PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DO UMOWY NR ……………. z dnia………………
SAMOCHÓD
Typ:

NAJEMCA

Imię i nazwisko:

Marka :

Nr dowodu osob.

Nr rej:

Tel. Kontakt.:
Email:

VIN:

Nr dowodu rej.

Nr polisy:

Ilość kluczy:

Piloty (alarm, CL):

PROTOKÓŁ WYDANIA SAMOCHODU DO UMOWY NR ………………….
Niniejszym w/w pojazd najmu zostaje przekazany Najemcy na zasadach określonych w Warunkach Najmu samochodu kempingowego oraz w
Umowie najmu nr. ……… Strony oświadczają, że akceptują zawarte w nich postanowienia i nie wnoszą żadnych uwag co do ich treści.
Oświadczam, że przed wydaniem mi Samochodu uczestniczyłem w obowiązkowym szkoleniu z zakresu obsługi
wszystkich systemów samochodu przeprowadzonym przez przedstawiciela Wynajmującego, a także że
zrozumiałem i przyswoiłem sobie wszelkie przekazane mi podczas tego szkolenia informacje oraz że po
odbyciu szkolenia potrafię obsługiwać wszystkie systemy Samochodu. Jednocześnie zobowiązuję się
przekazać wszystkie informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekazać wszystkim osobom, które
będą użytkować Samochód w okresie najmu. Jednocześnie potwierdzam, że wszelkie ewentualne
niedogodności doznane przeze mnie lub przez którąkolwiek z osób, które będą użytkować Samochód w okresie
najmu wynikające z niezastosowania się, niezrozumienia w całości lub w części lub zniekształcenia informacji
objętych szkoleniem, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

SZKOLENIE

POZOSTAWIONO NA PARKINGU
DOZOROWANYM SAMOCHÓD
DATA WYDANIA
Miejscowość: ......................................
Data: .................................
Godzina: ............................

PRZEBIEG / STAN PALIWA
...........................................

¼

½

¾

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

(data i czytelny podpis)

(data i czytelny podpis)

Km
⁴⁄₄

UWAGI

PROTOKÓŁ ZWROTU DO UMOWY NR
DATA ZWROTU
Miejscowość: ......................................
Data: .................................
Godzina: ............................

PRZEBIEG / STAN PALIWA

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

(data i czytelny podpis)

(data i czytelny podpis)

............................. Km
¼

½

¾

⁴⁄₄

UWAGI
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Opis wyposażenia i stanu technicznego wydawanego i zwracanego samochodu.
Nazwa / opis elementu

Stan techniczny Stan techniczny
WYDANIE
ZWROT
CZĘŚĆ MIESZKALNA

UWAGI

Akumulatory oraz system oświetlenia w części mieszkalnej
Panel sterowania w części mieszkalnej
Zbiornik wody czystej (białej)
PEŁEN/PUSTY
PEŁEN/PUSTY
Zbiornik wody zużytej (szarej)
PEŁEN/PUSTY
PEŁEN/PUSTY
System gazowy (ogrzewanie, kuchenka)
Przestrzeń bagażowa (czystość, uszkodzenia)
Lodówka (czystość, kompletność, sprawność)
Zlew kuchenny (czystość, drożność)
Bojler (ogrzewanie wody)
Umywalki (czystość, drożność)
Prysznic (czystość, drożność)
Telewizor, dvd, piloty (sprawność)
Klimatyzacja samochodu (sprawność)
Drzwi, uchwyty, składania stołu w części mieszkalnej
Okna i okna dachowe (stan techniczny)
Moskitiery i rolety w części mieszkalnej
Łóżko opuszczane (działanie mechanizmu, drabinka)
Tapicerki, poduszki, oparcia (czystość, uszkodzenia)
Materace łóżek (czystość z obu stron)
Pokrowce na materace szt. ………………….
Radio cd
Nawigacja
Kamera cofania
Osłony przeciwsłoneczne kabiny kierowcy
TOALETA, WYPOSAŻENIE
Ubikacja (czystość, uszkodzenia)
Kaseta toalety
PEŁEN/PUSTY
PEŁEN/PUSTY
Papier toaletowy specjalny …………….. rolek
Płyn do toalety chemicznej
Stan komory kasety (zabrudzenia)
SAMOCHÓD, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Poziom oleju silnikowego (stan, zapas na dolewki)
Ciśnienie powietrza w kołach
Poziom płynu do spryskiwaczy, hamulcowego, chłodzącego,
Oświetlenie oraz światła zewnętrzne
Elektryczne szyby i lusterka
Stopień przy wejściu do części mieszkalnej
Zestaw naprawczy kół
Klucze i piloty do drzwi (działanie oraz kompletność)
Przewody rozruchowe
Butle gazowe (ilość, pojemność, stan napełnienia)
Przewód elektryczny postojowy 230V
Wąż wody czystej
Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelki odblaskowe ………
Kliny poziomujące ………..szt
Hak holowniczy
WYPOSAŻENIE KUCHNI
Zastawa stołowa: (talerze, kubki) komplet szt. ………………….
Szklanki szt ………
Zestaw sztućców komplet szt. …………
Zestaw garnków szt. ………………
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Patelnia
Zestaw łyżek kuchennych, korkociąg szt. ……………
Deska do krojenia
Zestaw noży kuchennych szt. …………..
Czajnik do gotowania wody
WYPOSAŻENIE BIWAKOWE
Markiza zewnętrzna (czystość, sprawność)
Podłoga przed wejście (wykładzina pod markizę)
Krzesła turystyczne (ilość szt. ………………….)
Stół turystyczny
Pasy sztormowe do markizy
Bagażnik rowerowy + tablica ostrzegawcza
Wiadro składane
Zmiotka + szufelka
Kosz na śmieci + worki
Miska plastikowa
Osłona hermetyczna wtyczki

WYDANIE

ZWROT
Wykonano 8 zdjęć obrazujących boki oraz narożniki samochodu.
Stan zewnętrzny (opis uszkodzeń)
Stan zewnętrzny (opis uszkodzeń)

Wykonano …… zdjęć
Stan wewnętrzny (opis uszkodzeń)

Wykonano …… zdjęć
Stan wewnętrzny (opis uszkodzeń)

Wykonano …… zdjęć

Wykonano …… zdjęć

(DATA I CZYTELNY PODPIS WYNAJMUJĄCEGO)

(DATA I CZYTELNY PODPIS WYNAJMUJĄCEGO)

(DATA I CZYTELNY PODPIS NAJEMCY)

(DATA I CZYTELNY PODPIS NAJEMCY)
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