
 LISTA KONTROLNA  
DLA WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP / LAWET NA STACJACH "GENERON" 

 
Aneks Nr 1 do Umowy z dnia …………………………20…………r. dotyczącej wypożyczenia przyczepy / lawety nr rej. …………………………………………………… 
 

                                                     Przy odbiorze przez Najemcę   Przy zdaniu przez Najemcę 

 
1. Światła i klosze świateł   ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

2. Odblaski    ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

3. Ogumienie     ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

4. Resory     ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

5. Koło zapasowe    ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

6. Koło wsporcze + uchwyt  ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

7. Burty + zapięcia    ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

8. Zaczep kulowy   ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

9. Linka bezpieczeństwa   ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

10. Linka burty (celna) z zapięciami  ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

11. Wtyczka przyłączeniowa (zalakowana) ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

12. Stelaż plandeki + tylne poprzeczki  ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

13. Plandeka     ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

14. Najazdy (laweta)    ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

15. Pasy (laweta)    ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

16. Hamulec (laweta)   ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

17. Inne uwagi …………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… 

 

Najemca oświadcza, iż PRZED WYPOŻYCZENIEM ZAPOZNAŁ SIĘ ze stanem technicznym przyczepy i potwierdza stan techniczny wg 

załączonej Listy Kontrolnej. Jednocześnie potwierdza, że nie wnosi innych uwag do stanu technicznego wypożyczonej przyczepy/lawety. 
W Cenniku wpisane są ceny brutto poszczególnych elementów wraz z kosztami ich zamówienia, transportu i wymiany (tzw. robocizna).  
Najemca przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż w przypadku uszkodzenia przedmiotu umowy najmu, które uniemożliwia jego dalszą eksploatację, 

Najemca na własny koszt dostarczy przyczepę/lawetę do zakładu naprawczego, pokrywając koszty naprawy we własnym zakresie. W przypadku, gdy 
uszkodzona przyczepa/laweta nadaje się do dalszej eksploatacji, koszty naprawy zostaną wyliczone przy zdaniu przedmiotu umowy najmu na stacji 

„Generon” wg poniższego Cennika. Zabrania się zdejmować lak zabezpieczający wtyczkę przyłączeniową i modyfikować połączenia przewodów. 
 

              Przy odbiorze przez Najemcę 

                                                                                ………………………………………………………… ………………………………………………………… 
                                                                                               podpis Wynajmującego                                               podpis Najemcy 

 
                              Przy zdaniu przez Najemcę w dniu  …………………………………………………………,        o godz.  …………………………………………… 

 

                                                                                …………………………………………………………  ………………………………………………………… 
                                                                                               podpis Wynajmującego                                               podpis Najemcy 
 

Cennik kosztów naprawy uszkodzonych elementów 

 
1. Burta boczna 1 element - 250 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

2. Burta przednia / tylna 1 element - 300 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

3. Zamknięcie burty / zawias burty - 80 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

4. Linka zabezpieczająca - 50 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

5. Linka burty (celna) - 100 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

6. Zapięcie linki burty (karabińczyk) - 5 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

7. Lampa (każda jako 1 osobny element) - 50 zł Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

8. Odblaski (1 sztuka) - 30 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

9. Wspornik lamp obrysowych - 50 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

10. Wspornik tylnej lampy zespolonej - 100 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

11. Wiązka instalacyjna - 350 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

12. Wtyczka przyłączeniowa - 50 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

13. Koło wsporcze - 150 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

14. Zaczep kulowy - 100 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

15. Zaczep kulowy laweta - 300 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

16. Osłona przeciwbłotna (chlapacz) - 50 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

17. Błotnik tłoczony mały - 100 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

18. Błotnik tłoczony duży - 250 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

19. Koło kpl. - 500 zł / laweta - 1000 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

20. Wspornik koła zapasowego - 150 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

21. Pas dolny (uszkodzony lub zagubiony) - 250 zł Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

22. Podłoga - 450 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

23. Plandeka - każde rozdarcie do dł. 3 cm - 50 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

24. Plandeka - każde rozdarcie powyżej 3 cm - 100 zł Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

25. Zniszczona plandeka (do wymiany) - 500 zł Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

26. Stelaż do plandeki - 450 zł    Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

27. Poprzeczka zabezpieczająca tylna - 50 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

28. Uszkodzony resor - 500 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

29. Uszkodzona oś niehamowana - 900 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

30. Hamulec ręczny (laweta) - 250 zł   Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

31. Wspornik błotnika (laweta) - 50 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

32. Uszkodzenie pasów (laweta) - 50 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

33. Urządzenie najazdowe - 500 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

34. Uszkodzenie lub zgubienie najazdów 1 szt - 350 zł Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

35. Zagubienie dowodu rejestracyjnego - 150 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

36. Zagubienie tablicy rejestracyjnej - 150 zł  Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 

37. Koszt mycia brudnej przyczepy - 30 zł 

    SUMA: Ilość sztuk ………………………………………    Koszt całkowity …………………………………… 
 

Całkowity koszt naprawy wynosi …………………………… zł i zostanie zapłacony przez Najemcę. Zaliczka na poczet pokrycia całkowitych kosztów naprawy wynosi 

…………………………………… i została wpłacona w dniu ………………………………………………………  Akceptuję wyżej wyliczone koszty naprawy. 

                                                                         Podpis Najemcy …………………………………………… data ………………………………20………… r. 
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