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Wzór 

Protokół zdawczo – odbiorczy Pojazdu 
 
 

Umowa Najmu/Umowa Leasingu nr ________  

Umowa Serwisowa nr _______ 

 

 

 

Athlon Car Lease Polska sp. z o.o.     …………………………………………………. 

Al. Jerozolimskie 142A      ……………………………………………………………….. 

02-305 Warszawa („Athlon”)     ……………………………………………….. („Klient”) 

 

 
 

1. Potwierdzenie odbioru Pojazdu: 

Klient, reprezentowany przez Użytkownika, oświadcza, że: (i) odebrał Pojazd od Athlon w dobrym stanie technicznym i 

zgodnie z poniższą specyfikacją, oraz (ii) przyjmuje Pojazd do używania zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu lub Umowy 

Leasingu (oraz Umowy Serwisowej). Użytkownik, upoważniony przez Klienta do odbioru Pojazdu, oświadcza, iż jego 

umocowanie, na podstawie którego działa, nie zostało odwołane ani nie wygasło.   

 

 

2. Pojazd: 
Numer rejestracyjny  ______________________ 

Marka   ______________________ 

Model (typ)   ______________________ 

Rodzaj karoserii  ______________________ 

Kolor nadwozia   ______________________ 

Numer nadwozia  ______________________ 

Przebieg w km   ______________________ 

Ilość kompletów kluczyków (kart) ______________________ 

Opony letnie (rozmiar i rodzaj) ______________________ 

Opony zimowe (rozmiar i rodzaj) ______________________ 
 

 

 

 

 

Zestaw dokumentów dla Użytkownika: 
 Certyfikat polisy OC  

 Informacja o stacjach obsługi 

 Instrukcja obsługi  

 Książka gwarancyjna 

 Wpis „zerowego” przeglądu technicznego 

 Dowód rejestracyjny 

 Tablice rejestracyjne 

 Naklejka na szybę – hologram 

Wyposażenie obowiązkowe Pojazdu: 

 Trójkąt ostrzegawczy 
 Gaśnica 

 Zestaw narzędzi 

 Podnośnik samochodowy 

3. Opcje i Akcesoria: 

Felgi                                             _________________________ 

Koło zapasowe dojazdowe              _________________________ 

Lakier                                           _________________________ 
Lakier metalik                               _________________________ 

Klimatyzacja                                 _________________________ 

Alarm                                           _________________________ 

Dywaniki                                       _________________________ 

Zestaw głośnomówiący                   _________________________ 

Pakiet                                           _________________________ 

 

 

 

4. Wypełnia Użytkownik Pojazdu: 
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Nazwa Klienta ________________________________ 

 

Adres  ________________________________ 

                              

                             ________________________________ 
   

    

Imię i nazwisko Użytkownika _________________________ 

 

Adres do korespondencji       _________________________ 

 

Kod pocztowy, miasto               

 

Telefon kontaktowy                  
 

E-mail                   

 

Nr dowodu osobistego               

 

Miejsce pracy (miasto)              

 

 

 

 
(podpis Użytkownika) 

 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 

administratorem jego danych osobowych jest Athlon. 

W celu prawidłowego wykonania praw i obowiązków 

wynikających z Umowy Najmu lub Umowy Leasingu 

(oraz Umowy Serwisowej) Athlon będzie przetwarzał 
dane przekazane przez Użytkownika. Athlon może 

udostępnić powyższe dane osobowe innym podmiotom 

ze swojej grupy kapitałowej (Daimler AG), 

sprzedawcom pojazdów, ubezpieczycielom, 

warsztatom samochodowym i innym podmiotom 

współpracującym z Athlon lub którym Athlon zlecił 

wykonanie czynności związanych z wykonaniem 

Umowy Najmu lub Umowy Leasingu (oraz Umowy 

Serwisowej). Użytkownik potwierdza, że zapoznał się 
z Polityką prywatności Athlon, która jest dostępna 

m.in. na stronie internetowej Athlon: 

https://www.athlon.com/pl/athlon 

 

Tak:  Nie:   

 

Jeśli chciałby Pan/Pani otrzymywać informacje handlowe 
takie jak zaproszenia na eventy, aktualne promocje, nowe 

produkty i usługi, prosimy o zaznaczenie poniżej 

 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie w celach 

marketingowych przez Athlon jego danych osobowych, takich 

jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane przekazane 

Athlon. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili 

może zostać nieodpłatnie odwołane. Użytkownik przyjmuje 

do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do jego 
danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, 

przeniesienia, ograniczenia zakresu ich przetwarzania, a 

także prawo kierowania skarg zarówno do Athlon, jak i do 

właściwego organu kontrolnego. Więcej informacji na temat 

przetwarzania danych przez Athlon znajduje się w Polityce 

prywatności Athlon, która jest dostępna m.in. na stronie 

internetowej Athlon: https://www.athlon.com/pl/athlon  

 

Tak:  Nie:   

 

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych od Athlon: 

 

i) drogą elektroniczną (e-mail)  

 

Tak:  Nie:   

 

ii) drogą telefoniczną  
 

Tak:  Nie:   

 

 

 

 

 
                   (podpis Użytkownika) 

 

5. Wypełnia Sprzedawca: 

 

Nazwa _________________ 
Adres ____________________ 

 ____________________ 

Niniejszy Protokół Zdawczo-Odbiorczy Pojazdu (w 2 egzemplarzach) wraz z etykietą kodowa kluczyków zostanie doręczony 

do Athlon niezwłocznie po wydaniu Pojazdu na rzecz Klienta.  

 

Rozmiar, marka i model opon zamontowanych fabrycznie w Pojeździe: _________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

(data i godzina) 

 

 
 

 

(podpis i pieczątka Sprzedawcy) 
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Warszawa, dnia ________________    

 

 

Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o.:    Klient: 
 

 

        

_______________________________    _______________________________ 

(podpis Użytkownika upoważnionego  

do odbioru Pojazdu w imieniu Klienta) 

 

 

 

 
Oświadczenie pracownika Sprzedawcy Pojazdu: 

 

Ja niżej podpisany zweryfikowałem dane i tożsamość 

Użytkownika. 

 

podpis:  

 

_____________________                                            

 

imię i nazwisko:                         
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Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji oraz porad w zakresie produktów i 
usług spółki Daimler AG oraz przedsiębiorstw z nią powiązanych proszę o podpisanie poniższego 
oświadczenia 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   

  
Chętnie udzielimy Państwu indywidualnych informacji oraz porad zgodnie z przedmiotem zainteresowania. Z tego względu 

prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Dane te będziemy traktowali poufnie i z należytą 

starannością.   

  

Tak, wyrażam chęć otrzymywania od spółki Athlon Car Lease Polska sp. z o.o. informacji oraz porad w zakresie 
produktów i usług spółki Daimler AG oraz przedsiębiorstw z nią powiązanych.  

  

W tym celu niniejszym wyrażam zgodę, by  
   

1) moje imię i nazwisko, moje dane kontaktowe i podane przeze mnie dane dotyczące mojej osoby (np. 

adres, adres email, nr telefonu, ID komunikatora, adresy w sieciach społecznościowych, 
zainteresowania),   

2) dane dotyczące mojego pojazdu (np. konfiguracja pojazdu, przebieg, dane cyfrowej książeczki 

serwisowej), oraz   

3) dane dotyczące nabytych produktów oraz zamówione usługi (np. umowy leasingu, zarezerwowane 

usługi Mercedes me connect, zapisane konfiguracje pojazdu)   

  

były gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.   

  

Dane są wykorzystywane celem przedstawiania mi na piśmie, w drodze osobistej rozmowy lub za pośrednictwem 

wybranego przeze mnie kanału komunikacyjnego, zindywidualizowanych i zgodnych z moimi zainteresowaniami ofert (np. 

jazdy próbne, imprezy, oferty specjalne, usługi serwisowe podczas pierwszej wizyty u dilera). Aby to umożliwić, stosowane 
są również procedury analityczne łącznie z opracowaniem profilu celem weryfikacji moich zainteresowań.  

  

Wyrażam również zgodę na kontakt ze mną we wskazanych celach w następujący sposób:  

  

drogą telefoniczną (rozmowy osobiste)                     [ ] tak   [ ] nie    

drogą elektroniczną (w szczególności e-mail, SMS, komunikator)   [ ] tak   [ ] nie  

drogą pocztową                [ ] tak   [ ] nie  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie. 

Wyrażenie zgody przez Państwa ma charakter dobrowolny. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie 

wyrażonej przez Państwa zgody w wyżej wymienionych celach dopóty, dopóki nie cofną Państwo zgody lub nie sprzeciwią 

się przetwarzaniu tych danych. Aby to uczynić, mogą Państwo w każdym momencie zwrócić się do nas: Athlon Car Lease 

Polska sp. z o.o., al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, lub daneosobowe@athlon.com. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej cofnięcia bądź 
przetwarzania na innej podstawie prawnej. Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym momencie informacji odnośnie 

do swoich danych osobowych, prawo do ich korygowania lub usuwania, prawo do ograniczenia zakresu ich przetwarzania 

oraz prawo kierowania skarg zarówno do nas, jak i do właściwego organu kontrolnego. Mają Państwo możliwość 

skorzystania z prawa do przenoszenia danych.   

  

Państwa dane osobowe będą przechowywane w ramach czasowych niezbędnych do uzyskania wyżej wymienionych celów, 

jednakże maksymalnie na okres sześć lat od momentu ostatniego kontaktu między nami a Państwem, bądź przez dłuższy 

okres, jeśli zachodzi takowy obowiązek przechowywania.  

  

Data:             Podpis:  

  

  
Mają Państwo prawo w każdym momencie i nieodpłatnie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych do celów marketingu bezpośredniego. To samo dotyczy przetwarzania danych osobowych, łącznie z 
tworzeniem profilu, jeśli wiąże się ono z marketingiem bezpośrednim.  

  
 


