UMOWA O CZARTER JACHTU
Zawarta w dniu .................... pomiędzy Firmą ................... a Najemcą zwanym dalej
Czarterującym:
Imię i nazwisko

Ulica/nr domu
Kod i miejscowość
Tel. dom/kom
Nr dowodu osob/pesel
Nr patentu/wyd. przez/data
⇑ PROSZĘ WYPEŁNIĆ
1.Firma przekaże Czarterującemu następujący sprzęt :

Jacht żaglowy ................................................... z silnikiem przyczepnym..
na okres od................................. do ........................................
2.W okres czarteru określony w punkcie1 wliczony jest czas przekazania i zdania jachtu .
3.Firma oświadcza , że sprzęt jest ubezpieczony /Yacht Casco OC, NW /
4.Firma zobowiązuje się przekazać jacht Czarterującemu w dniu ..........................w godzinach
14.00 – 18.00 w porcie Piękna Góra k/ Giżycka ( Port Gospodarstwa Rybackiego). Zwrot jachtu w
dniu ............................... w godzinach 8.00 – 11.00.

Czarterujący odda jacht sklarowany, bez uszkodzeń i braków, zdolny do dalszej żeglugi.
5.Należność za dobę czarteru ustala się na kwotę ................... (słownie........................................).
Poniższy punkt 6 nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji i płatności zaliczki przez internet na
www.mJacht.pl
6.Czarterujący opłaci Firmie należność za czarter w wysokości wstępnie ustalonej w następujący
sposób pierwsza wpłata – przekaz pocztowy w wysokości ............................... w ciągu.............dni

druga wpłata w dniu odbioru jachtu w wysokości................

Cena czarteru obejmuje: jacht gotowy do rejsu, silnik , wc chemiczne, płyn do wc, butlę z gazem
do kuchenki i opcjonalnie do lodówek i systemów ogrzewania. Wyposażenie ponadstandardowe jest
również zawarte w cenie podstawowej czarteru. Nie pobieramy też dodatkowych opłat za psa na
pokładzie
Cena czarteru nie obejmuje:
- opłaty za sprzątanie końcowe po rejsie 50 zł
-opłaty paliwowej /paliwo do silnika „na życzenie”/.

Poniższy punkt 7 nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji i płatności zaliczki przez internet na
www.mJacht.pl

7.Umowa o czarter jachtu nabierze mocy prawnej po odesłaniu podpisanej kopii i wpłacie zaliczki
w wyznaczonym terminie. Brak wpłaty w odpowiednim terminie oznacza rezygnację z czarteru.
8.W przypadku rezygnacji z umowy przez Czarterującego Firma nie zwraca dokonanych wpłat.
9.W dniu przekazania jachtu Czarterującemu przedstawiciel firmy pobiera kaucję w wysokości
500 PLN (pięćset złotych). Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po rejsie. Likwidacja drobnych
szkód i braków obciąża Czarterującego

10.Wymagane dokumenty przy odbiorze jachtu:
a) umowa czarterowa, - nie ma zastosowania w przypadku rezerwacji i płatności zaliczki przez
internet na www.mJacht.pl, potwierdzenie rezerwacji email otrzymane z mJacht
b) potwierdzenie dokonanych wpłat za czarter, potwierdzenie rezerwacji email otrzymane z
mJacht
c) dowód osobisty Czarterującego,
d) patent uprawniający do prowadzenia jachtu
11.Czarterujący ponosi odpowiedzialność za jacht i jego wyposażenie w okresie objętym umową,
odpowiada również za inne osoby przebywające na jachcie.

W przypadku szkód kwalifikujących się do likwidacji w zakresie Polisy Ubezpieczeniowej
wstrzymaną kaucję rozliczamy po otrzymaniu od Towarzystwa Ubezpieczeniowego wypłaty
odszkodowania. Szczegółowe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Jachtów.
12.Nieterminowe zdanie jachtu po rejsie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty za dobę czarteru
powiększonej o 100% lub 30 zł za godzinę zwłoki.
13.Jeżeli z różnych przyczyn niezależnych od Czarterującego, wynikłych z uszkodzenia jachtu, jego
zniszczenia itp. Czarterujący nie może otrzymać jachtu przewidzianego w umowie, wówczas do
obowiązku Firmy należy udostępnienie jachtu o przybliżonym standardzie. W przypadku
udostępnienia jachtu o mniejszym standardzie Firma zwraca różnicę kosztów, gdy natomiast
udostępni jacht o wyższym standardzie Czarterujący nie ponosi dodatkowych kosztów.
14. Sprawy nie ujęte umową będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny przez Sąd właściwy
terytorialnie dla siedziby Firmy.
15.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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..............................................

Czarterujący

...........................................

