UMOWANAJMU

§ 1 W dniu [----]* pomiędzy [----]*, zam. [----]*
legitymującą się dowodem osobistym seria ……., …………….. wydanym przez ……………………………………. wynajmującym,
a Panem/Panią [----]* zam. [----]*
legitymującym się dowodem osobistym seria ......... Nr ...................... PESEL .......................... wydanym
przez ................................................... (tel. domowy )...................................... tel. komórkowy [----]*
tel. do pracy ................................... e-mail ...................................... zwanym dalej najemcą, została zawarta umowa najmu
jachtu żaglowego wraz z silnikiem, zwanego dalej czarterem.
§ 2 Przedmiotem umowy najmu jest jacht typu [----]* w terminie od [----]* do [----]* z przeznaczeniem do użytku wyłącznie w
celach turystycznych na Wielkich Jeziorach Mazurskich przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta.
§ 3 Wynajmujący zobowiązuje się przekazać jacht pierwszego dnia czarteru o godzinie [----]* w stanie przydatnym do
umówionego użytku, sprawny technicznie, wyposażony w sprawny silnik przyczepny, z kompletnym wyposażeniem
żeglarskim i sprzętem ratunkowym. Przy odbiorze jachtu należy posiadać Umowę Najmu (potwierdzenie rezerwacji
Interjacht), dwa dokumenty potwierdzające tożsamość w tym jednym z dokumentów powinien być dowód osobisty lub
paszport oraz dokument uprawniający do prowadzenia jachtu (o ile są wymagane). Wydanie i odbiór jachtu następuje w
oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.
§ 4 Czarterujący zobowiązuje się przez okres trwania umowy najmu utrzymać jacht w takim samym stanie, używać go
zgodnie z przeznaczeniem, dobrymi zasadami sztuki żeglarskiej oraz zwrócić wynajmującemu w dniu [----]* do godziny [----]*
jacht sprawny, czysty, sklarowany z wyposażeniem wyszczególnionym w protokóle zdawczo-odbiorczym.
§ 5 Miejscem przekazania i zwrotu jachtu (o którym mowa w § 2, 3 i 4) jest port [----]*
§ 6 Wynajmujący otrzyma wynagrodzenie za czarter jachtu razem z silnikiem w wysokości [----]* zł (słownie złotych):
................................................................. zł.
§ 7 Najemca zobowiązany jest w terminie do dnia ……. uiścić zadatek w wysokości 30% wartości wynagrodzenia
wynikającego z § 6 niniejszej umowy, tj. Kwotę [----]* zł. oraz w tym samym terminie zobowiązany jest do przesłania na adres
wynajmującego podpisanej kopii niniejszej umowy.
§ 8 Niedotrzymanie terminów o których mowa w § 7 unieważni umowę. (nie dotyczy rezerwacji złożonych poprzez
Interjacht.pl, które są dokonywane zgodnie z regulaminem Interjacht.pl)
§ 9 Jeżeli z winy najemcy umowa nie dojdzie do skutku w tym w przypadku rezygnacji z czarteru, to zadatek ulega
przepadkowi.
§ 10 Pozostałą należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z § 6 tj. kwotę [----]* zł. najemca zobowiązany jest uiścić
najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w § 2.
§ 11 Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości [----]*. Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych
uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego
rozliczenia jachtu.
§ 12 Jacht jest ubezpieczony w zakresie OC i JACHT-CASCO. W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie
objętym umową czarteru, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego i sporządzenia
"protokołu awaryjnego" ("protokołu wypadku") będącego podstawą dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do
ﬁrmy ubezpieczeniowej. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht, silnik zaburtowy, i wyposażenie wg protokołu
zdawczo-odbiorczego w okresie objętym umową najmu. Jeżeli szkody kwaliﬁkują się do likwidacji w zakresie OC i Casco
polisy ubezpieczeniowej, to wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.
Udziałem własnym w szkodzie obciąża się najemcę.
§ 13 Ryzyko utraty i uszkodzenia jachtu i jego wyposażenia obciąża najemcę od chwili wydania mu jachtu przez
wynajmującego do chwili przekazania jachtu przez najemcę wynajmującemu. Ryzyko to nie dotyczy szkód, które zostaną
pokryte (wypłacone) przez towarzystwo lub zakład ubezpieczeń, z którym wynajmujący zawarł polisę ubezpieczeniową.
§ 14 W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa § 2 i 4 niniejszej umowy kaucja ulega przepadkowi, a
najemca za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 500zł.
§ 15 W przypadku zaistnienia awarii w okresie trwania rejsu powodującej wyłączenie jachtu z eksploatacji, niesprzyjających
warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających żeglugę, ewentualnie innych zdarzeń powodujących
przerwy w rejsie, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemcy nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej w
dniach przestoju jachtu.
§ 16 Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy.
§ 17 Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.
§ 18 Najemca gwarantuje, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
żeglarskie. Na najemcy spoczywa obowiązek zachowania należytej ostrożności.

§ 19 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku
poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu/.
W takiej sytuacji wynajmujący zwróci zadatek w sumie równej wysokości wpłaconego zadatku lub podstawi inny jacht o
równej lub wyższej klasie i wyposażeniu.
§ 20 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) i zgody stron.
§ 21 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 22 Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Giżycku.
§ 23 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.
[----]* Zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji Interjacht.pl

.........................….............................
(podpis najemcy)

.........................................................
(podpis wynajmującego)

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.

