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PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY 
załącznik nr 1 do umowy najmu samochodu kempingowego z dnia ...................................... . 

 

DANE WYNAJMOWANEGO POJAZDU 

1 
MODEL POJAZDU  

2 
NR REJESRACYJNY  

3 
NR NADWOZIA  

4 STAN LICZNIKA W 
DNIU WYDANIA 

 

5 
NR POLISY OC  

 
 

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU 
kontrola ilości - wpisać liczbę odpowiadającą ilości sztuk 

kontrola sprawności (oznaczone *) - ✓ jeśli sprawne, x jeśli niesprawne 
 

OPIS WYPOSAŻENIA WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

1* MARKIZA ZEWNĘTRZNA + kij do 
rozwijania + noga dodat. (2 el.) 

    

2* BAGAŻNIK ROWEROWY + tablica 
ostrzegawcza + mocowania 

    

3* BUTLE GAZOWE 11 l. - 2 
szt.(pełne przy wydaniu) 

    

4* KASETA SANITARNA oczyszczona 
(przy wydaniu zalana chemią) 

    

5* OGRZEWANIE GAZOWE      

6* KUCHENKA GAZOWA     

7* LODÓWKA     
 

8* WODA W UJECIACH 
ZIMNA/CIEPŁA 

    

9* ODPŁYWY DROŻNE/NIEDROŻNE     

10* KLIMATYZATOR + pilot     

11* TELEWIZOR + pilot     

12* ŁÓŻKO OPUSZCZANE + 2 
drabinki 

    

13* RADIO samochodowe     

14* KAMERA COFANIA     

15* PEŁEN BAK PALIWA     

 
 
 

DANE NAJEMCY 

1 IMIĘ I NAZWISKO/ 
FIRMA 

 

2 SERIA I NR D.O., 
PESEL / NIP 

 

3 
ADRES 

 

4 
TELEFON, E-MAIL 

 

5 
NR PRAWA JAZDY 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
 
 

OPIS WYPOSAŻENIA WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

1 Gaśnica 2 kg + trójkąt 
ostrzegawczy 2 szt. + apteczka 

    

2 Kamizelki odblaskowe (6 szt.)     

3 Kable rozruchowe 800A + lina 
holownicza 5 m. 

    

4 Zestaw żarówek i bezpieczników 
(pełen) 

    

5 Zasilacz uniwersalny do laptopa     

6 Kabel HDMI 5 m, 2 kable USB-
microUSB I latarka LED 

    

7 Łańcuchy na koła + łopata 
składana + skrobaczka/zmiotka 
do szyb 

    
 

8 Kliny najazdowe (2 szt) + torba     

9 Podłoga VIAIS przed kampera 
250x500cm 

    

10 Wąż do wody na bębnie 15 m     

11 Kanister składany 15 l     

12 Przewód elektryczny 50 m na 
bębnie 

    

13 Adapter kątowy 230V/CEE90     

14 Pokrowiec na kable     

15 Suszarka na pranie     

16 Wieszaki zamszowe (8 szt.)     

17 Wiadro składane 10 l. + mop     

18 Miotła + zmiotka + szufelka     

19 Garnki – zestaw 9+1, fi 22     

20 Czajnik elektryczny i czajnik ze 
stali nierdzewnej 

    

21 Miski (3 szt.) i suszarka do naczyń 
(2 el.) 

    

22 Talerze (płytkie, głębokie, 
deserowe – 18 szt.) 

    

23 Kubki i szklanki (6+6 szt.)     

24 Kieliszki (6 szt.)     

25 Noże (3 szt.) i deski do krojenia 
(2 szt.) 

    

26 Sztućce (24 szt.) i korkociąg     
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27 Przybory kuchenne (6 el.), łapki 
silikonowe (2 szt.) i ścierki (4 szt.) 

    

28 Bagażnik rowerowy na 4 rowery     

29 Tablica ostrzegawcza na bagażnik 
rowerowy 

    

30 Klucz do reduktora     

31 Butle gazowe 11 l. (2 szt.)     

 
 
 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 
 

OPIS WYPOSAŻENIA WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

1 Stół turystyczny, aluminiowy, 
Campico 115 
 

    

2 Krzesła turystyczne, aluminiowe, 
Joy Go (6 szt.) 

    

3 Stół turystyczny, aluminiowy, 
70x70 cm 

    

4 Krzesła turystyczne, wędkarskie 
(6 szt.) 

    

 
 
wydanie uwagi: zwrot uwagi: 
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Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa, 2 pełnymi butlami gazowymi , gotową do użytku toaletą, pełnym 
zbiornikiem na czystą wodę, sprzątnięty w środku, umyty na zewnątrz.  
Pojazd przekazany do wynajmu na zasadach określonych w Umowie Najmu.  
Pojazd przekazany z jednym kompletem kluczyków oraz następującymi dokumentami:  

• dowód rejestracyjny,  

• potwierdzenie polis ubezpieczeniowych,  

• ogólne warunku ubezpieczeń OC, AC, NNW, Fiat Assistance,  

• instrukcja obsługi samochodu kempingowego.  
Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym protokołem sporządzonym w dniu wydania i potwierdza jego 
zgodność ze stanem faktycznym.  
Najemca oświadcza, że zapoznał się z danymi technicznymi oraz instruktażem obsługi samochodu. 
Najemca oświadcza, że otrzymał kopię protokołu sporządzonego w dniu wydania samochodu kempingowego. 
 
 
 
 
----------------------------------------------------              ---------------------------------------------------- 
data, podpis Wynajmującego - wydanie        data, podpis Najemcy - wydanie  
 
 
Pojazd zwrócony z pełnym / niepełnym* zbiornikiem paliwa, opróżnioną / nieopróżnioną toaletą, sprzątnięty / 
niesprzątnięty* w środku (*niepotrzebne skreślić). 
 Pojazd zwrócony z jednym kompletem kluczyków oraz następującymi dokumentami: 

• dowód rejestracyjny,  

• potwierdzenie polis ubezpieczeniowych,  

• ogólne warunki ubezpieczeń OC, AC, NNW, Fiat Assistance,  

• instrukcja obsługi samochodu kempingowego.  
Najemca oświadcza, że zapoznał się z protokołem sporządzonym w dniu zwrotu i potwierdza jego zgodność ze 
stanem faktycznym.  
Najemca oświadcza, że otrzymał kopię protokołu sporządzonego w dniu zwrotu samochodu kempingowego. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------              ---------------------------------------------------- 
  data, podpis Wynajmującego - zwrot                       data, podpis Najemcy - zwrot  


