Załącznik do UMOWY Najmu samochodu campingowego z dnia ..................................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
spisany w dniu ................................ w Gdańsku
Przekazujący: RENTUR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Długie Pobrzeże 23 zarejestrowaną w
Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305422, NIP: 9570995740, REGON: 22059213100000
reprezentowaną przez:________________________________________
Odbierający :
1. osoba fizyczna: imię nazwisko i ew. firma przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności (lub
miejsce

zamieszkania

dla

konsumenta),

PESEL:_____________,

NIP:___________,

REGON:_________________
2. spółka: nazwa, siedziba….wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w
__________________, _______________ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS _____________, NIP: _________________REGON:__________________________
Reprezentowaną przez: _______________ - (członek zarządu, prezes zarządu, prokurent - zweryfikować
aby zgadzało się ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS)

Przedmiotem przekazania jest samochód :
Marka:__________________
Model / Wersja:__________________
Nr rejestracyjny : __________________
Rok produkcji: __________________
Nr VIN : __________________
Przebieg pojazdu: __________________
Stan paliwa: __________________
Wraz z samochodem przekazywane są :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kluczyki do stacyjki,
dowód rejestracyjny,
oryginał polisy ubezpieczeniowej,
klucze do drzwi kampera i toalety,
bęben z kablem elektrycznym 15 m
przejściówka z wtykiem do kampera
wąż ogrodowy z końcówkami ½ cala do napełniania zbiornika wodą
korba do markizy
dwa kliny do poziomowania auta

10.
11.
12.
13.
•
•
•
•
•
•
•
•
14.
15.
16.
17.
18.

dwie butle gazowe 11 kg
komplet stolik turystyczny i 4 stołki składane
skrzynka na wyposażenie
Wyposażenie kuchenne w którego skład wchodzą:
dwa garnki
patelnia
czajnik
komplet sztućców (noże, łyżki, widelce, łyżeczki x 6)
dwa noże
deska do krojenia
łyżka drewniana kuchenna
kosz na śmieci
chemia i szczotka do toalety
pilot do telewizora
pilot do klimatyzacji
zmiotka i szufelka
Instrukcja obsługi pieca gazowego

Dodatkowe uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………..........................

Na tym protokół zakończono i podpisano

___________________

___________________

PRZEKAZUJĄCY

ODBIERAJĄCY

