Protokol o předání a převzetí předmětu operativního leasingu
k leasingové smlouvě č.:
Leasingový nájemce

Číslo klienta:

Jméno a příjmení /
Název firmy:
Bydliště/Sídlo/Místo
podnikání:

IČ/RČ/datum
narození::

Název a sídlo banky:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Osoba přebírající vozidlo (zástupce klienta):
Číslo OP/pasu:

RČ/datum narození:

Dodavatel
Název:

IČ:

DIČ:

Sídlo/Místo podnikání:

Osoba předávající vozidlo:

Předmět operativního leasingu
nové / ojeté:

Typ/model:
SPZ/RZ:

Barva:

Uvedení do provozu (měsíc a rok):

Druh:

VIN/číslo karoserie:
Stav tachometru:

Výbava:
Leasingový nájemce tímto potvrzuje, že na základě plné moci a v zastoupení společnosti ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, Praha 5, IČ 45805369, která
je odběratelem vozu a zároveň leasingovým pronajímatelem, převzal od dodavatele dne:
v
hod.
min. výše uvedený předmět operativního
leasingu.
Výše uvedený zástupce leasingového pronajímatele prohlašuje, že je pověřen ze své funkce nebo statutárním orgánem leasingového pronajímatele
k převzetí vozidla.
Leasingový nájemce potvrzuje, že převzal kopii velkého Technického průkazu č.:
v TP a v tomto Protokolu o předání a převzetí předmětu leasingu s údaji uvedenými na vozidle.
Leasingový nájemce dále
potvrzuje, že k předmětu
financování převzal:

(dále jen „TP), a zkontroloval shodnost údajů uvedených

2 klíče vč. bezp. kódů č. ……………………………….

Osvědčení o registraci vozidla (ORV)

Bezp. kód rádia č. ……………………………………...

Mezinárodní pojišťovací kartu – zelená karta

Identifikační kartu (ServiceCard) č. …………………..

Instrukce pro řidiče

Tankovací kartu č. ……………………………………...

… Klíčů k mech. zabezpečení vozu

Dálniční známku

Povinnou výbavu vozu

Leasingový nájemce prohlašuje, že byl přítomen při kontrole přejímaného předmětu leasingu, předávaný předmět leasingu je ve stavu způsobilém
k obvyklému užívání a odpovídá specifikaci dle výše uvedené leasingové smlouvy. Dále prohlašuje, že byl řádně seznámen s obsluhou vozidla a veškerými
povinnostmi předepsanými výrobcem, dovozcem i dodavatelem vztahujícími se k provozu předmětného vozidla a převzal k tomuto vozidlu kompletní
dokumentaci.
Převzetí vozidla bylo provedeno kontrolou vnějšího stavu vozidla a jeho interiéru, kapalin, činnosti motoru, brzd, elektrického zařízení a ostatního ústrojí
včetně zámků.
Leasingový nájemce je srozuměn s tím, že odpovědnost za případné skryté vady předmětu leasingu nese dodavatel.
Tento protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení pro leasingového nájemce, druhé pro dodavatele a třetí pro leasingového
pronajímatele.
Leasingový nájemce výslovně potvrzuje, že s leasingovým pronajímatelem uzavřel Smlouvu o operativním leasingu č.:
(„Smlouva“), jejímž
předmětem leasingu je výše specifikovaný předmět operativního leasingu. Leasingový nájemce výslovně potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil
a uzavřením Smlouvy souhlasil s Obchodními podmínkami smlouvy o operativním leasingu č.:
.

V

Dne

V

Dne

Při předávání předmětného vozidla jsem ověřil/a totožnost přejímací osoby a pořídil/a fotokopii průkazu
totožnosti. V případě, že předmětné vozidlo přebírá jménem klienta zmocněnec, jsem ověřil/a jeho
oprávnění podle plné moci. Potvrzuji, že jsem předmětné vozidlo viděl/a a prohlašuji, že jsem ověřil/a
soulad údajů v technickém průkaze a na vozidle, zejména VIN, registrační značku, druh, značku, model
a typ vozidla. Dále prohlašuji, že vozidlo je způsobilé k obvyklému užívání, má platnou technickou
kontrolu, je v nepoškozeném stavu a obsahuje uváděnou doplňkovou výbavu.

Jméno a podpis
dodavatele

Jméno a podpis
leasingového
nájemce

verze 1904

