
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY                 załącznik nr 3  

Dotyczy umowy najmu numer [______________] z dnia [_______________] 

Data wydania Data przyjęcia

Przebieg w km Przebieg w km

Dane pojazdu:        FORD CI HORON 95                                                                                    

nr rej: WB 8516T nr nadwozia WF0JXXTTGJJG08229 

Wydanie Przyjęcie 

OK nie OK OK nie OK

Dokumenty

Dowód rejestracyjny - wydanie

Polisa ubezpieczeniowa - wydanie

Kluczyki komplet

Poziom paliwa - pełny

Poziom płynu do spryskiwaczy - pełny

Poziom oleju silnikowego

Kamizelka odblaskowa x 2

Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica

Ucho do holowania

Zapasowe żarówki i bezpieczniki

Stan pojazdu 

Brak uszkodzeń zewnętrznych

Czysty zewnątrz

Czysty wewnątrz

Brak uszkodzeń podwozia

Szoferka

Szyba przednia

Rolety szoferki

Siedzenia (pokrowce)

Kamera cofania

Brak uszkodzeń konsoli

Część mieszkalna zewnętrzna

Brak uszkodzeń zewnętrznych

Okna boczne (zawiasy, zabezpieczenia otwarcia, moskitiery i osłony)

Drzwi wejściowe ( zamek, moskitiery)

Drzwiczki butli gaz

Drzwi garażowe

Korbka do łóżka

Bagażnik rowerowy (uchwyty)

Korek wlewu wody

Drzwiczki toalety

Markiza + korbka

Gaz (dual control i klucz do butli)

Butla gazowa stan pełna
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Część mieszkalna wewnętrzna

Panel sterujący

Ogrzewanie

Akumulatory st. naładowania

Pompa (ciśnienie i odpowietrzenie)

Stan siedzeń 

Stan Podłogi 

Okna dachowe i boczne ( markizy, osłony)

Blaty (kuchnia i stół)

Kuchenka gazowa ( palniki, osłona), zapalarka i zapałki

Kran kuchnia

Lodówka ( stan zewnętrzny i wewnętrzny, funkcje działania)

Materace łóżek 

Dodatkowe materace do trzeciego łóżka i 2x podpórki

Szafki (otwieranie i blokowanie)

Oświetlenie

Podnoszone łóżko oraz siatki zabezpieczające przy łóżkach

Moskitiera drzwi wejściowych

Stan frontów meblowych

Łazienka

Kran łazienka

Prysznic (słuchawka, sterowanie)

Toaleta (sog, stan opróżniona, pełna)

Papier toaletowy 4 rolki ( 100% celulozy)

Saszetki/ płyn do WC - 15 szt

Wyposażenie dodatkowe 

Klimatyzacja (pilot i działanie)

Tv (pilot i działanie), kabel HDMI

Przetwornica czysty sinus 300/600

Wąż do wody czystej, końcówka dysza , pistolet, przejściówki na kran 3w1, 2w1, oraz 2 dodatkowe

Mobilny zbiornik na wodę szarą, lejek do zbiornika wody szarej

Stół

2x krzesła z podnóżkami, 2x krzesła - średnie, 2x krzesła - małe

Suszarka na pranie składana

Kosz składany na śmieci + worki 60 l

Zmiotka duża, zmiotka mała i szufelka

Miska x 2, sznur na bieliznę i spinacze

Przedłużacz zwijany na bębnie 25m i zwykły 30m 

2x najazdy do poziomowania

Mata caravaningowa

Zestaw Kuchenny

Zestaw sztućców 6 osób (noże, łyżki, łyżeczki, widelce)

Noże kuchenne kilka sztuk różne rozmiary, ostrzałka do noży

Drewniane łopatki i łyżki 

Garnek duży z pokrywką, rondel z pokrywką, podstawka na gorący garnek
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Czajnik z gwizdkiem

Patelnia mała i duża

Miski szt 3, sito - durszlak

Korkociąg i otwieracz do puszek

Deska do krojenia

Suszarka na talerze składana i suszarka na sztućce

Kubki metalowe 4 szt, kubki plastikowe 6 szt

Pojemnik na kostki lodu

Obieraczka, nożyczki, 

Talerze 6 szt i miski do zup 6 szt

Wyposażenie opcjonalne (płatne)

Grill gazowy + 2 kartusze 

Druga butla gazowa

Zestaw do badmintona

Zestaw do tenisa z piłką na lince

Wózek transportowy

Pokrowiec na rowery z tablica odblaskową

Uwagi

Ilośc zdjęć dokumentująca stan kampera przy wydaniu szt: [________________]

Szkolenie Data szkolenia Podpis Najemcy

Najemca potwierdza odbycie szkolenia z 
obsługi pojazdu kempingowego, 
wyposażenia i urządzeń.

[__________________] [______________________________________]

Wydanie Przyjęcie

Data: [__________________] Data: [__________________]

Miejscowość: [__________________] Miejscowość: [__________________]

[______________________________________] [______________________________________]

Podpis Najemcy Podpis Najemcy

[______________________________________] [______________________________________]

Podpis Wynajmującego Podpis Wynajmującego
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