Zapisy w umowie dotyczące przedpłaty na konto bankowe nie mają
zastosowania w przypadku płatności ONLINE na stronie zegluj.pl
Armator: ………………………………………………………………..……….

UMOWA NA CZARTER JACHTU
…………………………………………………………
Zawarta w dniu………………………. pomiędzy Armatorem a czarterującym …………………………..
zamieszkałym w ………………………, Pesel……………………..…, Numer dowodu……………………….,
Patent nr………………………………. Tel……………………….………………….
Czarter odbywać się będzie w terminie od………………….….do ………………..…….
Typ jachtu:...................................... ......................……...........…………...………..
Opłata za czarter jachtu wynosi …………………………………………………….
Opłatę za czarter należy wpłacić na konto …………………………………………………,
lub gotówką w porcie przed czarterem.
5) W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez Czarterującego, ponosi on (po porozumieniu z Armatorem) tylko opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł. W sytuacji nie
znalezienia załogi zastępczej, cały wpłacony zadatek przepada na rzecz Armatora.
( Zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego)
6) Armator zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w wysokości podwójnej kwoty
zaliczki w momencie gdy zerwanie umowy nastąpiło z jego winy.
7) Armator przekaże czarterującemu sprawny technicznie, wyposażony i czysty jacht.
8) Czarterujący w momencie odbioru jachtu wpłaca kaucję w wysokości ……………
9) Kaucja stanowi zabezpieczenie od uszkodzeń jachtu jak również strat w jego wyposażeniu, automatycznie ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu
10) Czarterujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za jacht wraz z
wyposażeniem do kwoty kaucji
11)W razie awarii lub szkody powstałej w czasie czarteru, czarterujący ma obowiązek
powiadomić natychmiast Armatora i sporządzić „Protokół wypadku”- będący podstawą
do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej.
12) Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską.
Nie opuszczać portu przy wietrze powyżej 5 stopni w skali Beuforta.
13) Jeżeli czarterujący nie przekaże jachtu w umówionym terminie zobowiązany będzie
do zapłacenia kary umownej w wysokości 200% dziennej stawki czarterowej za każdy
rozpoczęty dzień spóźnienia.
14) Armator gwarantuje ubezpieczenie jachtu w zakresie OC
15) Przekazanie jachtu Czarterującemu nastąpi w porcie Mamry Jacht Czarter, Węgorzewo,
Bulwar Loir Et Cher 1 w godzinach 15.00-19.00
16) Przyjęcie jachtu przez Armatora odbędzie się w miejscu przekazania do godz.11.00 lub innej
ustalonej w formie pisemnej z Armatorem.
17) Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku
18) Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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