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Předávací protokol 
 
Předávací protokol – Obytného karavanu / vozu:  ………………………………………………… 
  
Číslo karavanu:   ……………………………….. 
 
Pronajímatel:  REKA Karavany s.r.o. 
   Korunní č.p. 2569/108 
   Praha 10 - Vinohrady 
   CZ - 101 00 
   IČ:   243 08 340 
   DIČ: CZ24308340 
   Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze C195247 
   Zastoupená Miloslavem Kašparem, jednatelem 
 
Doručovací adresa: REKA Karavany s.r.o. 
   Nádražní č.p. 257 
   Police nad Metují, okr. Náchod 
   CZ - 549 54   
  
  
Nájemce:   …………………………..…………………………………………. 
bytem:    ………………………………………………………………………….. 
RČ:   ………………………… 
OP:   ……………………………………………. 
ŘP:   ………………………….  
Mob.tel.:  ……………… ……………………… 
E-mail:   ............... 
2 řidič jméno a příjmení: ...............  
RČ:   ………………………… 
OP:   ……………………………………………. 
ŘP:   ………………………….  
Mob.tel.:  ……………… ……………………… 
E-mail:   ............... 
 
Na základě nájemní smlouvy ze dne: …………………nájemce níže potvrzuje převzetí obytného vozu či karavanu 
(dále jen vozidlo): 
 
Typ:    ………………………………………………………………………….. 
SPZ/RZ:    ………………………………………………………………………….. 
Č.TP:    ………………………………………………………. 
VIN:    …………………………………………. 
počáteční stav kilometrů: ………………………………………………… 
Stav náplní (olej, nafta, brzdová kapalina) ……………………………………………………. 
  
Předávané  příslušenství vozidla: viz seznam - vybavení karavanu 
 
Předávané doklady od vozidla :  
 
VTP č.:    …………………………….. 
MTP č.:    ................................ 
Havarijní pojištění - HAV č.:  ............................... 
Název pojistitele:   ................................. 
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Zákonné pojištění - POV č.: ................................ 
Název pojistitele:   ................................. 
Zelená karta:   ANO 
Asistenční karta služba (Evropa):  ANO  
Návod k obsluze vozu a nástavby:  ANO  
Další:………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………… 
Vnější poškození vozu při předání: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Vnitřní poškození vozu při předání: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Pronajímatel předává nájemci obytné vozidlo / karavan 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. 
  
 
 
 
Datum předání 00.00.0000 v 00.00 hod 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................    .................................................................. 
Podpis nájemce       Podpis pronajímatele, REKA Karavany s.r.o.  
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Protokol o vrácení obytného vozu / karavanu: 
  
 
Pronajímatel:  – shodně jako shora – 
 
Nájemce:  – shodně jako shora – 
  
 
Vnější poškození vozu při vrácení: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Vnitřní poškození vozu při vrácení: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
Pronajímatel provedl kontrolu obytného vozidla / karavanu a vybavení podle předávacího protokolu - seznamu 
a zkontroloval provedení závěrečného úklidu vnitřní části vozidla. 
 
Byly – Nebyly zjištěny závady. 
 
Popis závad: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Byla vrácena kauce: …......………………,- Kč. Kauce bude vrácena hotově při předání. 
 
Nájemce podpisem stvrzuje zpětné převzetí kauce. 
  
 
 
Datum převzetí ................................. v ......................... hod 
 
 
 
 
..................................................................    .................................................................. 
Podpis nájemce       Podpis pronajímatele, REKA Karavany s.r.o.  

 


