
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY POJAZDU (KAMPERA)

do Umowy najmu pojazdu (Kampera) nr .......................... z dnia ...................................................

Numer rejestracyjny pojazdu (Kampera) .......................... przebieg w dniu wydania .........................

Schemat uszkodzeń 

Wykaz wyposażenia podstawowego Pojazdu (Kampera) 

L.p
.

Artykuł Wydanie Zdanie

1. Przewody elektryczne wraz z przejściówką

2. Zestaw naprawczy

3. Apteczka

4. Kamizelki odblaskowe …. szt.

5. Gaśnica

6. Trójkąt
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7. Wąż do uzupełniania wody

8. Szufelka, zmiotka

9. Pokrowiec na kabinę

10. Kliny poziomujące 2 szt.

11. Telewizor 24 " + antena DVBT + pilot

12. Klimatyzacja Webasto + pilot

13. Drabinki 2 szt. 

14. Markiza THULE z oświetleniem LED

15. Taśmy naciągu markizy

16. Alarm

17. Bagażnik rowerowy

18. Lewarek

19. Zastawa stołowa

20. Komplet sztućców na …. osób

21. Garnki 2 szt.

22. Patelnia 2 szt.

23. Czajnik

24. Pokrowce na materace …. szt.

25. Butla gazowa

26. Dywaniki podłogowe

27. Wycieraczka podłogowa czarna

Uwagi w dniu wydania Pojazdu:

      ......................................................................                                                                        ....................................................................
                   Data i podpis Najemcy                                                                              Data i podpis osoby wydającej Pojazd 

1. Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa, 1 pełną butlą gazową, gotową do użytku toaletą, pełnym

zbiornikiem na czystą wodę (na życzenie), sprzątnięty w środku, umyty na zewnątrz. 

2. Pojazd wydany Najemcy na zasadach określonych w Umowie najmu. 

3. Pojazd wydany z jednym kompletem kluczyków oraz następującymi dokumentami: dowód rejestracyjny,

potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia -  polisa ubezpieczeniowa, ogólne warunki ubezpieczenia
(OWU - OC, AC NNW, Assistance), instrukcja obsługi Pojazdu.

4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym w

dniu wydania Pojazdu i potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym. Najemca oświadcza, że odbył
przeszkolenie  w zakresie  obsługi  i  użytkowania  Pojazdu,  zapoznał  się  z  danymi  technicznymi  oraz
instruktażem obsługi Pojazdu i wyposażenia. 
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5. W przypadku uszkodzenia/zagubienia elementu wyposażenia podstawowego lub dodatkowego - opłata 

pobierana będzie zgodnie z cennikiem sprzedaży danego producenta elementu wyposażenia. Najemca 
oświadcza, że został poinformowany o pełnym podstawowym oraz dodatkowym wyposażeniu Pojazdu. 

6. Najemca  oświadcza,  że  otrzymał  kopię  Protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  sporządzonego  w  dniu

wydania Pojazdu. 

Lista wyposażenia dodatkowego w dniu wydania Pojazdu

Wyposażenie dodatkowe Pojazdu zgodne ze specyfikacją zamówienia

Nazwa Ilość

Cena za 
dobę 

(brutto)
Wartość

Wydanie Zwrot

TAK NIE TAK NIE

1.

2.

3.

  ......................................................................                                                                        ....................................................................
 Data i podpis Najemcy - wydanie Pojazdu                                             Data i podpis osoby wydającej Pojazd – wydanie 
Pojazdu

Zwrot Pojazdu

1. Pojazd zwrócony z pełnym/niepełnym* zbiornikiem paliwa, opróżnioną/nieopróżnioną*  toaletą,

sprzątnięty/niesprzątnięty* w środku (*niepotrzebne określić).

2. Pojazd  zwrócony  z  jednym  kompletem  kluczyków  oraz  następującymi  dokumentami:  dowód

rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia -  polisa ubezpieczeniowa, ogólne warunki
ubezpieczenia (OWU - OC, AC NNW, Assistance), instrukcja obsługi Pojazdu.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym w dniu zwrotu

Pojazdu i potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym. 

4. Najemca oświadcza, że otrzymał kopię Protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego w dniu zwrotu

Pojazdu. 

5. Pojazd zwrócony z pełnym i sprawnym (nieuszkodzonym) wyposażeniem podstawowym i dodatkowym. 

6. Przebieg w dniu zwrotu Pojazdu ................................................ km. 

Uwagi w dniu zwrotu Pojazdu:

  ......................................................................                                                                        ....................................................................
  Data i podpis Najemcy - zwrot Pojazdu                                                   Data i podpis osoby wydającej Pojazd – zwrot Pojazdu
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