
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

VEHICLE DELIVERY-RETURN PROTOCOL

Klient:
Client:

Dealer:
Dealer:

Numer zamówienia: ... Data przekazania: ....-...-..
Order number: Transfer date:

Numer rejestracyjny: .... Stan licznika [km]: ...
Registration number: Mileage [km]:

Marka / model: ...
Make / model:

Kolor nadwozia: Kolor tapicerki: ...
Car color: Upholstery color:

Skrzynia biegów:

...

... Rodzaj paliwa: ...
Gearbox: Fuel type:

Liczba drzwi / miejsc: ... / ...Masa własna/Ładowność:        .... / ...
Weight / Charge: Number of doors/seats:

Numer nadwozia: .... Rok produkcji: ...
Chassis number: Production year:

Opony przód Marka / model: ....
Front tire Make / model:

Rozmiar: .../... R...  Indeks prędkości: ...
Size: Speed index:

Indeks nośności:            ...
Load index:

Rodzaj obręczy:  .....
Type of rim:

Opony tył Marka / model: ...
Rear tire Make / model:

Rozmiar: .../... R...            Indeks prędkości: ...
Size: Speed index:

Indeks nośności: ...
Load index:

Rodzaj obręczy:                      ....
Type of rim:

Dostarczono do użytkownika:
Delivered to the user:

Dokumenty ubezpieczeniowe Informator kierowcy Książka serwisowa Instrukcja obsługi
Driver manual Insurance documents Service book User manual

Obowiązkowe wyposażenie: Liczba kluczy:

Dowód rejestracyjny
Registration document

...
Mandatory equipment: Number of car keys:

Karty paliwowe:

Gaśnica, Trójkąt ostrzegawczy 

....
Fuel cards:

Potwierdzam, że odebrany samochód jest zgodny z zamówieniem.
Zobowiazuję się do używania tego samochodu zgodnie z instrukcją obsługi oraz do przestrzegania zaleceń producenta odnośnie
serwisu.
I confirm that the received car is in accordance with the order.
I am committing to using this car according to the instruction manual and following the manufacturer's recommendations regarding the service.

UWAGA! Sprawdź poprawność danych
WARNING! Validate data

Użytkownik: .......................................................... Nr telefonu: ..........................................................
Użytkownik: Telephone number:

E-mail: ..........................................................
E-mail:

Klient: Dealer:
Client: Dealer:

Imię i nazwisko: .......................................................... Imię i nazwisko: ..........................................................
Name and surname: Name and surname:

Nr dowodu osobistego: ..........................................................
ID number:

Data i podpis: .......................................................... Data i podpis: ..........................................................
Date and signature: Date and signature:



UPOWAŻNIENIE / AUTHORIZATION

LeasePlan  Fleet  Management  (Polska)  Sp.  z  o.  o.  upoważnia
Panią/Pana ................................................................................
pracownika firmy ..........................................................................,  
lub  inną  osobę  upoważnioną  do  prowadzenia  pojazdu 
zgodnie z polityką samochodową firmy .........................................,  
do  użytkowania  /  prowadzenia samochodu  nr  
rejestracyjny  . . . . . . .  w  Polsce  oraz  poza granicami  Polski.

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. authorises

Ms/Mr ................................................................................................
the employee of ............................., or another person authorised to 
drive a vehicle under the car policy of .................., to use / drive the 
car with registration no. .................... in Poland and abroad.




