
INFORMACJE NA TEMAT FINANSOWANIA –  
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU 

 
_________________________________________________________________ 

[NAZWA LICENCJONOWANEGO PODMIOTU] 

NUMER LICENCJI DCA 
____________________________ 

 

 

_____________________________ 
▪  

____________________________ 
____________________________ 

[NUMER TELEFONU 

LICENCJONOWANEGO PODMIOTU] 

[ADRES LICENCJONOWANEGO PODMIOTU] ▪  

[MIASTO, STAN, KOD POCZTOWY] 

____________________________ 
 [STRONA INTERNETOWA 

LICENCJONOWANEGO PODMIOTU] 

 

Data  ___________________________  Rok produkcji pojazdu ______________________ 

   Marka i model ______________________ 

Kupujący 
(Imię, nazwisko 
i adres) 

___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 Numer 
identyfikacyjny 
pojazdu (VIN) 

______________________ 

Wybrana instytucja 
finansowa 

______________________ 

 
Kupujący 
współwłaściciel 
(Imię, nazwisko 
i adres) 

___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

   

 

WARUNKI SPRZEDAŻY  WARUNKI FINANSOWANIA 

Cena gotówkowa pojazdu bez 
dodatkowych produktów i usług 

  Łączna cena sprzedaży bez 
dodatkowych produktów i usług po 
naliczeniu opłat z tytułu finansowania 

 

Podatek z tytułu sprzedaży samego 
samochodu 

  Przedpłata (jeśli dotyczy)  

Wartość samochodu oddanego 
w rozliczeniu (jeśli dotyczy) 

  Ilość wpłat  

Szacowane łączne opłaty 
rejestracyjne i inne 

  Roczna stopa oprocentowania (RSO)* 
obowiązująca w umowie 

 

Łączna cena gotówkowa bez  
dodatkowych produktów i usług 

  Najniższa RSO oferowana kupującemu 
przez jakąkolwiek instytucję finansową 
za pożyczkę o tym samym okresie 
spłaty, liczbie płatności, zabezpieczeniu 
i przedpłacie* 

 

   Opłata miesięczna bez  
dodatkowych produktów i usług 

 

 

*RSO to koszt kredytu w ujęciu rocznym. RSO obejmuje stawkę oferowaną sprzedawcy przez instytucję finansującą. 
Na stawkę tą wpływa: ocena Twojej zdolności kredytowej, kwota kredytu, kwota przedpłaty oraz długość okresu 
kredytowania. NIE jesteś zobligowany/a do przyjęcia finansowania proponowanego przez sprzedawcę. Jeśli je 
przyjmiesz, kalkulacja RSO może obejmować opłatę dla pośrednika organizującego finansowanie. 

Więcej > 
 
 

POLISH 



DODATKOWE PRODUKTY I USŁUGI 

Wybrane dodatkowe produkty i 
usługi 
(Jeśli nie wybrano dodatkowych produktów 
i usług, poniżej proszę wpisać N/D.) 

Cena gotówkowa 
dodatkowych 
produktów wraz 
z należnym 
podatkiem od 
sprzedaży 

Miesięczna opłata 
włączając wybrane 
dodatkowe 
produkty i opłaty 
za finansowanie* 

Łączna cena 
sprzedaży włączając 
wybrane dodatkowe 
produkty i opłaty za 
finansowanie* 

    

    

    

    

    

    

ŁĄCZNA CENA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
WŁĄCZAJĄC WSZYSTKIE WYBRANE 

DODATKOWE PRODUKTY I OPŁATY ZA 
FINANSOWANIE* 

  

 
*Obejmuje przedpłatę i, w stosownych przypadkach, wartość samochodu oddanego w rozliczeniu; podatek od sprzedaży; 

szacunkową opłatę rejestracyjną; oraz inne opłaty. 

 
 

INFORMACJE NA TEMAT ZLECENIA WYKONANIA UMOWY: Jeśli przyjmujesz finansowanie 
proponowane przez sprzedawcę, musisz podpisać ze sprzedawcą umowę o finansowanie zwaną 
umową o sprzedaży detalicznej na raty. Po podpisaniu umowy sprzedawca może przenieść ją na inną 
stronę. Strona ta ma prawo otrzymywania od Ciebie wpłat wynikających z umowy. Sprzedawca musi 
przekazać Ci informacje o każdym pierwotnym przeniesieniu umowy oraz o stronie, na rzecz której 
jesteś zobowiązany/a do zapłaty niezwłocznie po dokonaniu takiego przeniesienia. 

 
Składając podpis, potwierdzasz jedynie otrzymanie niniejszego formularza. Formularz ten służy 
wyłącznie celom informacyjnym i referencyjnym. Odebranie i podpisanie niniejszego formularza nie 
oznacza zakupu samochodu ani przyjęcia finansowania. Ten formularz nie zastępuje ani nie zmienia 
umowy o sprzedaży detalicznej na raty, która określa warunki Twojego zakupu samochodu. 

 

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA 

 
______________________________________________ 
Podpis kupującego   

 
______________________________________________ 
Data 

 
______________________________________________ 
Podpis kupującego współwłaściciela 

 
______________________________________________ 
Data 

 


