PROTOKÓŁ WYDANIA I ZWROTU POJAZDU DO UMOWY NR X/2021
NAJEMCA
XXXXX XXXXX
imię i nazwisko

PRZEDMIOT NAJMU

XXXXXX
dok. potwierdzający tożsamość

XXX XXX XXX
VIN: XXXXX, nr rej: XX 0000
Następne badanie techniczne: XX-XX-XXXX
Polisa nr: XXXXX, ważna do: XX-XX-XXXX

XXXXX
numer umowy
PROTOKÓŁ WYDANIA DO UMOWY NR XXXXX
Niniejszym w/w pojazd najmu zostaje przekazany Najemcy na zasadach określonych w Warunkach wynajmu samochodu
kempingowego oraz w Umowie najmu nr XXXXX. Strony oświadczają, że akceptują zawarte w nich postanowienia i nie wnoszą żadnych
uwag co do ich treści.

KOMPLET
KLUCZYKÓW
DOWÓD
REJESTRACYJNY
VIN
POLISA
UBEZPIECZENIOWA

SZKOLENIE

................................................................................................. (ilość)
XXXXX (numer)
XXXXX (numer nadwozia)
XXXXX (numer)
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.

POZOSTAWIONO
POJAZD
DATA WYDANIA

.................................................................................................

PRZEBIEG

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

…………………………………………
(data i czytelny podpis)

…………………………………………
(data i czytelny podpis)

Adres:
…………………………….
Data:
………………………………

XXXXXX km

Godzina:
…………………………
PROTOKÓŁ ZWROTU DO UMOWY NR XXXXX
DATA ZWROTU

PRZEBIEG

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

…………………………………………
(data i czytelny podpis)

…………………………………………
(data i czytelny podpis)

Adres:
…………………………….
Data:
………………………………

XXXXXX km

Godzina:
…………………………

UWAGI

CampBack Aneta Cichulska
ul. Herberta 2c/58
10-686 Olsztyn
t: +48 510 722 258
e: biuro@campback.pl
www.campback.pl

PROTOKÓŁ WYDANIA I ZWROTU POJAZDU DO UMOWY NR X/2021

Opis wyposażenia i stanu technicznego wydanego / zwróconego pojazdu
1.

Akumulatory oraz system oświetlenia w części mieszkalnej

2.

Panel sterowania w części mieszkalnej

3.

System i zbiorniki wody:

Stan techniczny
WYDANIE

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
ZBIORNIK WODY ZUŻYTEJ/SZAREJ
4.
5.

System gazowy (ogrzewanie, kuchenka)
Sprawność:
- lodówki
- zlewu kuchennego
- bojlera
- WC
- umywalki
- prysznica
- telewizora, pilota
- klimatyzacji w części mieszkalnej, pilota

6.

Stan drzwi, uchwytów, składania stołu w części mieszkalnej

7.

Stan i mechanizm okien i szyberdachów

8.

Moskitiery i rolety w części mieszkalnej

9.

Uszkodzenia mebli w części mieszkalnej (rysy, dziury)

10. Tapicerki, poduszki, oparcia, materace: czystość, uszkodzenia
11. Kabina kierowcy:
- radio CD
- nawigacja
- osłona przeciwsłoneczna
- kamery cofania
- elektryczne szyby i lusterka
12. Oświetlenie oraz światła zewnętrzne
13. Stopień przy wejściu do części mieszkalnej
14. Ogumienie i koło zapasowe
15. Klucze: działanie oraz kompletność
16. Poziom paliwa
17. Butle gazowe (ilość, pojemność)
18. Markiza (czystość, sprawność)
19. Kasta sanitarna
20. Poziom płynu do spryskiwaczy, hamulcowego, chłodzącego, oleju
21. Czystość pojazdu z zewnątrz
22. Turystyczne środki sanitarno-chemiczne
23. Przewód elektryczny
24. Przejściówka
25. Węże wody czystej i brudnej
26. Wyposażenie:
- krzesła
- stół
- zastawa stołowa
- zestaw sztućców
- apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelki odblaskowe
- instrukcja obsługi ogrzewania

CampBack Aneta Cichulska
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Stan techniczny
ZWROT

UWAGI

PROTOKÓŁ WYDANIA I ZWROTU POJAZDU DO UMOWY NR X/2021

OTRZYMAŁEM I ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO.

WYDANIE

ZWROT

…………………………………………………………..
(DATA I CZYTELNY PODPIS WYNAJMUJĄCEGO)

…………………………………………………………..
(DATA I CZYTELNY PODPIS WYNAJMUJĄCEGO)

…………………………………………………………..
(DATA I CZYTELNY PODPIS NAJEMCY)

…………………………………………………………..
(DATA I CZYTELNY PODPIS NAJEMCY)
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PROTOKÓŁ WYDANIA I ZWROTU POJAZDU DO UMOWY NR X/2021

Załącznik do umowy nr 1/2021

z dnia XX-XX-XXXXr.

Bok prawy

Przód

Bok prawy

Przód

Bok lewy

Tył

Bok lewy

Tył

WYDANIE POJAZDU (zdjęcia wykonano w dniu XX-XX-XXXXr.)

ZWROT POJAZDU (zdjęcia wykonano w dniu XX-XX-XXXXr.)

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

……………………………………………………
(data i czytelny podpis)

………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

…………………………………………
(data i czytelny podpis)
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