Umowa o czarter
Zawarta w dniu [----]* pomiędzy armatorem [----]* zam. [----]*, tel. [----]*, kom. [----]*, e-mail: [----]*
a Czarterującym [----]* zam. [----]* tel. [----]* legitymującym się dowodem osobistym ………………………..………
1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu: [----]*
W terminie od [----]* do [----]* na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
Armator zobowiązuje się przekazać jacht, sprawny, czysty i sklarowany Czarterującemu w dniu [----]* od godz. [----]*
Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty i sklarowany właścicielowi w dniu [----]* do godz. [----]*.
Niezależnie od godziny przyjęcia i zadania jachtu, liczą się pełne dni w pierwszym i ostatnim dniu czarteru.
Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Port [----]* w Węgorzewie.
2. Oplata za czarter wynosi: [----]* Rabat: [----]*
Do zapłaty: [----]* (słownie: ……………………………………….…………………………………..)
I rata w wysokości [----]* płatna do dnia [----]*
II rata w wysokości [----]* płatna do dnia [----]*
Pozostała kwota w wysokości [----]* płatna przy odbiorze jachtu.
Armator pobiera kaucję w wysokości [----]* przy przekazaniu jachtu i rozlicza ją w dniu odbioru jachtu.
3. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą podpisanej kopii umowy (nie dotyczy rezerwacji
złożonych poprzez Interjacht.pl, które są dokonywane zgodnie z regulaminem Interjacht.pl) i terminowej
wpłacie zaliczki. Nie uiszczenie opłaty w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności
wcześniejszego powiadomienia.
4. Warunki rezygnacji z Umowy o czarter jachtu:
- Rezygnacja (pisemna) do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości opłaty za
jeden dzień czarteru
- Rezygnacja później niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się całość wpłat
- W przypadku wynajęcia jachtu przed upływem terminu rezygnacji osobie trzeciej dopuszcza się możliwość zwrotu
potrąconej zaliczki.
5. Przy odbiorze jachtu należy posiadać: umowę o czarter jachtu, potwierdzenie wpłat, dokument uprawniający do
prowadzenia jachtów oraz dowód osobisty lub paszport. Członkowie załogi powinni również posiadać dowód osobisty lub
paszport.
W przypadku braku dokumentów tożsamości armator ma prawo nie wydać jachtu bez zwrotu płaconych
zaliczek.
Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo – Odbiorczy.
6. Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie podanym w pkt. 1. Rejs należy zaplanować tak, aby
nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie.
7. Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby refować żagle, nie opuszczać
portu podczas silnych wiatrów. Czarterującemu zabrania się podnajmu jachtu osobom trzecim.
8. W przypadku braku czarterowanego jachtu z przyczyn niezależnych od armatora lub spowodowanych przez osobę trzecią,
armator przekaże, najdalej w dniu następnym, jacht zastępczy o podobnych parametrach. Z braku jachtu zastępczego
armator zwróci przedpłaty wraz z odsetkami w wysokości 60% w stosunku rocznym, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
9. Jachy objęte są ubezpieczeniem AC i OC.
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 armatorem.
Jeżeli zaistniałe szkody kwaliﬁkują się do likwidacji w zakresie AC lub OC, to wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu
uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Czarterujący odpowiada za szkody nieobjęte ubezpieczeniem AC i OC.
10. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Protokół Zdawczo – Odbiorczy.

11. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
12. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden z egzemplarzy podpisanej umowy Czarterujący zwróci armatorowi do dnia ………………..………………………………… .

……………………….........................
Armator

…………………………………………
Czarterujący

[----]* Zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji Interjacht.pl

Uwaga: Niniejsze warunki Umowy Czarteru dotyczą wyłącznie wybranego jachtu. W przypadku każdego jachtu warunki Umowy
Czarteru mogą być różne, dlatego sprawdź je przed dokonaniem rezerwacji.

