UMOWA NAJMU
zawarta w Warszawie, w dniu _______________________ r., pomie dzy:

1. Pania /Panem _________________________________________ prowadzacym

działalnosc gospodarcza pod nazwa ______________________________, _____,
_________________, ul. _____________________, PESEL: ___________, seria i nr
dowodu osobistego: _________, zwany dalej Wynajmującym,
a

2. Pania /Panem _________________________________________, zam.
_____________________ ____________________, _____, _________________, PESEL:
___________, seria i nr dowodu osobistego: _________, zwana/zwany dalej Najemca .
§ 1 [Przedmiot umowy]
Przedmiotem najmu jest jacht typu Futura 36, nazwa _______________________, nr rej.
_______________________, zwany dalej Jachtem.
§ 2 [Okres obowiazywania umowy]
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony, pocza wszy od dnia ________ r. i bedzie
obowiazywała do dnia ________ r.
§ 3 [Czynsz]

1. 1Strony niniejszej umowy ustalaja czynsz najmu Jachtu na kwote ________ zł
(słownie:
_____________________________________________________________________
złotych).

2. 30 % kwoty ustalonej w § 3, tj. kwota ________ zł (słownie:
_______________________________ ______________________________________
złotych), zostaje uiszczona gotowka lub przelewem przez Najemce na rzecz
Wynajmujacego w dniu zawarcia umowy przy zawarciu umowy lub przy rezerwacji
jachtu. Pozostała czesc czynszu Najemca uisci, przed odbiorem Jachtu w gotowce
lub na rachunek bankowy Wynajmujacego …..............................................
§ 4 [Miejsce i cel najmu]
Najemca oswiadcza, z
e w trakcie najmu bedzie korzystac z Jachtu jedynie w celach turystycznych oraz wyłacznie
w obrebie obszaru wodnego Wielkich Jezior Mazurskich.

§ 5 [Kaucja]

1. Celem zabezpieczenia roszczen Wynajmuja cego mogacych powstac z tytułu najmu
Jachtu, a w szczegolnosci kosztow ewentualnych usterek technicznych oraz brakow
wyposaz

2. enia, Najemca wpłaci przy odbiorze Jachtu Wynajmuja cemu kaucje zwrotna w
wysokosci 4000 zł (słownie: cztery tysiace złotych).

3. Kaucja zostanie zwrocona Najemcy w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia najmu
pod warunkiem, z

4. e nie zostanie przez Wynajmujacego wykorzystana na pokrycie roszczen powstałych
z tytułu najmu Jachtu, w szczegolnosci opisanych w ustepie poprzedzajacym.

5. Zwrot kaucji nasta pi w gotowce lub na rachunek bankowy Najemcy prowadzony
przez Bank _________________ o numerze rachunku:
________________________________________.

6. Najemca oswiadcza, z
7. e zrzeka sie w całosci na rzecz Wynajmujacego wpłaconej tytułem zabezpieczenia

kaucji w przypadku rozwiazania umowy z jakichkolwiek przyczyn lezacych po stronie
Najemcy.
§ 6 [Przekazanie Jachtu]

1. W trakcie przekazania Jachtu Najemcy oraz w trakcie przekazania zwrotnego Jachtu
Wynajmuja cemu zostanie przez strony sporzadzony protokoł zdawczo – odbiorczy.

2. Wynajmuja cy zobowiazuje sie przekazac Jacht Najemcy w pierwszym dniu

obowiazywania umowy od godziny 15.00 do godziny 18.00 w Porcie EKO Marina
Ryn (ul. Konrada Wallenroda 10; 11-520 Ryn).

3. Najemca zobowia zuje sie przekazac Jacht Wynajmujacemu w ostatnim dniu
obowiazywania umowy od godziny 9.00 do godziny 11.00 w Porcie EKO Marina Ryn
(ul. Konrada Wallenroda 10; 11-520 Ryn).

4. W przypadku wysta pienia opoznienia w przekazaniu zwrotnym Jachtu Najemca jest
zobowiazany uiscic dodatkowe wynagrodzenie Wynajmujacemu, w wysokosci
podwojnej stawki dziennej czynszu najmu, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczony od godziny, w ktorej miało
nastapic przekazanie zwrotne Jachtu. Wynagrodzenie to zostanie w pierwszej
kolejnosci potra cone z kaucji okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony oswiadczaja , ze w trakcie przekazania oraz przekazania zwrotnego Jacht
bedzie sprawny, sklarowany i czysty.

6. W przypadku naruszenia przez Najemce postanowien ustepu poprzedniego
Wynajmuja cy potraci 400 zł z kaucji celem usuniecia tych naruszen.

7. Najemca w trakcie przekazania Jachtu jest zobowia zany posiadac i okazac

Wynajmujacemu Patent zeglarski, jezeli posiada oraz dowody osobiste wszystkich
członkow załogi.
§ 7 [Odpowiedzialnosc Najemcy]

1. W trakcie trwania niniejszej umowy Najemca ponosi odpowiedzialnosc za Jacht oraz
gwarantuje, ze Jacht bedzie uzywany zgodnie ze sztuka zeglarska.

2. Najemca ponosi odpowiedzialnosc za Jacht i jego wyposazenie.
3. Jacht jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC i AC. W przypadku
jakiegokolwiek zdarzenia powoduja cego szkode Najemca jest zobowiazany
niezwłocznie wypełnic protokoł szkody oraz niezwłocznie tj. w dniu zdarzenia
objetego ubezpieczeniem, poinformowac Wynajmujacego o tym fakcie. W

przypadku likwidacji uszkodzen w zakresie ubezpieczenia wypłata kaucji zostaje
wstrzymana do czasu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Udział własny
ubezpieczenia obciaza Najemce.

4. W razie koniecznosci wycofania Jachtu z eksploatacji, spowodowanej przez
uszkodzenia za ktore odpowiada Najemca, Wynajmuja cy potraci z kaucji podwojna
dzienna stawke czynszu najmu, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien wycofania Jachtu z eksploatacji.

5. Odpowiedzialnosc Wynajmuja cego okreslona w ustepach od 1-4 nie jest
ograniczona wysokoscia kaucji okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynajmuja cy zachowuje prawo do dochodzenia od Najemcy wszystkich roszczen z
tytułu szkody i z tytułu utraconych korzysci, w pełnej wysokosci, powyzej wysokosci
kaucji, i niezaleznie od odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz wysokosci sumy
ubezpieczeniowej.

6. Najemcy nie przysługuje zwrot kosztow najmu w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek
awarii lub szkody z winy Najemcy, a takze naruszenia dobrej praktyki zeglarskiej oraz
innych powszechnie akceptowalnych reguł.
§ 8 [Postanowienia koncowe]

1. Najemca nie moze dokonywac zmian w Jachcie i jego wyposazeniu bez wiedzy i
zgody Wynajmujacego.

2. Najemca nie moze podnajac Jachtu.
3. Ustala sie , ze kierownikiem Jachtu bedzie Najemca.
4. Najemca ma obowia zek na swoj koszt uzupełnic braki zuzytego paliwa, wody,
oproznic zbironiki na Jachacie z nieczystosci płynnych w Eko Marinie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. Niewaznosc lub bezskutecznosc jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy nie
bedzie miała wpływu na waznosc pozostałych jego postanowien.

8. Ewentualne spory moga ce powstac przy wykonywaniu umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu Sadowi Rejonowemu …........

9. Umowa spisana została w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
Wynajmujacego oraz Najemcy.
_________________________________
Wynajmujacy

_________________________________
Najemca

