PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT
HOLEŠOV
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Pronajimatel:

CS Empirie, s.r.o.
se sídlem U Letiště 1150, 769 01 Holešov,
IČO: 25575988
DIČ: CZ25575988
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 34959

Nájemce:

Příjmení a jméno / řidič: ….............................................
Adresa: ….......................................................................
Rodné číslo:............................OP/ nebo PAS …..................................
Číslo ŘP …............................ Telefon …........................
Druhý řidič ….......................................................................................

Na základě uzavřené smlouvy ze dne …………………byl předán pronajímatelem nájemci do
užívání obytný automobil (dále jen vozidlo):
Dne…………………….
Typ: FIAT DUCATO, CARADO A464
SPZ: 5Z5 6955
Číslo TP: UAO 474584, VIN: ZFA25000002628240
Stav počitadla KM………………………………………………………………………………
Stav PHM……………………………………………………………………………………….
Stav oleje………………………………………………………………………………………..
Chladící kapalina………………………………………………………………………………..
Brzdová kapalina………………………………………………………………………………..
Seznam příslušenství vozidla:
Lékárnička:
ANO x NE
Výstražný trojúhelník:
ANO x NE
Sada nářadí:
ANO x NE
Náhradní žárovky:
ANO x NE
1 klíč od vozu:
ANO x NE
1 klíč od nástavby:
ANO x NE
Výstražná vesta 6x:
ANO x NE
Dojezdová sada na defekt:
ANO x NE
Hasící přístroj:
ANO x NE
Další:………………………………………………………………………………………..
Seznam dokladů od vozidla :
OTP č:
Havarijní pojištění:
Zelená karta:
Dálniční známka ČR, SK, A:
Servisní knížka: ANO x NE

ANO x NE
ANO x NE
ANO x NE
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Asistenční karta služba (Evropa): ANO x NE
Návod k obsluze vozu a nástavby: ANO x NE
Další:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Vybavení zahrnuté v ceně pronájmu:
- chemie do WC (nutno používat!)
- BOARDATLAS
- nájezdové klíny
- elektrické redukce a přípojky
- hadice na pitnou vodu s redukcemi
- plná láhev plynu
- termo izolační clona
- markýza 4,5m
- plně vybavená kuchyň pro 5 osob
Vybavení kuchyně:
- jídelní sada pro 5 osob vč.hrníčků
- příbory pro 5 osob
- otvírák na konzervy
- vývrtka na víno
- kuchyňský nůž 3x
- hrnec 3x
- pánev + úchyt 1x
- poklička 2x
- varná konvice 1x
- drobné kuchyňské náčiní
- skleničky a hrníčky pro 5 osob
- odkapávač
- prkénko
- smetáček+ lopatka
- konev na čaj

- autorádio
- sada na opravu pneu
- hever a klíč na kola
- redukce do kempu
- prodlužovací kabel 50m
- prostěradlo na každé lůžko
- chrániče matrací 3x
- kempingový nábytek- 5 osob vč. stolu
- TV + DVD + satelit
- naběračky, vařečky, nůžky
- odpadkový koš
- kbelík
- ramínko 5x
- konev na vodu plastová
- pečící plech 2x
- kelímky barevné 5x
- zelené plast. skleničky 5x
- misky barevné 5x
- misky s víkem 5xd
- plastový lavor
- plastový cedník 2x
- košík
- sušák na prádlo
- plastový tác

Vybavení koupelny:
- toaletní papír 2ks
- chemie do WC
- štětka na WC
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.
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Pronajímatel:
Nájemce :
V Holešově dne …......... 2015
Zpětné převzetí obytného automobilu (dále jen vozidla)
pronajímatelem
Pronajímatel:
CS Empirie, s.r.o.
se sídlem U Letiště 1150, 769 01 Holešov,
Nájemce:
…..................................................
…..................................................
…..................................................
…..................................................

Dne:
SPZ: 5Z5 6955
VIN: ZFA25000002628240
Pronajímatel provedl kontrolu vozidla, obytné nástavby a vybavení podle předávacího
protokolu a zkontroloval provedení závěrečného úklidu vnitřní části vozidla.
Byly - Nebyly zjištěny závady.
Popis závad:

Byla vrácena kauce:…………………Kč
Nájemce podpisem stvrzuje zpětné převzetí kauce.

Pronajímatel:

Nájemce:

