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Firma ,, MARIA” Maria Winiewska, ul. Cicha 4; 14-400 Pasłęk; NIP 629 174 50 95; REGON 280257360; Tel. 608 455 390   1 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA KAMPERA;     ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR ………….……….……; Z DNIA ………………………… 

KAMPER: CI HORON 84 XT, NR REJESTRACYJNY: PO 9SA41; NAJEMCA: .......……………………………..; NR PJ: ………………………. 
WYDANIE                                                                                                 ZDANIE 
Stan licznika …………………..…. km; 400km/doba Stan licznika ………………………. km; 400km/doba 
Dowód rejestracyjny …………………………………………. Dowód rejestracyjny …………………………………………. 
Polisa OC/AC …………………………………………………….. Polisa OC/AC …………………………………………………….. 
Kluczyki …………………………………………………………….. Kluczyki …………………………………………………………….. 
Paliwo …………; zb. wody………; zb. wody sz. ………. Paliwo ………..; zb. wody …………; zb wody sz. …….. 
  

  
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 Czysty/brudny Samochód wewnątrz Czysty/brudny 
Uwagi: .................................................................................... Uwagi: ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… 
  
WYPOSAŻENIE: 

trójkąt  lampa UV  

gaśnica  przejściówki  

apteczka  latarka  

TV + pilot  markiza  

pilot klima  narzędzia  

wąż woda  drabinki  

kabel 230V  uchwyt navi  

kliny najazd.  WC  

stolik x 1    

krzesła x 5    
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Najemca oświadcza, że zapoznał się ze Szczegółowymi Warunkami Najmu, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Najemca 
potwierdza przejście szkolenia z obsługi technicznej Kampera, Najemca ma obowiązek przeszkolić pasażerów w tym zakresie. 

  Najemca oświadcza, że odebrał Kampera sprawnego technicznie i gotowego do drogi, a jego wyposażenie  jest zgodne z 

powyższym protokołem. Kamper powinien być zdany czysty, z pełnym zbiornikiem paliwa, z opróżnioną i czystą toaletą 

chemiczną, pustym zbiornikiem na wodę szarą. Zdanie pojazdu niezgodnie z Warunkami Najmu wiąże się z dodatkowymi 

opłatami wymienionymi w tychże Warunkach . Zdanie pojazdu do godz. ……………., 50pln netto za każdą następną, rozpoczętą 

godzinę zostanie potrącone z kaucji. Limit kilometrów 400/doba, każdy dodatkowy kilometr 1,5pln netto. 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Pojazd odebrano dnia ………………… o godz. ……..….  Wynajmujący ……………………..……….. Najemca ………………………..…. 

Pojazd  zdano dnia      ………………… o godz. .……..…. Wynajmujący …………….……………..….. Najemca ………….……………...... 

Po zakończeniu najmu, Wynajmujący zatrzymał z kaucji kwotę ……..…, reszta kaucji zostanie przelana na konto Najemcy do 7 dni. 


