UMOWA NAJMU JACHTU

Typ jachtu [----]* Nazwa…………………………………………….
W dniu [----]* pomiędzy ﬁrmą: [----]* , zwany dalej wynajmującym a [----]* zam. [----]*,
zwanym dalej najemcą , została zawarta umowa najmu jachtu , zwanego dalej czarterem.
&1
Powyższa umowa została zawarta w celu użytkowania jachtu w celach turystycznych .
Jacht wydany będzie osobie mającej uprawnienia do prowadzenia jachtu oraz dowód osobisty.
&2
Czas trwania czarteru określony został od [----]* do[----]* .Jachty wydawane są w godzinach miedzy [----]* a [----]* pierwszego
dnia czarteru i należy je zdać między [----]* ostatniego dnia czarteru.
&3
Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do omówionego użytku , a najemca utrzymać go w takim
stanie przez okres czarteru , oraz odpowiada za bezpieczeństwo żeglugi i użytkować jacht zgodnie z przeznaczeniem i
zasadami sztuki żeglarskiej. Przy większych wiatrach refować żagle a przy wiatrach powyżej 6 skali B. obowiązuje zakaz
pływania.
&4
Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem obciążają najemcę.
&5
Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu czarteru.
&6
Najemca nie może bez zgody wynajmującego oddać przedmiot czarteru w podnajem.
&7
Wynajmujący otrzyma czynsz za czarter w wysokości : ……. zł x …….. dni = [----]* zł
&8
Najemca zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 30% wartości czynszu tj. [----]* zł wynikającego z powyższej umowy
najmu do dnia : .…………………………………………………….
po tym terminie najemca zostanie wykreślony z czarteru.
&9
W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez najemcę , zadatek nie podlega zwrotowi.
&10
Pozostała należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z &8 niniejszej umowy tj. [----]* zł najemca zobowiązany jest uiścić
najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w &2 umowy najmu.
&11
Najemca w dniu odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości [----]* zł i za sprzątanie …… zł , a opuszczając jacht nie ma
obowiązku mycia pokładu i sprzątania pod pokładem ale ma obowiązek tylko umyć sprzęt kambuza , wynieść śmieci ,
opróżnić i umyć toaletę chemiczną , jeżeli takowa będzie wypożyczona ,
koszt wypożyczenia …. zł za okres czarteru.
&12
Kaucja stanowi zabezpieczenie : straty w wyposażeniu, uszkodzeniu jachtu do kwoty 500zł nie są objęte ubezpieczeniem i
obciążają najemcę. A gdy strata jest wyższa oraz kolizja z innym jachtem z winy sternika i załogi będzie zatrzymana cała
kaucja. W przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu w dniu zakończenia czarteru określonego w &2,kaucja ulega
zwrotowi.
&13
W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa &2 niniejszej umowy , kaucja ulega przepadkowi a
najemca za każdą nową dobę płaci zł., nieoddanie jachtu o wyznaczonej godzinie za każdą następną godzinę , najemca
płaci 50zł , nie dotyczy to sytuacji , gdy jacht nie może być zdany z przyczyn niezależnych od najemcy jachtu , a w
szczególności : uszkodzenia jachtu uniemożliwiającego jego transport do portu macierzystego , lub jego kradzież. W takich
wypadkach najemca jachtu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wynajmującego jacht o zaistniałych okolicznościach.
&14
W przypadku braku czarterowanego sprzętu , wynajmujący przekaże jacht zastępczy o tym samym standardzie.
&15
Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

&16
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej-aneksu i zgody obu stron.
&17
Jacht jest ubezpieczony CASCO ; OC ; NW . Silnik ubezpieczony tylko od kradzieży.

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

