Zapisy w umowie dotyczące przedpłaty na konto bankowe nie mają
zastosowania w przypadku płatności ONLINE na stronie zegluj.pl
UMOWA
Czarteru jachtu zawarta pomiędzy
Firmą ………………………………………………………………………………,
Zwanym dalej ,,wynajmujacym’’
a
,,Czarterujacym’’- ………………………………
Adres zamieszkania ul. ………………….. , ……………………..
Tel. kom. ……………….. email: ……………………..
Pkt 1.
Przedmiotem umowy jest czarter jachtu …………………………… wraz z wyposażeniem
w terminie od …………………….. do ……………………………………..
Pkt 2.
Cena czarteru wynosi
Pkt 3.
Warunki płatności: zaliczka w wysokości ………….zł została wpłacona dnia …………….
Pozostała należna kwota w wysokości ………… płatna gotówką przy przekazaniu jachtu.
Kaucja w wysokości ………. zł za jacht platna w dniu odbioru jachtu.Wszelkie drobne
uszkodzenia oraz straty osprzętu do wysokości kaucji będą z niej odliczane.

Pkt 4
Obszar czarteru: Wielkie Jeziora Mazurskie
Cel czarteru: turystyczny
Odbiór początkowy i przekazanie końcowe jachtu następować będzie w Yacht Port Piękna
Góra lub po uzgodnieniu przez obie strony w innym miejscu.

Pkt 5
Jacht przygotowany będzie do odbioru dnia ………….. o godzinie 16:00 i przekazany
czarterującemu.
Pkt 6
Czarterujący przejmuje jacht na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do użytkowania
jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej,odpowiada również za inne
osoby przebywające na jachcie.Opuszczając jacht czarterujący powinien należycie go
zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.Prowadzacy jacht …………………………..
Posiada odpowiednie przygotowanie żeglarskie potwierdzone posiadanym przez niego
stopniem …………………………..… Nr…………......
Czarterujący po zakończeniu pływania oddaje jacht sklarowany,bez uszkodzeń i
braków w osprzecie w dniu ……………… do godziny 11:00 i przekaże go osobie
upoważnionej przez wynajmującego.
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Jeżeli czarterujący opuści jacht poza uzgodnionym w umowie miejscem,ponosi wówczas
wszelkie koszty związane z jego transportem do Gizycka.
Dodatkowa opłata obligatoryjna 100,00zł za sprzątanie jachtu , załoga opuszczając jacht nie
ma obowiązku mycia pokładu i sprzątania pod pokładem ale ma obowiązek umyć cały
osprzęt kambuza , wynieść śmieci ,jeżeli była wypożyczona toaleta chemiczna ,należy ją
opróżnić i umyć , ta kwota będzie potrącana z kaucji.
Pkt 7
Czarterujący nie może dokonywać zmian w wyposażeniu i konstrukcji jachtu bez zgody
Wynajmującego. W wypadku awarii jachtu lub wystąpieniu uszkodzeń osprzętu należy
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego telefonicznie pod numer………….
lub w inny skuteczny sposób. Drobne naprawy wynikłe z wadliwego użytkowania sprzętu
obciążają czarterującego.
Pkt 8
W przypadku skrócenia czarteru przez czarterującego, wynajmujący nie zwraca różnicy
wypłaconej kwoty ustalonej w pkt 2.
Pkt 9
Odstąpienie od umowy przez czarterującego w okresie do 8 tygodni przed planowanym
terminem rozpoczęcia czarteru spowoduje potrącenie z wypłaconej zaliczki 50%jej
wartości,natomiast jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 8 tygodni wówczas
wynajmujący zatrzymuje 100% wypłaconej zaliczki.
Pkt 10
Jacht posiada pełne wyposażenie kambuzowe ,silnik zaburtowy, 5 litrów paliwa,nabitą butlę
gazową,naładowany akumulator,wc chemiczne,środki ratunkowe.
Pkt 11
Nie oddanie jachtu w wyznaczonym terminie spowoduje potrącenie z kaucji:za spóźnienie
powyżej jednej godziny do 3 godzin kwotę 500zł a za spóźnienie powyżej 3 godzin kwotę
będącą równowartością ceny rozpoczętej doby czarteru powiększoną o 50%
Pkt 12
Jacht posiada ubezpieczenie CASCO i OC,udział własny czarterującego wynosi-do
wysokości kaucji.
Pkt 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.Wszelkie sporne sprawy rostrzygać będzie Sąd Rejonowy w Giżycku.

Pkt 14
Umowe sporządzono w dwóch jednakowo-brzmiących egzemplarzach,po jednej dla każdej ze
stron.
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