
SPZ: 2A….. Stav počítadla km: ……………………..
Provedené foto při předání: ano / ne

Vybavení zahrnuté v ceně pronájmu:

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne

ano/ne

Vybavení nezahrnuté v ceně pronájmu:

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

ano/ne ano/ne

Pronajímatel předává nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, čisté, způsobilé

 k provozu a užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Nájemce prohlašuje, že absolvoval předvedení technické výbavy nástavby a všemu

bez výhrady porozuměl tak, aby nedošlo k jejímu poškození v průběhu pronájmu.

Pronajímatel potvrzuje, že mu byla uhrazena kauce ve výši 20.000,- Kč (dvacettitisíc

korun českých).

V ……………….. dne ………………..

……….……….……….………. ……….……….……….……….

Předávací protokol k obytnému automobilu

Ford Burstner A570 NEXXO FAMILY

Nájemce:

OP: 

Email: 

Tel.: 

 ŘP: 

Druhý řidič: 

OP:                             a ŘP:

Pronajímatel:

Tel.: +420 777 24 34 54

Email: 123pronajem@centrum.cz

Klika k markýze

TV 19" s DVD přehrávačem

Sada klíčů od vozu a nástavby

Doklady od vozu

Plná palivová nádrž

Reflexní vesty 4ks

Autolékárnička

Měnič 12/220v

Gola sada

Kompletní set nádobí

Kompletní set příborů

2x 10kg láhev propan

Sněhové řetězy

Prodlužovací kabel buben 25m

Napájecí redukce in/out 2x

Hadice na vodu 10m

Vyrovnávací klíny pod kola

Sekera Fiskars

Výstražný trojúhelník

Hasící přístroj

Hever a klíč na kola

VIN: WF0…………..

Pronajímatel Nájemce

Toaletní papír pro chemické WC

Náplň pro chemické WC

ALU skládací stolek

ALU skládací židle

El. topení 220v

1x trakční baterie



SPZ: 2A….. VIN: WF0…………..

Stav počítadla km: ……………………………

Pronajímatel provedl kontrolu vozidla, obytné nástavby a vybavení podle předávacího

protokolu a zkontroloval provedení závěrečného úklidu vnitřní části vozidla.

Byly / Nebyly zjištěny následující závady (včetně jejich domluvené/oznámené výše):

Pronajímatel potvrzuje, že nájemci vrátí uhrazenou kauci nejpozději do 14 pracovních dnů

bankovním převodem, nedomluví-li se obě strany jinak.

V ……………….. dne ………………..

……….……….……….………. ……….……….……….……….

Zpětný předávací protokol k obytnému automobilu

Ford Burstner A570 NEXXO FAMILY

Pronajímatel Nájemce


