
 

Formularz zwrotu pojazdu 

Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o. 

ul. Aleje Jerozolimskie 142a, 

Budynek West Station 

02-305 Warszawa 

tel. + 48 22 279 46 46,  

fax +48 22 279 46 00 

UWAGA! 

Niniejszy Formularz Zwrotu Pojazdu potwierdza jedynie przekazanie Pojazdu Finansującemu oraz 
wstępną ocenę stanu Pojazdu. Szczegółowa ocena Pojazdu zostanie przesłana Korzystającemu w 

formie elektronicznej w postaci raportu technicznego Pojazdu. Gdy zwracany Pojazd, w opinii 

rzeczoznawcy majątkowego będzie wykraczał poza normalne zużycie, wówczas Korzystający 

zobowiązany jest ponieść opisane w raporcie koszty przywrócenia Pojazdu do wymaganego stanu, w 

terminie określonym na Fakturze. 

 

 

Kompletność wyposażenia / dokumentów 

☐ 
Ilość kompletów 

kluczy 
☐ Instrukcja obsługi ☐ 

Karta paliwowa 

ORLEN 
☐ Koło zapasowe ☐ Klucz do kół 

☐ 
Ilość pilotów 

alarmów 
☐ Książka serwisowa ☐ Radio ☐ Podnośnik ☐ 

Trójkąt 

ostrzegawczy 

☐ 
Dowód 

rejestracyjny 
☐ 

Karta paliwowa 

SHELL 
☐ Antena ☐ Apteczka ☐ Dywaniki 

☐ Polisa ubezp. OC ☐ Karta paliwowa BP ☐ 
Zestaw 

głośnomówiący 
☐ Gaśnica ☐ Zapalniczka 

 

Proszę podać czytelnie ostatnie cyfry 

zwracanych kart paliwowych: Shell 
 

BP  ORLEN 
 

 

Opis stanu i wnętrza pojazdu 

 

 

Uwagi dotyczące zwracanego pojazdu 
np.: warunki atmosferyczne podczas odbioru auta, stan nadwozia - 

czysty/brudny, wycieki oleju, nierówna praca silnika itp. 

Opis stanu opon 

 ☐ Stalowe ☐ Kołpaki ☐ Zimowe 

☐ Aluminiowe  ☐ Letnie 

 Marka Rozmiar Stan 

Przód    

Tył    

 

Zaznaczyć w przypadku stanu auta niepozwalającego na dokładny opis (brudne/opady atmosferyczne) 

☐ Pojazd został oddany przez Klienta w stanie brudnym z zewnątrz. W czasie zwrotu występowały opady atmosferyczne nie 

pozwalające na dokładna ocenę. Po umyciu Pojazdu zostaną dokonane ponowne oględziny Pojazdu przy udziale niezależnego 

rzeczoznawcy oraz zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa umytego Pojazdu, która zostanie wysłana e-mailem do 

Klienta.  Klient wyraża zgodę na powyższe oględziny bez jego obecności oraz potwierdza, iż nie będzie kwestionował stanu 

Pojazdu potwierdzonego ww. oględzinami. 

Czytelny podpis pracownika 

Athlon/Rzeczoznawcy  

Czytelny podpis 

użytkownika/zdającego  

 

Data  Model/Wersja  Stan Paliwa 

 

Numer rejestracyjny 

pojazdu 

 
Rok produkcji 

 

Stan licznika 
 Miejsce przekazania 

pojazdu 

 

Marka  Godzina odbioru auta  

Numer Vin  

Opis wnętrza pojazdu 

Deska 

rozdzielcza  

Fotel 

pasażera  

Boczek drzwi 

PP  

Podłoga 

bagażnika 

 

Panel 

środkowy  

Kanapa  

z tyłu  

Boczek 

drzwi LP  

Roleta 

bagażnika 

 

Kierownica 
 

3-ci rząd 

siedzeń  

Boczek 

drzwi PT  
Dywaniki 

 

Fotel 

kierowcy  Podsufitka  

Boczek 

drzwi LT  

Wnętrze 

bagażnika 

 

W czasie dokonywania oględzin pojazdu należy zaznaczyć na 

załączonych rysunkach stwierdzone/zauważone uszkodzenia 

wg oznaczeń przedstawionych poniżej: 
Z- Zarysowanie 
P- Pęknięcie 
W-Wgniecenie 

R- Rdza 
O- Odprysk 
U-Uszkodzenie 

poważne 


