Zapisy w umowie dotyczące przedpłaty na konto bankowe nie mają
zastosowania w przypadku płatności ONLINE na stronie zegluj.pl
Zawarta pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..
Zwany dalej Armatorem, a:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Seria i nr. dowodu osobistego:
Nr telefonu:
Zwanym/zwaną dalej Czarterującym
o następującej treści:
§ 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest czarter (najem) jachtu typu …………………… wraz z wyposażeniem
zwanego dalej Jachtem.
§ 2 Armator oświadcza, że jest właścicielem jachtu i jest uprawniony do dysponowania nim.
§ 3 Czarter rozpoczyna się o godz. dnia i trwa do godz. dnia . Miejscem wydania i zwrotu jest Przystań
Miłomłyn.
§ 4 Opłatę czarterową (czynsz najmu) ustala się w wysokości: ………………..
słownie:………………………………………………….
Kwota jest kwotą brutto, obciążoną 23% VATem. Podczas przejęcia jachtu Armator
pobierze również kaucję zwrotną w wysokości: ………….., z której zostaną rozliczone: paliwo, braki w
wyposażeniu, uszkodzenia oraz ewentualne roszczenia Armatora. Wpłata jest równoznaczna z
akceptacją warunków niniejszej Umowy.
§ 5 Armator obciąża Czarterującego kwotą 100 zł za uprzątnięcie jachtu. W przypadku nieopróżnienia i
niewyczyszczenia toalety chemicznej lub nieopróżnienia zbiornika na fekalia, Armator obciąży
Czarterującego opłatą w wysokości 50pln.
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§ 6 Umowa wchodzi w życie z dniem potwierdzenia wpłaty zadatku na czarter w kwocie 30% wartości
czarteru.
§ 7 Jacht posiada polisę ubezpieczeniową Casco I OC. Polisa została zawarta w firmie YACHT-POOL.
§ 8 W sprawach nieuregulowanych Umową Czarteru, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9 Wszelkie zmiany w Umowie Czarteru wymagają formy pisemnej.
§ 10 Wszelkie spory wynikające z Umowy Czarteru będą rozstrzygane zgodnie z
postępowaniem Kodeksu Cywilnego przez sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Armator.......................................(podpis)

Czarterujący...................................(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla
potrzeb niezbędnych do świadczenie usług najmu zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/97r. o ochronie
danych osobowych. Dziennik Ustaw1997 nr 133, poz. 833

Czytelny podpis czarterującego..................................................................

