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(*) nevyhovující se škrtne 

 

Předávací protokol 

Jako příloha smlouvy o pronájmu karavanu / obytného vozu (*) 

 

Pronajímatel Petr Kotrbáček - karavanPro.cz 

 Mladoboleslavská 759, Vinoř, Praha 9, 190 17 

 IČ: 71702466, tel.: +420 602 803 520 

Nájemce Jméno příjmení / firma: ………………………………………………………………………………….. 

 Adresa:  ………………………………………………………………………………….. 

 Rodné číslo / IČ:  ………………………………………………………………………………….. 

 Číslo OP:  ………………………………………………………………………………….. 

 

Předmět pronájmu  

Předmětem pronájmu je obytný vůz / karavan (*) SPZ ……………………................ 

Dále zapůjčené příslušenství (*): 

• Celouzavíratelný předstan / slunečni střecha malá / velká (*) 

• Venkovní koberec 

• Televize s DVD 

• Jídelní souprava pro 4 osoby (m. a hl. talíře, hrnečky, příbory, skleničky)  

• Set na vaření (3 hrnce, pánev, prkénko, náčiní) 

• Plynový grill (jehla, motor na grilování kuřete) 

• Kempingový stůl a židle ……………………. ks 

• Lůžkoviny (deka, polštář, prostěradlo, povlečení) ……………………. ks 

• Toaletní papír (role)  ……………………. ks 

• Chemie do WC (náplň)  ……………………. ks 

• Náhradní plynová bomba ……………………. ks 

• Další ……………………………………………………………………………….. ……………………. ks 

Předání předmětu pronájmu nájemci  

Svým podpisem nájemce potvrzuje převzetí předmětu pronájmu a zapůjčené příslušenství na dobu a 

za podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu. Potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a užíváním 

předmětu pronájmu a zapůjčeným příslušenstvím.  

Nájemce při převzetí předmětu nájmu zaplatil pronajímateli vratnou kauci ve výši ……………………… Kč. 

 

V …………................. dne …………………………. 

 

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

      nájemce           pronajímatel 

            karavanPro.cz 
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Zpětné převzetí předmětu pronájmu od nájemce 

Svým podpisem pronajímatel potvrzuje, že předmět pronájmu a zapůjčené příslušenství vrací 

nájemce v pořádku dle podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu. Pokud nájemce některou z 

podmínek stanovených ve smlouvě o pronájmu obytného vozu porušil, bude o tomto uveden zápis 

níže. 

Pronajímatel vrátil nájemci při vrácení přívěsu vratnou kauci ve výši ……………………………………. Kč. 

 

V …………................. dne …………………………. 

 

 

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

      nájemce           pronajímatel 

           karavanPro.cz 
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