
Załącznik nr 2 do Umowy Wynajmu samochodu kempingowego z dnia …………………. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY 
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WYPOSAŻENIE POJAZDU, INSTALACJE, STAN 

kontrola sprawności - ✓ jeśli sprawne/zgodne, x jeśli niesprawne 

 

OPIS WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

MARKIZA ZEWNĘTRZNA + kij do 
rozwijania  

    

BAGAŻNIK ROWEROWY + mocowania 
rowerów 

    

BUTLE GAZOWE 11 l. - 2 szt.(pełne przy 
wydaniu) + klucz do reduktora 

    

KASETA SANITARNA oczyszczona (przy 
wydaniu zalana chemią) 

    

OŚWIETLENIE ZABUDOWY     

OGRZEWANIE GAZOWE      

KUCHENKA GAZOWA     

LODÓWKA     
 

ZBIORNIK CZYSTEJ WODY - pełen przy 
wydaniu, ZBIORNIK SZAREJ WODY – 
pusty przy wydaniu i zwrocie 

    

KLIMATYZATOR + pilot     

TELEWIZOR + pilot     

ŁÓŻKO OPUSZCZANE + 1 drabinka     

RADIO samochodowe     

KAMERA COFANIA     

PEŁEN BAK PALIWA     

Pojazd UMYTY NA ZEWNĄTRZ     

Pojazd SPRZĄTNIĘTY W ŚRODKU     

DOWÓD REJESTRACYJNY wraz 
z potwierdzeniem ubezpieczenia 

    

KOMPLET KLUCZYKÓW (kluczyk 
z pilotem do szoferki, kluczyk do 
zabudowy) 

    

  

DANE WYNAJMOWANEGO POJAZDU 

MODEL POJAZDU Capron (Fiat Ducato Sunlight) T65 

NR REJESRACYJNY GD 769MV 

STAN LICZNIKA 
W DNIU WYDANIA 

 

STAN LICZNIKA 
W DNIU ZWROTU 

 

DANE NAJEMCY 

IMIĘ I NAZWISKO 
lub NAZWA FIRMY 

Imię Nazwisko 

PESEL lub NIP 12345678910 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
kontrola ilości - wpisać liczbę odpowiadającą ilości sztuk lub ✓ jeśli zgodne ze standardem 

 

OPIS WYPOSAŻENIA WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

Przetwornica prądu     

Piąty fotel     

Garnki – zestaw 8+1     

Czajnik elektryczny     

Ochraniacze wodoodporne na łóżka 
(2 szt.) 

    

Prześcieradła z gumką (2 szt.)     

Kołdry 140x200 i poduszki 50x60      

Poszewki na kołdry 140x200 i poduszki 
50x6 

    

Skrzynka z lewarkiem i innymi 
narzędziami (standard Fiata) 

    

Zestaw naprawczy do kół  Fix&Go     

Kliny najazdowe (2 szt.) + torba     

Podłoga VIAIS przed kampera 
250x500cm 

    

Wąż do wody na bębnie 15 m z dwoma 
końcówkami 

    

Kanister składany 15 l     

Przewód elektryczny 50 m na bębnie     

Adaptery kątowe 230V/CEE90 – 2 
rodzaje 

    

Materiałowa torba z instrukcją obsługi 
samochodu i zabudowy oraz 
szczegółowymi instrukcjami 
znajdujących się w nim urządzeń 

    

 
 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 

OPIS WYPOSAŻENIA WYDANIE ZWROT 
UWAGI 

WYDANIE ZWROT 

-     

-     
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UWAGI 
Miejsce na informacje o ewentualnych uszkodzeniach zewnętrznych i wewnętrznych samochodu kempingowego 
oraz innych nieujętych powyżej odstępstwach od normy. 

Wydanie - uwagi:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zwrot - uwagi: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PODSUMOWANIE 
Wydanie - podsumowanie: 
Najemca oświadcza, że zapoznał się z danymi technicznymi, instruktażem obsługi samochodu oraz z protokołem sporządzonym 
w dniu wydania i potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym 
Niniejszy protokół jest podstawą do naliczeń opłat dodatkowych potrącanych z kaucji. 
Wynajmujący potwierdza, że przyjął od Najemcy kaucję zgodnie z Umową. 
 
 
----------------------------------------------------     
data i godzina wydania 
 
 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
podpis Wynajmującego - wydanie  podpis Najemcy - wydanie  
 
Zwrot - podsumowanie: 
Najemca oświadcza, że zapoznał się z protokołem sporządzonym w dniu zwrotu i potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym.  
 
 
----------------------------------------------------     
data i godzina zwrotu 
 
 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
podpis Wynajmującego - zwrot podpis Najemcy - zwrot  
 

Otrzymałem zwrot kaucji w kwocie ………..………….. zł. 
 
 
----------------------------------------------------  
podpis Wynajmującego 


