Tonalli West s.r.o. – Obytňáky Plzeň
Letkovská 388
330 01 Kyšice
IČO: 02244179 DIČ: CZ02244179

prodej@obytnakyplzen.cz
www.obytnakyplzen.cz
tel.: +420 777 312 242

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL VYBAVENÍ – ……………………
Technické údaje:
Stav tachometru:
Stav poh. hmot:
Stav oleje:
Chladící kapalina:
Brzdová kapalina:

Vnější výška vozu:
Vnější šířka vozu:
Vnější délka vozu:
Celkové zatížení:
Celková délka s nosičem jízd. kol:
Počet osob - jízda:
Počet osob - spaní :

Doklady k vozu:
OTP č.:
Havarijní pojištění
Zelená karta - povinné ručení

Dálniční známka ČR
Servisní knížka
Návod k obsluze

Asistenční karta EU
1x klíč k vozu
1x klíč od nadstavby

Základní příslušenství:
Lékárnička (při použití koupit novou)
Výstražný trojúhelník
Náhradní žárovky - pojistky
Hever, klíč na kola, šroubovák

Výstražná vesta …..
Hasící přístroj
Rezerva

Vybavení:
Lopatka + smetáček
Odpadkový koš
Víceúčelový kbelík s odkapávačem
Klíč na plyn. bomby
2x plyn. bomba
Sada nářadí 45 ks

Nájezdové (vyrovnávací) klíny
Markýza
Klika na ovládání markýzy
Hadice na pitnou vodu s redukcemi
Elektr. redukce a přípojky na 220V
Kanystr na pitnou vodu + hubice

Vybavení kuchyně:
Sada talířů ….ks
Ssada příborů ….ks
Kompotová miska ….ks
Sklenička 350ml ….ks
Sklenička na víno ….ks
Salátová miska ….ks
Hrnek 250ml …ks
Sada nerez nádobí

Krájecí prkénko 2 ks
Nůž 3 ks
Otvírák 5v1
Naběračka
Cedník skládací
Šlehací metla
Škrabka
Naběračka na těstoviny

Struhadlo
Vařečka
Obracečka

Vybavení koupelny + WC:
Toaletní papír pro chem. WC
WC tablety

Další příslušenství za poplatek:
Polohovací křeslo (nosn. 120kg) 40,-/den

V Kyšicích dne:……………………………………………………….
Předal:
Podpis pronajímatele:…………………………………………….

Převzal:
Podpis nájemce:……………………………………………..

Předmět nájmu vrácen dne:………..………………………..
Převzal:
Podpis pronajímatele:…………………………………………….

Předal:
Podpis nájemce:……………………………………………...
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SEZNÁMENÍ S OBSLUHOU A KONTROLA FUNKČNOSTI
stav stav poznámka:
stav PHM
čerpání PHM
couvací kamera
clona čelního skla - remíz
nastavení sedadel
čerpání čisté vody
vypouštění odpadní vody
zapojení do sítě 220V
obsluha odpadu WC
uchycení jízdních kol
obsluha PB lahve
obsluha markýzy
dveře obytné části
obsluha ovládacího panelu
obsluha bojleru a topení
obsluha WC + funkčnost
kontrola čerpadla vody
obsluha vařiče
obsluha lednice
kontrola krycího skla vařiče+dřezu
funkčnost zástěny v koupelně
funkčnost sprchy
obsluha stavitelného stolu
lůžková úprava (nosnost 125kg/lůžko)
obsluha oken + funkčnost
obsluha a kontrola okenních clon
kontrola zámků dveří a skříněk
kontrola osvětlení
kontrola karoserie
obsluha PB lahve + poučení:
během jízdy musí být PB láhev
UZAVŘENA!

Byl jsem seznámen s obsluhou a byla mi předvedena funkčnost vybavení.
V Kyšicích dne:……………………………………………………….
Předal:
Podpis pronajímatele:……………………………………….

Převzal:
Podpis nájemce:……………………………………………..

Předmět nájmu vrácen dne:………..………
Převzal:
Podpis pronajímatele:…………………………………………

Předal:
Podpis nájemce:……………………………………………...
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Popis závady:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

V Kyšicích dne:……………………………………………………….
S popisem této závady souhlasím.
Podpis pronajímatele:…………………………………………

Podpis nájemce:……………………………………………...

