


Mam nadzieję, że wskazówki i rady zawarte w tym
e-booku będą pomocne przy zakupie używanego
samochodu. Bez wątpienia możesz je również
wykorzystać podczas sprzedaży samochodu.

Poruszone kwestie w tym e-booku nie wyczerpują
całości tematu zakupu i sprzedaży samochodu.
Istnieje również wiele innych zagadnień, które nie
zostały ujęte w niniejszym opracowaniu. Dlatego
planuję wydanie również drugiej części
wzbogaconej o Twoje Pytania. Możesz je zadać
tutaj: biuro@tomczaklegal.pl

Wstęp
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W e-booku "Jak bezpiecznie kupić używany
samochód" znajdziesz opis prawdziwych wydarzeń,
które miały swój finał na salach sądowych. Dlatego
też wiele przykładów popartych jest przykładami
pochodzącymi z życia oraz oczywiście przepisami
prawa. Został on napisany jak najprostszym
językiem, tak abyś mógł zrozumieć w pełni także
skomplikowane zagadnienia.

Prawo ciągle się zmienia i jest nieustannie
nowelizowane. Zawsze przed dokonaniem
jakiejkolwiek czynności, czy to chociażby zgłoszenia
faktu nabycia pojazdu, zajrzyj do odpowiedniego
przepisu, skontaktuj się ze mną lub po prostu wpisz
dane zagadnienie w wyszukiwarce google. W e-
booku używam formy męskiej, jednakże zwracam
się również do Ciebie, jako Czytelniczki.

W głównej mierze postaram się skupić na
odpowiedzi na pytanie: Jak bezpiecznie kupić i
sprzedać używany samochód?
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Spis treści

09 5 zasad jak
bezpiecznie kupić
używany samochód

17 Kilka słów o umowie
sprzedaży

35 - odstąpienie od
umowy sprzedaży
samochodu przez
współwłaścicieli

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ III
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37 - odstąpienie od
umowy sprzedaży
samochodu a
odszkodowanie za
poniesione koszty
kredytu

30 - kradziony
samochód. Kiedy
nabywasz własność?



Spis treści

51 - zakup samochodu a
urząd skarbowy -
Podatek PCC
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39 - Młody wiek
sprzedawcy. Czy ma to
znaczenie?

41 - Zakup samochodu z
jednym kluczykiem

43 - Sprzedawca nie
posiada wszystkich
dokumentów. Czy warto
kupić taki samochód?

45 Zakup samochodu a
karta pojazdu 

48 - Zakup samochodu
od komornika (licytacja)

54 - zakup samochodu
a ubezpieczenie OC 



Spis treści
58 - zakup samochodu
a ubezpieczenie AC

59 - Sprzedaż
samochodu
bezpośrednio po jego
zakupie

61 - W jakim terminie
powiadomić o
sprzedaży lub nabyciu
samochodu?

63 - Zgubiony dowód
rejestracyjny

65 - Zakup samochodu
zajętego przez
komornika 

67 - Zakup samochodu
po śmierci właściciela 
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Spis treści

69 Leasing, kredyt,
najem.. jak nie wpaść w
pułapkę i nie kupić
samochodu od osoby
nieuprawnionej?

ROZDZIAŁ IV
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R O Z D Z I A Ł  I

Na samym wstępie chciałbym  przedstawić Ci 5
podstawowych zasad, dzięki którym zakup
używanego samochodu powinien być bezpieczny. A
co najważniejsze - spełniał Twoje oczekiwania. 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat
prawa motoryzacyjnego, wypadków
komunikacyjnych oraz tego co nas otacza na co
dzień, możesz mnie znaleźć pod nazwą LegalnaFura
na: 

5 zasad jak bezpiecznie kupić
używany samochód
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ZASADA 1
01

Nie spiesz się i powstrzymaj emocje. Euforia, która
ogarnia nas przy zakupie samochodu może być
złym doradcą. Być może wydaje Ci się, że jest to
zasada dość prozaiczna, ale jest jedną z
najważniejszych. 

Chyba każdy był podekscytowany zakupem
pierwszego samochodu, w końcu większość z nas
marzy o nowym, szybszym, lepszym samochodzie.
Dokonanie takiego wyboru pod wpływem emocji
niekoniecznie kończy się dobrze. Warto jest
zobaczyć większą ilość samochodów, stracić tydzień
lub dwa tygodnie na szukanie innego samochodu..
niż stracić kilka tysięcy na jego naprawę i kilka
tygodni w oczekiwaniu na jego odbiór z warsztatu. 

Czasem warto odpuścić zakup samochodu, który
posiada wiele wad. Ale to, że samochód posiada
zabrudzone tapicerki czy zarysowany zderzak nie
powinno wcale dyskwalifikować go przed zakupem
– do tego trzeba podejść  zdroworozsądkowo. 
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ZASADA  2
02

Jakiego samochodu tak naprawdę potrzebujesz?
Ile rocznie kilometrów będziesz pokonywać oraz w
jakich warunkach będziesz go używać?

Jeśli rocznie pokonujesz mało kilometrów,
dojeżdżasz do pracy pokonując krótkie odcinki, to
najlepszym wyborem będzie mały oszczędny silnik
benzynowy. Z kolei pickup zdecydowanie przyda Ci
się jeśli chcesz pokonywać polne i leśne drogi. Jeśli
posiadasz rodzinę i dzieci, z pewnością samochód
sportowy nie do końca będzie spełniał Twoje
wymagania.

Chcąc przeznaczyć na samochód 50 tys. zł bardzo
często szuka się samochodów w przedziale 50-55
tyś. zł mając nadzieję, że uda się obniżyć cenę.
Warto mieć na uwadze, że często dochodzą
dodatkowe koszty i ewentualne drobne naprawy, a
niektóre samochody generują wyższe koszty
utrzymania, wyższe ubezpieczenie OC, jak i droższe
części zamienne. 
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ZASADA 3

03
Najczęściej szuka się ogłoszeń za pośrednictwem
najpopularniejszych portali. Dobre ogłoszenia to te,
które zawierają wiele dobrej jakości zdjęć, a w opisie
powinny znaleźć się szczegółowe informacje o
wyposażeniu, stanie technicznym oraz
dokumentacji. 

Nie bój się zapytać sprzedawcy o numer
identyfikacyjny VIN, nr rejestracji pojazdu oraz datę
pierwszej rejestracji. Pozwoli Ci to na sprawdzenie
bezpłatnie informacji o pojeździe na stronie
historiapojazdu.gov.pl 

12



03

Możesz również skorzystać z płatnych raportów w
cenie kilkudziesięciu złotych, które zobrazują Ci
dokładną historię pojazdu, tj. przebieg, zgłoszone
szkody. Z tej opcji polecam skorzystać, gdy po
obejrzeniu samochodu jesteś pewny, że to ten nasz
wymarzony. Wtedy może okazać się, że deklaracja
„bezwypadkowy” była tylko deklaracją..

Przed zakupem zrób zdjęcie, screena lub wydrukuj
ofertę z internetu. Może zdarzyć się sytuacja, w
której samochód będzie posiadał wady ukryte i
kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy. W tym
przypadku ogłoszenie mogło zawierać wyraz
„bezwypadkowy”, jednakże podpisując długą i
skomplikowaną umowę sprzedaży samochodu,
„przypadkowo” może pojawić się zapis, że
samochód jest wypadkowy. W przypadku
ewentualnego procesu, jesteś w lepszej pozycji,
ponieważ możesz w prosty sposób udowodnić jaką
ofertę przedstawiał sprzedawca. 
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