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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
 

ODBIÓR POJAZDU  

Niżej podpisany oświadcza, iż działając w imieniu i na rzecz Klienta: .                         . 
na podstawie udzielonego upoważnienia, w wykonaniu Umowy Indywidualnej Leasingu nr .     /FIN/     ( ), odebrał Pojazd o numerze  
.           ., w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, zgodny z poniższą specyfikacją: 

Samochód osobowy ze standardowym wyposa żeniem:  Zestaw dokumentów dla Użytkownika: 
Marka/Model/Typ:  □ Przewodnik klienta 

.                                                        . □ Książka gwarancyjna 
Kolor Lakieru .                            . □ Potwierdzenie zawarcia umowy OC/AC/NNW 
Kolor Tapicerki .                      . □ Tablice rejestracyjne 
Nr nadwozia .                                     . □ Naklejka na szybę – hologram 
Nr rejestracyjny .              . □ Czasowy dowód rejestracyjny / stały dowód 

ilość kompletów kluczyków  □ Informacja o czasowy dowodzie rejestracyjnym 

Stan licznika w chwili wydania  □ Oświadczenie o zdarzeniu drogowym 

  Wyposa żenie obowi ązkowe:     

Opony zamontowane na pojeździe □ Letnie fabryczne □ Zimowe ALD 
 

□ Trójkąt ostrzegawczy 

w dniu wydania (Marka, Rozmiar, DOT) ...................................................... □ Gaśnica 

Uwagi:    

   
 

Nazwa Dealera, od którego odbierany jest Pojazd: 
.                                      . 
Adres Dealera: 
.                                  . 
.                          . 
 
Data przekazania: 
 

 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wydania samochodu ze strony Dealera 
(data, podpis i pieczątka Dealera) 

Wszystkie dokumenty wraz z dwoma kompletami kluczyków przekazane przy odbiorze Pojazdu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po zakończeniu Umowy 
Indywidualnej Leasingu lub w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia na skutek np. kradzieży, cały pakiet musi być przekazany do ALD Automotive Polska Sp. z o.o.  
Jeżeli użytkownik nie dostarczy pełnego pakietu dokumentów wraz z kluczykami, Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu (np.: wyrobienie nowych 
kluczyków, wymiana zamków, koszty dochodzenia ubezpieczenia w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia samochodu). Prosimy o niezwłoczne zgłoszenie każdego 
przypadku straty kluczyków lub dorobienia dodatkowych. 
Uwagi:  
Niniejszym oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z: treścią instrukcji obsługi pojazdu, warunkami ubezpieczenia, książką gwarancyjną, przewodnikiem Klienta i 
zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

□   
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu wykonywania wobec mnie marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172  
Prawa  telekomunikacyjnego. 

 

□ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ALD Automotive Polska sp. z o.o. w celach marketingowych (wykonywanie badań satysfakcji, 
statystki). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALD Automotive Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101a, który przetwarza dane 
w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest prowadzenie ewidencji wydań pojazdu. Podanie danych jest niezbędne dla wydania pojazdu. W zależności 
od udzielonych powyżej zgód, administrator może przetwarzać dane w celach w nich wskazanych. Informujemy o prawie wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 
 

 

Nazwa klienta: 
.                         . 
Imię i nazwisko Użytkownika: 
.                            . 
 
Telefon komórkowy: 
 
Adres e-mail: 
 
Data odbioru: 
 
Miejsce odbioru: 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
...................................................................................................................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru samochodu 
(data, podpis Użytkownika) 

 

Wypełnienie Protokołu w zakresie przekazanego wyposażenia i dokumentów następuje poprzez zakreślenie krzyżykiem znajdującego się obok po lewej stronie nazwy 
wyposażenia lub dokumentu. W przypadku braku akcesoriów należy wpisać wyraz: „brak” lub „nie dotyczy”. 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy z nich ma ważność oryginału. Jeden otrzymuje Klient, drugi - Dealer, trzeci – ALD Automotive  
Polska Sp. z o.o. 
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ODMOWA ODBIORU POJAZDU  

Niżej podpisany oświadcza, iż działając w imieniu i na rzecz Klienta: .                         . 
na podstawie udzielonego upoważnienia, w wykonaniu Umowy Indywidualnej Leasingu nr .     /FIN/     ( ), odmówił odbioru Pojazd o 
numerze .           ., z przedstawionego poniżej powodu: 

Samochód osobowy ze standardowym wyposa żeniem:   
Marka/Model/Typ:   
.                                                        .  
Kolor Lakieru .                            .  
Kolor Tapicerki .                      .  
Nr nadwozia .                                     .  
Nr rejestracyjny .              .  
ilość kompletów kluczyków   
Stan licznika w chwili wydania   
Powód odmowy odbioru pojazdu (dokładnie wskaza ć):  

 

 

Nazwa Dealera, któremu odmówiono odbioru Pojazdu: 
.                                   . 
Miejsce – adres Dealera: 
.                                  . 
.                          . 
 
 
 
 
 
 
Data i miejscowość dokonania odmowy: 
 
 
 
....................................................................................................................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wydania samochodu ze strony Dealera 
(data, podpis i pieczątka Dealera) 

Nazwa Klienta: 
.                          . 
 
Imię i nazwisko Osoby upoważnionej do odbioru Pojazdu: 
 
 
Telefon komórkowy: 
 
Adres e-mail: 
 
 
Data i miejscowość dokonania odmowy: 
 
 
 
........................................................................................................................ 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru samochodu ze strony Klienta 
(data, prośba o wyraźny podpis) 

Osoba upoważniona do odbioru Pojazdu działająca w imieniu Klienta jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania ALD o odmowie odbioru Pojazdu oraz o jej 
przyczynach, na wskazany nr kontaktowy +48 22 465 68 80. 
 

 

 

 
 

 


