
   Wymysłów, dnia _____________ 
 

Protokół zdawczo-odbiorczy do

umowy z dnia _____________ 

 

Protokół został sporządzony w związku z najmem samochodu kempingowego marki __________ o numerze 
rejestracyjnym ____________  nr nadwozia ___________________________ 

Data i godzina przekazania: _________    Data i godzina oddania _________ 
POJAZD PRZEKAZANY: POJAZD ZWRÓCONY: 

 Stan licznika ___________________________________ km 
 Dowód rejestracyjny____________________________ 
 Polisa OC/AC __________________________________ 
 Zielona Karta __________________________________ 
 Kluczyki/pilot __________________________________
 Kluczyk awaryjny do łóżka piętrowego______________
 Klucz do zaworu butli gazowej ____________________
 Stan Paliwa/AdBlue ______________/_______________

 Stan licznika _______________________________ km 
 Dowód rejestracyjny__________________________ 
 Polisa OC/AC ________________________________ 
 Zielona Karta __________________________________ 
 Kluczyki/pilot __________________________________
 Kluczyk awaryjny do łóżka piętrowego______________
 Klucz do zaworu butli gazowej ____________________
 Stan Paliwa/AdBlue ______________/_______________

 Samochód na zewnątrz               
 Samochód wewnątrz 
 Samochód na zewnątrz 
 Samochód wewnątrz 

Nieuszkodzony/Uszkodzony
Nieuszkodzony/Uszkodzony

Czysty/brudny 
Czysty/brudny 

Samochód na zewnątrz  
Samochód wewnątrz 
Samochód na zewnątrz 
Samochód wewnątrz 

Nieuszkodzony/Uszkodzony
Nieuszkodzony/

Uszkodzony Czysty/brudny 
Czysty/brudny 

 Uwagi:________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Uwagi:_____________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

Wyposażenie samochodu – wyposażenie rekreacyjne Wyposażenie samochodu – wyposażenie rekreacyjne 
 Markiza   Markiza 

 Rączka i podpora do markizy   Rączka i podpora do markizy 

 Pasy sztormowe do markizy   Pasy sztormowe do markizy 

 Wykładzina pod markizę   Wykładzina pod markizę 

 Stół ogrodowy   Stół ogrodowy 

 Krzesła ogrodowe 4x   Krzesła ogrodowe 4x 

 Kosz transportowy/składany 1x          Kosz transportowy/składany 1x                                              
 Miernik gazu stanu butli 1x                                                         Miernik gazu stanu butli 1x                                                    
 Przyłącze wodne (wąż i          
przejściówki)

  Przyłącze wodne (wąż i          
przejściówki)



 Przewód  
zasilający/przejściówka 

  Przewód  
zasilający/przejściówka 



 Przedłużacz bębnowy 30 m   Przedłużacz bębnowy 30 m   

 Przedłużacz 20 m   Przedłużacz 20 m 

 Kliny poziomujące 2x   Kliny poziomujące 2x 

 Tablica odblaskowa   Tablica odblaskowa 



 Zestaw naprawczy   Zestaw naprawczy 

 Drabinki do łóżka   2x   Drabinki do łóżka   2x 

 Zbiornik wody brudnej Pusty/pełny  Zbiornik wody brudnej Pusty/pełny 
 Zbiornik wody czystej Pusty/pełny  Zbiornik wody czystej Pusty/pełny 
 Bagażnik rowerowy   Bagażnik rowerowy 

 Butla gazowa 1x   Butla gazowa 1x 

 Nocnik turystyczny dziecięcy   Nocnik turystyczny dziecięcy 

Wyposażenie samochodu – wyposażenie podstawowe Wyposażenie samochodu – wyposażenie podstawowe 
 Ogrzewanie gazowe Sprawne/Niesprawne  Ogrzewanie gazowe Sprawne/Niesprawne 
 Kostki/płyn do toalety   Kostki/płyn do toalety 

 Kosz na śmieci przenośny   Kosz na śmieci przenośny 

 Klimatyzacja zabudowy         Sprawna/Niesprawna  Klimatyzacja zabudowy         Sprawna/Niesprawna

 Pilot klimatyzacji   Pilot klimatyzacji 

 Alarm gazowy trój-funkcyjny   Alarm gazowy trój-funkcyjny 

 Trójkąt odblaskowy    Trójkąt odblaskowy 

 Gaśnica    Gaśnica 

 Kamizelka odblaskowa    Kamizelka odblaskowa 

 Apteczka    Apteczka 

Kuchnia Kuchnia 

Lodówka     Sprawna/Niesprawny  Lodówka Sprawna/Niesprawny
Kuchenka gazowa Sprawna/Niesprawny Kuchenka gazowa Sprawna/Niesprawny
Noże  7x   Noże  7x 

Widelce 5x   Widelce 5x 

Łyżki 5x   Łyżki 5x 

Łyżeczki 5x   Łyżeczki 5x 

Talerze płaskie 5x   Talerze płaskie 5x 

Talerze deserowe 5x   Talerze deserowe 5x 

Talerze głębokie/miski 5x   Talerze głębokie/miski 5x 

  Kubki 5x                      Kubki 5x                         
  Solniczka i pieprzniczka                                                              Solniczka i pieprzniczka                                                           

Patelnia 2x   Patelnia 2x 

Komplet 3 szt garnków   Komplet 3 szt garnków 

Cedzak turystyczny 2x   Cedzak turystyczny 2x 

Ociekacz turystyczny 1x  Ociekacz turystyczny 1x 

Koszyk turystyczny 1x  Koszyk turystyczny 1x 

Przybory kuchenne 4x  Przybory kuchenne 4x 

Przybory do grilla 3x  Przybory do grilla 3x 

korkociąg/otwieracz  1x  korkociąg/otwieracz  1x 

Deska do krojenia 2x   Deska do krojenia 2x 

Czajnik samochodowy 12v   1x   Czajnik samochodowy 12v   1x 

Ręczniki kuchenne 2x  Ręczniki kuchenne 2x 

Ręczniki  duże 2x,   małe 2x  Ręczniki  duże 2x,   małe 2x 

Uwagi________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
________________________________________________

Uwagi_______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________          
________________________________________________



________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
__________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________

Szoferka Szoferka 

Uchwyt na telefon   Uchwyt na telefon 

Kamera cofania- monitor   Kamera cofania- monitor 

Przetwornica   Przetwornica 

Maty termiczna na szyby 
szoferki

 Maty termiczna na szyby 
szoferki



       Wyposażenie samochodu – wyposażenie dodatkowe 
                                     za opłatą                                                    

       Wyposażenie samochodu – wyposażenie dodatkowe 
                                     za opłatą                                                      

Grill gazowy                                                                               Grill gazowy                                                                                 

Druga butla gazowa                                                                 Druga butla gazowa                                                                   

Leżaki  2x                                                                                    Leżaki  2x                                                                                     

Pościel (komplet)  2x                                                                 Pościel (komplet)   2x                                                                

Nawigacja                                                                                   Nawigacja                                                                                    

   
 

Uwagi:________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 _______________________________________________

Uwagi:______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________

Szkolenie z obsługi samochodu kempingowego: 
Szkolenie z obsługi urządzeń i wyposażenia: 

 Oświadczenie o odbyciu szkolenia z obsługi 
urządzeń i wyposażenia samochodu 
kempingowego 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że odbyłem szkolenie z
obsługi wynajmowanego samochodu kempingowego, 
które zostało przeprowadzone  w 
dniu……………………………………………………………. 
przez……………………………………………………………… 
Najemca 

(Czytelny podpis)…………………………………………………….

Najemca zostawił samochodu 
marki:_________________O numerze 
rejestracyjnym:_________________________
Kluczyki: ________________________________
Wynajmujący nie odpowiada za szkody powstałe nie z 
jego winy. 

Najemca 
(Czytelny podpis)…………………………………………………….

 

 

 

Najemca odebrał samochodu 
marki:_________________O numerze 
rejestracyjnym:___________________________
Kluczyki: ________________________________

Uwagi:__________________________________
________________________________________

Najemca 
(Czytelny podpis)…………………………………………………….

 

 

 



 

Do protokołu dołącza się _____ sztuk zdjęć samochodu w chwili jego wydania najemcy. 

 

Najemca 
 
 

(data, czytelny podpis) 

Wynajmujący 
 
 

(data, czytelny podpis) 

Najemca 
 
 

(data, czytelny podpis) 

Wynajmujący 
 
 

(data, czytelny podpis) 


	 Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy z dnia _____________

