
HANDOVER PROTOCOL

Marka, model:
Brand, model:

Nr rej.:
Plate No:

WYDANIE / PICK-UP ZWROT / RETURN
Miejsce wydania:
Pick-up location:

Miejsce zwrotu:
Return location:

Imię i Nazwisko Najemcy / Użytkownika:
First name and Surname of the Lessee / User:

Data:
Date:

Godzina:
Time:

Stan licznika:
Mileage:

Poziom paliwa:
Fuel level: ...........................................................................................%

wnętrze:
inside:

z zewnątrz:
outside:

czysty
clean

czysty
clean

brudny
dirty

brudny
dirty

wnętrze:
inside:

z zewnątrz:
outside:

czysty
clean

czysty
clean

brudny
dirty

brudny
dirty

Imię i Nazwisko Najemcy / Użytkownika:
Name and surname of the Lessee / User:

Poziom paliwa:
Fuel level: ............................................................................................%

Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa 10 PLN za litr.
If the car is returned with less fuel than when it was rented the difference will be charged by 10 PLN per liter.

Samochód przy wydaniu nie posiada uszkodzeń
No damages
Uszkodzenia
Damages

Samochód przy zwrocie nie posiada nowych uszkodzeń
No new damages
Uszkodzenia (tylko nowe) 
Damages (only new)

PRZEKAZANO:
HANDED OVER:

Legenda: O - odprysk, P - pęknięcie, R - rysa, T - otarcie, W - wgniecenie
Key: O - spail, P - crack, R - scratch, T - graze, W - dent

Pozostałe uszkodzenia nieprzedstawione na rysunku:
Other damages not shown in the car picture: 

Czytelny podpis Najemcy / Użytkownika:
Lessee / User signature:

Czytelny podpis przedstawiciela PANEK:
PANEK Company Representative signature:

Pozostałe uszkodzenia nieprzedstawione na rysunku:
Other damages not shown in the car picture: 

Czytelny podpis Najemcy / Użytkownika:
Lessee / User signature:

Czytelny podpis przedstawiciela PANEK:
PANEK Company Representative signature:

Potwierdzam wyżej wymieniony stan techniczny / I hereby confirm the above technical condition Potwierdzam wyżej wymieniony stan techniczny / I hereby confirm the above technical condition

www.ipanek.pl

dowód rejestracyjny, 

antena

roleta / półka bagażnika

gaśnica, trójkąt, lewarek, uchwyt holowniczy

apteczka

koło zapasowe (nieprzebite)

zestaw naprawczy, kompresor

nazwa opon przednich  

nazwa opon tylnich  

felgi aluminiowe

kołpaki

zestaw nawigacji nr

fotelik nr

inne

polisa oc
registration document, 

aerial

boot cover

fire extinguisher, warning triangle, car lift, towing eye

first aid kid

spare wheel (impenetrable)   

reapir kit, compressor 

.....................................................................................
                             

....................................................................................
                   

alu rims.......................................................................

hubcups .....................................................................

GPS navigation no    ..................................................

child safety seat no ....................................................

others ........................................................................

insurance policy

front tires name

rear tires name 

-           - :

Rodzaj paliwa - Informacja przy wlewie paliwa lub dowodzie rejestracyjnym 
Fuel type – Please check indication at the fuel filler and registration document 

Data:
Date:

Godzina:
Time:

Stan licznika:
Mileage:

-           - :


