Zapisy w umowie dotyczące przedpłaty na konto bankowe nie mają
zastosowania w przypadku płatności ONLINE na stronie zegluj.pl
Umowa nr ................... o czarter jachtu ............................................
Zawarta w dniu:........................... r.. pomiędzy Armatorem ………………………………………………………..
a czarterującym : …..................................................................................................................................................
zamieszkałym …...................................... ul...........................................................nr dowodu..................................
Patent nr :............................................................
1.

tel.: ............................................................

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu/jachtów:.............................................................. w terminie
od ….....................................do................................................na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.

2.

Armator zobowiązuje się przekazać jacht sprawny , czysty , sklarowany Czarterującemu w
dniu ….................................................................. w godzinach od ……, lub w innym ustalonym terminie.

3.

Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany w
dniu …...................................................................w godzinach do 11:00 lub w innym ustalonym terminie.

4.

Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest port ……………………………………………………………

5. Przekazanie jachtu:
6.
7.

Odbiór jachtu od …………… w dniu przyjazdu.
Zdanie jachtu do …………. w dniu odjazdu

8.

Opłata za czarter wynosi:................zł., zaliczki wpłacono..................zł.,do zapłaty pozostaje................

9.

Armator pobiera kaucję w wysokości.............................................zł przy przekazywaniu jachtu i rozlicza ją w
dniu odbioru jachtu.

10. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą podpisanej kopii umowy i terminowej wpłacie
zadatku (kopię wpłaty zadatku należy przesłać razem z umową).
11. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności wcześniejszego
powiadomienia.
12. Warunki rezygnacji z Umowy o czarter jachtu :
13. Rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość wpłat.
14. Przy odbiorze jachtu należy posiadać: umowę o czarter jachtu, potwierdzenie wpłat. Wydanie i odbiór jachtu
odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo – Odbiorczy.
15. Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie podanym w pkt. 3. Rejs należy planować tak, aby
nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie. Kara wynosi 1500 zł
16. Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską.
17. Jachty są objęte ubezpieczeniem OC ( udział własny obciąża klienta).
18. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym umową o czarter.
W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do porozumienia się
z przedstawicielem. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC, to wstrzymuje się
wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Czarterujący odpowiada za szkody nie
objęte ubezpieczeniem OC.
19. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.
20. Spory wynikające z nimiejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
21. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
22. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.

Podpis Wydającego
…....................................

Podpis Czarterującego
…......................................

