ПОПЕРЕДНІЙ

ДОГОВІР

купівлі-продажу транспортного засобу
місто _______________, ________ дві тисячі _____________ року.
Ми, що нижче підписалися:
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_____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб ‒ платників податків ______, що зареєстрований та мешкаю за
адресою: ____ область, _______ район, __________, вул. __________, буд. ___ (паспорт серія 00
номер 000, виданий ________ РВ УМВС України в ________ області _______ 0000 року),
іменований надалі «Сторона_1», та _____________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб ‒ платників податків ______,
____область, _______район, __________, вул. __________, буд. ___ (паспорт серія 00 номер 000,
виданий ________ РВ УМВС України в ________ області _______________ 0000 року), іменований
надалі «Сторона_2», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті,
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з вимогами цивільного
законодавства, що регулюють укладений нами правочин, уклали цей Договір про таке:
За цим договором Сторона_1 (майбутній ПРОДАВЕЦЬ) та Сторона_2 (майбутній
ПОКУПЕЦЬ) домовились укласти в майбутньому договір купівлі-продажу транспортного засобу
(далі – ОСНОВНИЙ ДОГОВІР) та укладають даний Договір про наступне:
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1.
Відповідно до цього Договору у строк до ______________________ року Сторона_1
зобов’язується передати у власність Стороні_2 з укладенням Основного договору, а Сторона_2
зобов’язується прийняти та оплатити автомобіль марки ____________ S______, легковий седан-В,
00000 року випуску, шасі (кузов, рама) № 0000000, реєстраційний номер CA000000,
зареєстрованого ВРЕР ВДАІ УДАІ УМВСУ _________ області 00.00.20___ року, який належить
Стороні_1 на праві власності на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САА
00000, зареєстрованого у ВРЕР ВДАІ УДАІ УМВСУ _________ області (далі ‒ Автомобіль), у
порядку та на умовах, передбачених відповідно цим та Основним договором.
2.
Вказаний Автомобіль знаходиться у заставі «БАНК» згідно з Договором застави
транспортного засобу № 0000000 від ____ 20___ року (далі – Договір застави).
3.
Сторона_1 стверджує, гарантує та зобов’язується, що крім обтяжень, встановлених
Договором застави, на момент укладання цього договору Автомобіль під будь-яким іншим
арештом чи забороною не перебуває, щодо Автомобіля не ведуться судові спори, Автомобіль у
податковій заставі не перебуває, відносно Автомобіля не укладено будь-яких договорів з
відчуження чи щодо користування з іншими особами.
4.
Сторони домовились укласти Основний договір після повного розрахунку
Стороною_2 за Договором застави № 00000 від ______ року, який здійснюватиметься щомісячно
відповідно до графіку без прострочення платежів.

