
Załącznik nr 2 do Umowy Najmu Kampera

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY

do Umowy Najmu Kampera.......................................................................................………………..
z dnia………………………..

przebieg w dniu wydania………………km.
Schemat uszkodzeń zewnętrznych oraz wewnętrznych:

WYDANIE ZWROT

Lista wyposażenia startowego KAMPERA w dniu wydania:
• Butla gazowa
• Elektryczny adapter CEE na kraje EU,
• Elektryczny adapter zasilanie głównego,
• Wtyk CEE z kablem 150 cm.,
• Gaśnica,
• Kamizelki odblaskowe,
• Apteczka,
• Trójkąty,
• Pasy sztormowe,
• Najazdy/kliny(5 ton) czarne,
• Przedłużacz na bębnie,
• Żelowe tabletki niebieskie Dometic,
• Papier toaletowy w rolkach Fiamma,
• Metalowe szpilki do mocowania,
• Zestaw naprawczy/koło zapasowe,
• Szufelka ze zmiotką,
• Garnki oraz patelnia,
• Sztućce,
• Talerze głębokie, płaskie małe, płaskie duże,
• Szklanki oraz kubki,
• Deski do krojenia,

Pojazd wydany z pełnym zbiornikiem paliwa, minimum 1 pełną butlą gazową, gotową do użytku 
toaletą, pełnym zbiornikiem na czystą wodę. Sprzątnięty w środku, umyty na zewnątrz.



1.  Pojazd przekazany do wynajmu na zasadach określonych w Umowie Najmu.
2.  Pojazd przekazany z jednym kompletem kluczyków oraz następującymi dokumentami:

• dowód rejestracyjny
• potwierdzenie polis ubezpieczeniowych
• ogólne warunki ubezpieczeń OC, AC, NNW, Assistance
• instrukcji obsługi samochodu kempingowego.

3. Najemca oświadcza, że otrzymał kopię protokołu sporządzonego w dniu wydania samochodu 
kempingowego.

Lista wyposażenia dodatkowego w dniu wydania:

Nazwa Ilość Wartość Wydanie Zwrot

TAK NIE TAK NIE

1 Dodatkowa butla
gazowa

2 Grill węglowy

3

4

Wyposażenie pojazdu zgodne ze specyfikacja zamówienia.
W razie uszkodzenia elementu wyposażenia — opata pobierana będzie zgodnie z cennikiem danego

producenta. Klient oświadcza, że został poinformowany o pełnym dodatkowym wyposażeniu.

Zwrot pojazdu

1. Pojazd zwrócony z pełnym/niepełnym * zbiornikiem paliwa, 
opróżnioną/nieopróżnioną* toaletą, sprzątnięty/niesprzątnięty* w środku,                    
nieumyty/umyty zewnątrz. (*niepotrzebne skreślić).

2. Pojazd zwrócony z jednym kompletem kluczyków oraz następującymi dokumentami:
• dowód rejestracyjny
• potwierdzenie polis ubezpieczeniowych
• ogólne warunki ubezpieczeń OC, AC, NNW, Assistance
• instrukcja obsługi samochodu kempingowego.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się z protokołem sporządzonym w dniu zwrotu i 
potwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym. Najemca oświadcza, że otrzymał 
kopię protokołu sporządzonego w dniu zwrotu samochodu kempingowego.

4. Pojazd zwrócony z pełnym i sprawnym (nie uszkodzonym) wyposażeniem 
dodatkowym.

5. Przebieg w dniu zwrotu pojazdu…………………………………...km.



Lista obciążeń naliczonych na klienta:

Nazwa Koszt

Pojazd niezatankowany

Nieopróżniona Toaleta

Nieopróżniony zbiornik wody szarej

Pojazd nieumyty z zewnątrz

Pojazd niewyczyszczony wewnątrz

Konieczność prania tapicerki

SUMA

………………………………………. ..………………………………
data, podpis wynajmującego – zwrot data, podpis najemcy – zwrot

Wyposażenie kampera

Lp. Artykuł Wydanie Zdanie

1. Przewód prądowy

2. Zestaw naprawczy

3. Apteczka

4. Kamizelki odblaskowe

5. Gaśnica

6. Trójkąt

7. Zapasowe żarówki

8. Gumowe pasy na bagaż

9. Szczotka, szufelka

10. Szczotka WC

11. Garnek oraz patelnia

12. Talerze płaskie duże

13. Talerze płaskie małe

14. Talerze głębokie

15. Deski do krojenia

16. Kubki

17. Szklanki

18. Widelce

19. Noże



20. Widelce

21. Łyżki

22. Łyżeczki

23. Krzesła ogrodowe

24. Stół ogrodowy

25. Mata pod markize

26. Najazdy

27. Pasy sztormowe + szpilki do markizy

28. Wąż ogrodowy

Uwagi w dniu wydania:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………                        ………………………………………… 
            Data i podpis osoby klienta      Data i podpis osoby wydającej

Uwagi w dniu odbioru:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………                        ………………………………………… 
           Data i podpis osoby klienta                                            Data i podpis osoby wydającej


