Zapisy w umowie dotyczące przedpłaty na konto bankowe nie mają
zastosowania w przypadku płatności ONLINE na stronie zegluj.pl
Ruciane-Nida, dnia ……………........

Umowa Czarteru
§ 1.Umowa zawarta ......................................................................................,
..................................................................zwanym dalej wynajmującym, a
……………………………………………………………………….........................................,
zamieszkałym………………………………………………………………………………………….,
legitymującym się dowodem osobistym …………………………........................,
posiadającym patent…………………………………………………..............................
o numerze…………………........................................., zwanym dalej najemcą.
§2. Umowa dotyczy jachtu typu ...................... o nazwie ....................... z
silnikiem przyczepnym ..................................., czterosuw.
§3. Umowa została zawarta celem użytkowania przedmiotu w celach
turystycznych.
§4. Czas trwania czarteru określony został na okres od ......................... do
..................................... Jacht będzie gotowy do odbioru od godz. 14.00.
Jacht można odebrać pomiędzy godziną 14.00 a 18.00. Zwrot jachtu
nastąpi do godziny 10.00 ostatniego dnia czarteru. Za opóźnienie w
zwrocie jachtu pobierana jest opłata 100zł za każdą dodatkowo
rozpoczętą godzinę.
§5. . Jacht zostanie wydany w porcie PTTK, Al. Wczasów 17, 12-220 RucianeNida. Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do
użytku, sprawny technicznie i kompletny, a najemca – utrzymać go w
takim stanie przez okres czarteru.
§6. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem obciążają najemcę.
§7. Jacht objęty jest serwisem na WJM, w przypadku wezwania serwisu gdy
usterka wynika z winy Najemcy naliczane są koszty dojazdu w wysokości
2zł/km oraz koszt naprawy 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy
serwisanta .
§8. Wydanie jachtu następuje w oparciu o wykaz wyposażenia, który jest
załącznikiem do tej umowy.
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§9. Najemca oświadcza iż posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia
jachtu oraz zobowiązuje się do użytkowania jachtu zgodnie z
przeznaczeniem oraz zasadami sztuki żeglarskiej.
§10. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu
oraz konstrukcji przedmiotu umowy.
§11. Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.
§12. Wynajmujący otrzyma wynagrodzenie za czarter jachtu wraz z silnikiem w
wysokości ....................zł (słownie: ............................................... zł)
§13. Najemca zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 30% wartości
czarteru tj. kwotę ............................zł (słownie:..............zł.) w dniu
zawarcia umowy.
§14. Jeżeli z winy najemcy umowa nie dojdzie do skutku, to zadatek ulega
przepadkowi.
§15. Pozostałą należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z §11, tj. kwotę
.......................zł, (słownie: .......................... zł) najemca zobowiązany jest
uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonym w §4.
§16. Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję zwrotną w wysokości
..............zł (słownie: ............................. zł)

……………………………………..
Wynajmujący

…………………………….
Najemca

- kaucję zwrotną pobrałem:

- kaucję zwrotną odebrałem:

……………………………………….
podpis wynajmującego

……………………………………………
podpis najemcy

