Umowa o czarter jachtu

Zawarta w dniu [----]* pomiędzy [----]*, reprezentowanym przez ………………………. zwanego w umowie „Armatorem”
A:
Czarterującym: [----]* zamieszkałym: [----]* Nr. dowodu osobistego: ..................................
Nr. patentu: .............................................tel. [----]* zwanym(ą) dalej „KLIENTEM“.

1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu: [----]*
w terminie od [----]* do [----]* na wodach Wielkich Jeziorach Mazurskich. ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht
sprawny, czysty, sklarowany KLIENTOWI w dniu [----]* od godziny: [----]*. KLIENT zobowiązuje się zwrócić jacht
sprawny, czysty, sklarowany przedstawicielowi ﬁrmy ……………….……... w dniu [----]* do godziny [----]* Miejscem
przekazania i odbioru jachtu jest [----]*

2. Opłata za czarter wynosi: [----]*, Zadatek w wysokości: [----]* PŁATNY DO DNIA…….., pozostała kwota w wysokości: [-3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

--]* płatna przy odbiorze jachtu. ARMATOR pobiera kaucję w wysokości [----]* zł przy przekazywaniu jachtu i rozlicza
kaucję w dniu odbioru jachtu.
Umowa o czarter jachtu nabierze mocy po terminowej wpłacie zadatku (wg pkt.2) i odesłaniu podpisanej i
uzupełnionej umowy na w/w adres lub fax-em na numer …………………. lub email: ……………………….. (skan
podpisanej i uzupełnionej umowy) (nie dotyczy rezerwacji złożonych poprzez Interjacht.pl, które są dokonywane
zgodnie z regulaminem Interjacht.pl)
W przypadku rezygnacji z czarteru przy zawartej umowie KLIENT traci zapłacony zadatek, natomiast,
jeśli rezygnacji z czarteru przy zawartej umowie dokonuje ARMATOR zwraca on KLIENTOWI wpłacony
zadatek powiększony o karę w wysokości wpłaconego zadatku
Jeżeli z przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą lub osobę trzecią niemożliwe jest wyczarterowanie
zamówionego w Umowie jachtu, to ARMATOR zastrzega sobie prawo do podstawienia innego jachtu o
równej lub wyższej klasie i wyposażeniu.
Wydanie i odbiór jachtu odbywa się protokolarnie. Przy odbiorze jachtu KLIENT powinien posiadać umowę o
czarter jachtu, dokument tożsamości oraz minimum Patent Żeglarza Jachtowego..
ARMATOR zobowiązuje się do ubezpieczenia jachtu OC i AC
KLIENT zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie podanym w pkt.1. Rejs należy planować tak, aby
nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w podanym w pkt.1 terminie. W przypadku nie zdania
jachtu w terminie za każda kolejna godzinę opóźnienia KLIENT zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości:
100 zł (słownie: sto złotych).
KLIENT 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.
KLIENT zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia ARMATORA, o wszystkich uszkodzeniach jachtu,
które powstały lub, które zauważył w czasie trwania eksploatacji jachtu.
KLIENT ma obowiązek dopełnić wszystkie czynności mające na celu wypłatę odszkodowania w związku z każda
szkodą powstałą w czasie eksploatacji przez niego jachtu. KLIENT odpowiada ﬁnansowo za szkody, które nie zostały
pokryte przez ubezpieczyciela na skutek niedopełnienia przez KLIENTA wszystkich wymaganych w tym celu
czynności. O wszystkich wymaganych czynnościach KLIENT zostanie poinformowany każdorazowo przez
przedstawiciela Armatora………………………………….…
KLIENT odpowiada ﬁnansowo za szkody wyrządzone podczas eksploatacji przez niego jachtu, które nie zostały
wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z naruszeniem ze strony KLIENTA warunków umowy ubezpieczenia (np.
prowadzenie jachtu pod wpływem alkoholu, świadome narażenie na szkodę, rażące niedopatrzenie, nieterminowe
powiadomienie o szkodzie).
KLIENT ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie wszelkich napraw szkód powstałych w trakcie czarteru na
eksploatowanym przez niego jachcie przed końcem trwania jego czarteru.
KLIENT ponosi odpowiedzialność za jacht do momentu oddania go uprawnionej do tego osobie (wg pkt.1)
KLIENT zobowiązany jest do sprzątnięcia jachtu i opróżnienia toalety chemicznej po zakończonym rejsie, w innym
przypadku pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości:
sprzątniecie jachtu – ……. zł
opróżnienie toalety chemicznej – ……. zł
Jeżeli ARMATOR nie stwierdzi strat i uszkodzeń wypłaca KLIENTOWI kaucje w dniu zakończenia czarteru.

W przypadku powstania szkód w trakcie czarteru ARMATOR może przeznaczyć część bądź całą kaucję na
pokrycie kosztów powstałych drobnych szkód. Nie zwalnia to KLIENTA z działań opisanych w pkt. 11 i 12
niniejszej umowy.

17. Reklamacje KLIENTA przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.
18. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na
19.
20.
21.
22.

siedzibę Armatora..
Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

...................................................
ARMATOR

…………………………………….
KLIENT

UWAGI: Parking na terenie ośrodka płatny 8 zł/doba za 1 samochód.

[----]* 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.

