
Odovzdávací a preberací protokol
Prenajímateľ Vozidlo Nájomca

AdEK SK s.r.o. ŠPZ Meno a priezvisko

Žitavanská 42 VIN Obchodný názov

95193, Topoľčianky Stav kilometrov Rodné číslo / IČO

Slovenská republika Objednávka Číslo VP

Údaje o vozidle Stav pri odovzadní Stav pri preberaní

Stav kilometrov

Stav palivovej nádrže

Doklady od vozidla + iné doklady

Stav nádrží s vodou

Stav nádrží s plynom

Predmet Stav pri odovzadní Stav pri preberaní

Interiér - predná časť vozidla

Stav palublnej dosky

Funkčnosť rádia a ovládačov

Stav predných sedadiel

Stav prednej časti kokpitu vozidla

Držiaky na ruky, rukoväte na 
dverách

Trezor

Interiér - obytná časť vozidla

Zadná sedacia lavica

Hlavný stolík

Elektro-inštalácia

Umývadlo

Horáky

Pomocný pult pri horákoch

Šuflíky kuchyne

Horné šuflíky prednej časti obytného 
priestoru

Elektrické zapalovače svetiel, 
elektrické zásuvky

Šatníkové skrine

Plynový alarm

Klimatizačná jednotka

Vnútorné osvetlenie vozidla

Kúpeľna - umývadlo, sprcha, toaleta

Madrac postele

Spodná časť postele

Odkladací priestor + prípojky

Osvetlenie zadnej časti

Palubné systémy

Jazdné vlastnosti - prevodovka, 
spojka, motor

Autorádio

s.   r.   o.
INTERNATIONAL TRANSPORT

s.   r.   o.
INTERNATIONAL TRANSPORT



Klimatizácia / kúrenie

Nezávislé kúrenie 1

Nezávislé kúrenie 2

Klimatizácia v obytnom priestore

Palubný počítač v obytnom priestore

Príslušenstvo

Taniere 1

Taniere 2

Kuchynský príbor

Hrnce

Iné kuchynské príslušenstvo

Ukladacia schránka - príbor

Toaletný papier

Rezervné koleso

Lekárnička

Zdvihák + príslušenstvo na 
povolenie kolies



Zelenou sa vyznačia problémy, ktoré sú zjavné na vozidle pri odovzdávaní nájomcovy. Červenou sa vyznačia problémy s vozidlom, ktoré boli zistené 
pri preberaní vozidla prenajímateľom.

Prenajímateľ Nájomca

AdEK SK s.r.o. Meno a priezvisko

Žitavanská 42 Obchodný názov

95193, Topoľčianky Rodné číslo / IČO

Slovenská republika Číslo VP

IČO: 46 93 40 90

IČ DPH: SK2023653071

Podpis

Podpisy Iné osoby alebo vodiči poverení nájomcom

Vozidlo odovzdáva nájomcovi (prenajímateľ): Meno a priezvisko

Číslo VP

Vozidlo preberá od prenajímateľa (nájomca):

Meno a priezvisko

Dňa: Číslo VP

Vozidlo preberá od nájomcu (prenajímateľ):

Meno a priezvisko

Vozidlo odovzdáva prenajímateľovi (nájomca): Číslo VP

Dňa:

Koniec odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Ďakujeme za prejavenú dôveru, veríme, že si odnášate len príjemne zážitky. Príjemny deň!


