
Pieczątka firmy Częstochowa, dnia _____________ 
 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy 
 

do umowy z dnia _____________ 
 

 

Protokół został sporządzony w związku z najem samochodu kempingowego marki _______________ o numerze  
rejestracyjnym ________ nr nadwozia ____________ 

 

Data i godzina przekazania: _________ Data i godzina oddania _________ 
  

POJAZD PRZEKAZANY: POJAZD ZWRÓCONY: 
Stan licznika ________________________________ km Stan licznika _______________________________ km 
Dowód rejestracyjny__________________________ Dowód rejestracyjny__________________________ 
Polisa OC/AC ________________________________ Polisa OC/AC ________________________________ 
Zielona Karta ________________________________ Zielona Karta ________________________________ 
Kluczyki ____________________________________ Kluczyki ____________________________________ 
Paliwo _____________________________________ Paliwo _____________________________________ 

Samochód na zewnątrz Nieuszkodzony/Uszkodzony Samochód na zewnątrz Nieuszkodzony/Uszkodzony 
Samochód wewnątrz Nieuszkodzony/Uszkodzony Samochód wewnątrz Nieuszkodzony/Uszkodzony 
Samochód na zewnątrz Czysty/brudny Samochód na zewnątrz Czysty/brudny 
Samochód wewnątrz 
Poziom oleju w silniku 
Płyn spryskiwaczy 
Bak paliwa 

Czysty/brudny 
Właściwy/niewłaściwy 
Maksimum/nie widać 

Pełny/stan____ 

Samochód wewnątrz 
Poziom oleju w silniku 
Płyn spryskiwaczy 
Bak paliwa 

Czysty/brudny 
Właściwy/niewłaściwy 
Maksimum/nie widać 

Pełny/stan____ 

Uwagi:________________________________________ Uwagi:_____________________________________ 
_____________________________________________ ___________________________________________ 

Wyposażenie samochodu – wyposażenie rekreacyjne Wyposażenie samochodu – wyposażenie rekreacyjne 

Markiza  Markiza 

Rączka do markizy  Rączka do markizy 

Sztormiaki do markizy  Sztormiaki do markizy 

Stół ogrodowy  Stół ogrodowy 

Krzesła ogrodowe  Krzesła ogrodowe 

Kliny poziomujące  Kliny poziomujące 

Przyłącze wodne  Przyłącze wodne 

Przewód zasilający  Przewód zasilający 

Tablica odblaskowa  Tablica odblaskowa 

Zestaw naprawczy  Zestaw naprawczy 

Drabinka do łóżka   Drabinka do łóżka  

Zbiornik wody brudnej Pusty/pełny Zbiornik wody brudnej Pusty/pełny 

Zbiornik wody czystej Pusty/pełny Zbiornik wody czystej Pusty/pełny 

Bagażnik rowerowy  Bagażnik rowerowy 

Prześcieradła  Prześcieradła 

Koce  Koce 

Wyposażenie samochodu – wyposażenie podstawowe Wyposażenie samochodu – wyposażenie podstawowe 

Ogrzewanie gazowe Sprawne/Niesprawne Ogrzewanie gazowe Sprawne/Niesprawne 

Kostki/płyn do toalety  Kostki/płyn do toalety 

Papier toaletowy  Papier toaletowy 

Telewizor  Telewizor 

Pilot do telewizora  Pilot do telewizora 

Antena telewizyjna  Antena telewizyjna 

Alarm gazowy  Alarm gazowy  



Trójkąt odblaskowy   Trójkąt odblaskowy    

Gaśnica   Gaśnica    

Kamizelki odblaskowe   Kamizelki odblaskowe    

Apteczka   Apteczka    

  Kuchnia      Kuchnia 
Lodówka Sprawna/Niesprawna  Lodówka    Sprawna/Niesprawna 

Kuchenka gazowa Sprawna/Niesprawna  Kuchenka gazowa    Sprawna/Niesprawna 

Noże 6x   Noże 6x    

Widelce 6x   Widelce 6x    

Łyżki 6x   Łyżki 6x    

Łyżeczki 6x   Łyżeczki 6x    

Talerze płaskie 6x   Talerze płaskie 6x    

Talerze deserowe 6x   Talerze deserowe 6x    

Talerze głębokie/miski 6x   Talerze głębokie/miski 6x    

Kubki 6x   Kubki 6x    

Patelnia   Patelnia    

Komplet garnków   Komplet garnków    

Czajnik   Czajnik    

Deska do krojenia   Deska do krojenia    

Kosz na śmieci   Kosz na śmieci    

Szklanki i kieliszki 6x   Szklanki i kieliszki 6x    

Kawiarka   Kawiarka    

Uwagi________________________________________  Uwagi_______________________________________ 
_____________________________________________ ____________________________________________   

_____________________________________________ ____________________________________________   

  Szoferka     Szoferka 

Uchwyt na telefon   Uchwyt na telefon    

Przetwornica   Przetwornica    

Wyposażenie samochodu – wyposażenie dodatkowe  Wyposażenie samochodu – wyposażenie dodatkowe 

               

               

Uwagi:________________________________________  Uwagi:______________________________________ 
_____________________________________________ ____________________________________________   
_____________________________________________ ____________________________________________   

_____________________________________________ ____________________________________________   

               

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

Najemca zostawił samochodu marki:__________________  Najemca zostawił samochodu marki:__________________ 
O numerze rejestracyjnym:__________________________  O numerze       

Kluczyki: ________________________________________  rejestracyjnym:__________________________ 
        Kluczyki: ________________________________________ 

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

              

  Najemca  Wynajmujący    Najemca    Wynajmujący  

                 

  (data, czytelny podpis)  (data, czytelny podpis)    (data, czytelny podpis)    (data, czytelny podpis)  

                 
 


