zeznania świadków, pot-

wierdzenia przelewów, nagranie rozmowy ze sprzedawcą.

Czy możliwe jest udowodnienie, że w rzeczywistości zapłacono cenę wyższą?

Wyłączenie rękojmi dotyczy roszczeń przyszłych, więc o wyłączeniu rękojmi można by 

mówić w przypadku sformułowań takich jak „nie będzie wnosił roszczeń” albo „nie będzie 

wnosił pretensji”, nie zaś w przypadku takich sformułowań jak „nie wnosi zastrzeżeń”, „nie 

wnosi pretensji”. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie rękojmi może być 

sformułowane na wiele sposobów, więc ostatecznie konieczna jest analiza całej treści 

umowy oraz tego jaki był zamiar stron.

Czy postanowienie umowne „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi 

zastrzeżeń” wyłącza rękojmię?

Ponadto w przypadku nabycia samochodu od handlarza, kupujący jest zwolniony z 

obowiązku zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, więc również w tym zakre-

sie nie powstaje żadna dodatkowa odpowiedzialność.
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Umowa nie będzie nieważna, ponieważ pełnomocnictwo może być udzielone nawet ustnie. 

Nie warto natomiast podrabiać cudzego podpisu. Najbezpieczniej jest napisać, że działa się 

w imieniu swoim oraz w charakterze pełnomocnika osoby trzeciej (żony, syna, kolegi).

Czy jeżeli podpiszę się za żonę to umowa będzie nieważna?

Na pewno warto wpisać informacje o stanie pojazdu takie jak przebieg oraz 

bezwypadkowość. Są to bardzo częste wady, więc jeśli wystąpią, to droga dochodzenia 

roszczeń będzie dużo prostsza.

Czy są jakieś postanowienia, które warto wpisać w umowie?

Bezpieczniejsze jest wpisanie ich w umowie lub na fakturze, ponieważ sprzedawca może 

bronić się twierdząc, że ogłoszenie nie było ofertą handlową, a jedynie reklamą i w 

rzeczywistości udzielił innych informacji o stanie pojazdu.

Czy nie wystarczy, że informacje o stanie pojazdu są w ogłoszeniu?

Jak najbardziej. Sama faktura wystarcza do zarejestrowania pojazdu i może pełnić funkcję 

umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopisać na niej informacje o właściwościach po-

jazdu. Pamiętaj jedynie, żeby sprzedawca podpisał się na Twoim egzemplarzu faktury.

Sprzedawca wystawia mi fakturę, a nie umowę. Czy mogę na niej coś dopisać?

Przedpłacenie samochodu jest częstą praktyką natomiast istnieje różnica pomiędzy zadat-

kiem, a zaliczką. Ten pierwszy w pewnych sytuacjach może nie być zwrócony, więc jeśli 

przedpłacasz samochód, zadbaj o to, aby w pokwitowaniu wpłaty widniało słowo „zaliczka”, 

a nie „zadatek”.

Sprzedawca chce ode mnie zadatek i dał mi na tę okoliczność dokument do podpisania. Czy jeśli 

nie zawrę umowy, dostanę zwrot pieniędzy?
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Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek konieczności wnoszenia ewentualnych roszczeń z 

tytułu wad nabytego pojazdu, poniżej znajdziesz wzory umów wraz z instrukcjami ich 

wypełniania, korzystne z punktu widzenia kupującego. Pamiętaj o wydrukowaniu umowy 

razem z instrukcją jej wypełnienia. Poszczególne instrukcje, w pewnych punktach, mogą się 

miedzy sobą różnić.

WyjaśnieniaWyjaśnienia wymaga również, że prezentowane poniżej umowy sprzedaży niczym nie 

różnią się od „umów kupna” lub „umów kupna-sprzedaży”. Kodeks cywilny posługuje się 

pojęciem „umowy sprzedaży” i taka nazwa powinna być stosowana, natomiast w potocznym 

języku, częściej spotyka się pojęcie „umowy kupna-sprzedaży”

Dostępne wzory to:

  1) umowa sprzedaży samochodu,

    2) umowa sprzedaży samochodu z współwłaścicielami po stronie sprzedawców lub     

  kupujących,

  3) umowa sprzedaży samochodu, gdzie sprzedawcą jest komis,

  4) umowa sprzedaży samochodu, gdzie w rozliczeniu pozostawia się swój stary        

  samochód,

  5) umowa sprzedaży motocykla,

    6) umowa sprzedaży motocykla z współwłaścicielami po stronie sprzedawców lub      

  kupujących,

  7) oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego     

  pod wpływem błędu.
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Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________,

zwanym/mi dalej SPRZEDAWCĄ

aa

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/mi dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1.1.  Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki ________________________, roc-

znik ________, numer nadwozia (VIN)________________________________, przebieg __________________, stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy (dalej: Motocykl).

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Samochodu w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Samochodu:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Motocykl widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Motocykla w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Motocykla:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 3.

1.  Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę _____________ (słownie: _________________________).

2.  Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3.3.  Wydanie Samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4.  Wraz z wydaniem Samochodu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące 

do korzystania z Samochodu (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 

1 umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny pojazdu.

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

            SPRZEDAJĄCY                           KUPUJĄCY

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

W takim przypadku należy oznaczyć imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania liczbą porządkową „1” 

lub „2”, aby było możliwe przyporządkowanie numeru PESEL i adresu do danej osoby.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży pojazdu”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za pojazd, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kompletów kluczyków. Kupujący powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kompletów kluczyków. Kupujący powinien otrzymać 

dwa komplety kluczyków.

7. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko:__________________________________ PESEL:______________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:__________________________________ PESEL:______________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________,

zwanym/mi dalej SPRZEDAWCĄ

aa

Imię i nazwisko:__________________________________ PESEL:______________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:__________________________________ PESEL:______________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________,

zwanym/mi dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1.1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki ________________________, roc-

znik ________, numer nadwozia (VIN)________________________________, przebieg __________________, stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy (dalej: Samochód).

2. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz że 

spełnia przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Samochód widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Samochodu w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Samochodu:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 3.

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę _____________ (słownie: _________________________).

2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3. Wydanie Samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4.4. Wraz z wydaniem Samochodu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do 

korzystania z Samochodu (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 1 

umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny pojazdu.

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU



              SPRZEDAWCA                     KUPUJĄCY

 

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w ________ równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

Jeśli po stronie Sprzedawcy lub Kupującego występuje jeden podmiot, wolne pola należy przekreślić.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży pojazdu”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za pojazd, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 

dwa kluczyki.

7. W § 4 należy wskazać w ilu egzemplarzach sporządzono umowę (po jednym dla każdej osoby podpisującej 

umowę).

8. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 8. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko / Nazwa:______________________________________________________________________________ 

PESEL / NIP:_________________________________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej SPRZEDAWCĄ (KOMISANTEM)

a

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1. Sprzedawca oświadcza, że przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki __________________________, rocznik 

________, numer nadwozia (VIN)_____________________________________, przebieg __________________, który stanowi przedmiot 

umowy komisu zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a podmiotem trzecim (dalej: Samochód).

2.2. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz że spełnia 

przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Samochód widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Samochodu w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Samochodu:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 3.§ 3.

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę _____________ (słownie: __________________________).

2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3. Wydanie Samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4. Wraz z wydaniem Samochodu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do ko-

rzystania z Samochodu (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 1 

umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny pojazdu.

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

                        SPRZEDAJĄCY                           KUPUJĄCY

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

W takim przypadku należy oznaczyć imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania liczbą porządkową „1” 

lub „2”, aby było możliwe przyporządkowanie numeru PESEL i adresu do danej osoby.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży pojazdu”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za pojazd, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 

dwa kluczyki.

7. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej SPRZEDAWCĄ

a

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki ________________________, rocznik 

________, numer nadwozia (VIN)________________________________, przebieg __________________, stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy (dalej: Samochód).

2.2. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz że 

spełnia przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Samochód widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Samochodu w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Samochodu:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

§ 3.§ 3.

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę _____________ (słownie: _________________________).

2. Na cenę pojazdu składa się kwota _____________ (słownie: __________________________) oraz zostawiony przez Kupującego 

w rozliczeniu samochód osobowy marki ________________________, rocznik ________, numer nadwozia 

(VIN)_____________________________, o wartości _____________ (słownie: _________________________).

3. Kupujący oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy oraz że Samo-

chód jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich.

4. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 

teraz ani w przyszłości.

5. Wydanie Samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

6. Wraz z wydaniem Samochodu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do 

korzystania z Samochodu (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

7. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 1 

umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny pojazdu.

§ 4.§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

            SPRZEDAJĄCY                           KUPUJĄCY

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

W takim przypadku należy oznaczyć imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania liczbą porządkową „1” 

lub „2”, aby było możliwe przyporządkowanie numeru PESEL i adresu do danej osoby.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady pojazdu, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży pojazdu”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży pojazdu.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za pojazd, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 

dwa kluczyki.

7. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej SPRZEDAWCĄ

a

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem motocykla marki ________________________, rocznik ________, numer 

nadwozia (VIN)________________________________, przebieg __________________, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy (dalej: 

Motocykl).

2.2. Sprzedawca oświadcza, że Motocykl jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz że spełnia 

przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Motocykl widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Motocykla w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Motocykla:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 3.§ 3.

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Motocykl za cenę _____________ (słownie: __________________________).

2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3. Wydanie Motocykla nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4. Wraz z wydaniem Motocykla Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do ko-

rzystania z Motocykla (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 1 

umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny Motocykla.

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

                        SPRZEDAJĄCY                           KUPUJĄCY

UMOWA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

W takim przypadku należy oznaczyć imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania liczbą porządkową „1” 

lub „2”, aby było możliwe przyporządkowanie numeru PESEL i adresu do danej osoby.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady Motocykla, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady Motocykla, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za Motocykl, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 

dwa kluczyki.

7. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



Zawarta w _________________, dnia _________________ pomiędzy:

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________,

zwanym/mi dalej SPRZEDAWCĄ

aa

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

Imię i nazwisko:________________________________________ PESEL:________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________, 

zwanym/mi dalej KUPUJĄCYM

§ 1.

1.1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Motocykla marki ________________________, rocznik ________, numer 

nadwozia (VIN)________________________________, przebieg __________________, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy (dalej: 

Motocykl).

2. Sprzedawca oświadcza, że Motocykl jest wolny od wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz że spełnia 

przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego.

§ 2.

1. Kupujący oświadcza, że Motocykl widział, a także zapoznał się z jego stanem technicznym.

2.2. Sprzedawca przekazał informacje o stanie technicznym Motocykla w ogłoszeniu o sprzedaży, a także informuje o 

następujących właściwościach Motocykla:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________.

§ 3.

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Motocykl za cenę _____________ (słownie: __________________________).

2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ww. kwoty, która w momencie podpisania umowy zostaje mu przekazana.

3. Wydanie Motocykla nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

4.4. Wraz z wydaniem Motocykla Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do ko-

rzystania z Motocykla (w tym ____ kluczyk/i), a także dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do rejestracji. 

5. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku wskazania w § 3 ust. 1 

umowy, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny Motocykla.

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

Umowę sporządzono w ________ równobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

            SPRZEDAJĄCY                           KUPUJĄCY

UMOWA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA



UWAGI:

1. W przypadku modyfikowania wzoru umowy poprzez skreślenia, obydwie strony powinny parafować 

skreślenie.

2. Przy określaniu stron umowy, można wskazać więcej niż jedną osobę po stronie Sprzedawcy lub Kupującego. 

Jeśli po stronie Sprzedawcy lub Kupującego występuje jeden podmiot, wolne pola należy przekreślić.

3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady Motocykla, o których Sprzedawca 3. W § 2 ust. 2 umowy można wskazać niecharakterystyczne wady Motocykla, o których Sprzedawca 

poinformował Kupującego.

4. W § 2 ust. 2 umowy możliwe jest skreślenie fragmentu „w ogłoszeniu o sprzedaży”, jeśli Kupujący nie 

zapoznawał się z ogłoszeniem o sprzedaży.

5. W § 3 ust. 1 umowy należy wskazać kwotę rzeczywiście uiszczoną za Motocykl, nie zaś kwotę zaniżoną. 

Zaniżenie ceny pojazdu w umowie lub na fakturze może być podstawą odpowiedzialności z art. 56 k.k.s., art. 62 

§ 2 k.k.s., art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k.

6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 6. W § 3 ust. 4 umowy należy wskazać liczbę otrzymanych kluczyków. Kupujący zazwyczaj powinien otrzymać 

dwa kluczyki.

7. W § 4 należy wskazać w ilu egzemplarzach sporządzono umowę (po jednym dla każdej osoby podpisującej 

umowę).

8. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 8. Umowa musi być podpisana przez osoby ją zawierające. Jeśli osoba podpisująca umowę nie jest osobą 

wskazaną jako Sprzedawca lub Kupujący, powinna przy podpisie wskazać, że działa jako pełnomocnik danej 

osoby i przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. W przypadku, gdy umowę podpisuje pełnomocnik, należy wziąć 

od niego oryginał pełnomocnictwa.

Powyższe uwagi nie stanowią elementów powyższego wzoru umowy i nie powinny być do niej dołączane.  

Służą one jedynie poprawnemu wypełnieniu wzoru umowy.

Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach Powyższy wzór umowy wraz z uwagami stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i może być wykorzystywany tylko na potrzeby zawierania umów sprzedaży pojazdu. Autor nie 

wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów graficznych zawartych w 

nagłówku.



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH 
OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM BŁĘDU

Ja niżej podpisany _______________________ oświadczam, że w oparciu o art. 84 § 1 k.c. uchylam się od skutków prawnych Ja niżej podpisany _______________________ oświadczam, że w oparciu o art. 84 § 1 k.c. uchylam się od skutków prawnych 

oświadczenia woli złożonego dnia _________________, na mocy którego ustaliłem z 

______________________________________________________________ zarezerwowanie możliwości nabycia pojazdu 

____________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

i wpłaciłem zaliczkę w kwocie ______________________________ na rzecz ________________________________________.

Oświadczam, że działałem pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, będąc przekonanym, że przedmiotem Oświadczam, że działałem pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, będąc przekonanym, że przedmiotem 

sprzedaży jest pojazd bez wad takich jak_____________________ 

____________________________________________________________________________________, podczas gdy 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________, co rzutuje na wartość pojazdu, dopuszczalność i bezpieczeństwo poruszania się 

nim, a także koszt jego utrzymania i eksploatacji.

...............................................…………………….................................................……………………..



Organizatorzy i partnerzy akcji
Poradnik został przygotowany w związku z Tygod-

niem Samochodu Używanego – pierwszej w Polsce 

kampanii edukacyjnej dotyczącej samochodów 

używanych, przygotowanej przez Fundację Au-

totesto oraz Autoprawo.pl.

Bardzo dziękujemy za medialne wsparcie pierwszej edycji Tygodnia Samochodu (2015 r.) 

naszym partnerom.

Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów

  Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Dębicy

  Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu mieleckiego

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu płockiego

    Miejski Rzecznik Konsumentów w Rudzie Śląskiej

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie Szczecińskim

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu tczewskiego

Akademia Auto Salwator

Profesjonalna szkoła jazdy w Krakowie. 
www.autosalwator.pl

Autobaza.pl

Serwis wspierający nabywców samochodów używanych 
który dostarcza rzetelne informacje o pojazdach 
www.autobaza.pl

Autoprawo.pl

Portal internetowy oferujący kompleksową obsługę dla 
osób, które zostały oszukane przy zakupie pojazdu.. 
www.autoprawo.pl

Podmioty prywatne (alfabetycznie)

www.autotesto.pl
www.autoprawo.pl
www.autosalwator.pl
www.autobaza.pl
www.autoprawo.pl


Autotesto

Pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samo-
chodowych. www.autotesto.pl

Ekoszalin.pl

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.  www.brd24.pl

Flota Auto Biznes

Obiektywne i rzetelne źródło informacji o zarządzaniu sa-
mochodami i kierowcami w firmie 
www.eurologistics.pl/flota-auto-business

KicksterTV

https://www.youtube.com/channel/UCE59JfgJn06qFVHE
S99M_KQ

Kozackie Samochody

Fanpage skupiający fanó fotografii motoryzacyjnej 
www.facebook.com/KozackieSamochody/

Moto-biznes.pl

Portal poświęcony testowaniu i projektowaniu kompo-
nentów samochodowych oraz zagadnieniom biznesowym is-
totnym dla OEM oraz dostawców Tier 1 i Tier 2. 
www.moto-biznes.pl

Miasto Legnica

www.portal.legnica.eu

Tygodnik Miasto i Ludzie

MiL – regionalny portal informacyjny miasta Tarnowa

 www.miastoiludzie.pl

www.forumsamochodowe.pl

Forum Motoryzacyjne dla fanów czterech kółek  

Blog motoryzacyjny Moto Soul

Moto Soul to blog dla wszystkich fanów motoryzacji i ludzi z 
pasją. Testy nowych i używanych aut. Aktualności branżowe 
i ciekawostki. www.motosoul.pl/

BRD24.pl

www.autotesto.pl
www.brd24.pl
www.eurologistics.pl/flota-auto-business
https://www.youtube.com/channel/UCE59JfgJn06qFVHES99M_KQ
www.facebook.com/kozackiesamochody
www.moto-biznes.pl
www.portal.legnica.eu
www.miastoiludzie.pl
www.forumsamochodowe.pl
www.motosoul.pl


VW Polo Klub Polska

Największy polski klub wielbicieli Volkswagena Polo 
www.vwpolo-klub.pl

Stowarzyszenie kierowca.pl

Stowarzyszenie KIEROWCA.PL to organizacja działająca na 
rzecz rozważnej, bezpiecznej i przyjaznej wszystkim motory-
zacji.  www.kierowca.pl

What About Cars

Program motoryzacyjny 

www.whataboutcars.pl

www.vwpolo-klub.pl
www.kierowca.pl
www.whataboutcars.pl



