UMOWA O CZARTER ŁODZI MOTOROWEJ
Zawarta w dniu [----]* pomiędzy: [----]*
- zwanym dalej Wynajmującym,
a: [----]* Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………..
Dowód osobisty seria/numer :……………………………………PESEL:……………………………………
Telefon: [----]* e-mail:…………………………………………………………………. - zwanym dalej Najemcą.
1. Przedmiotem umowy jest czarter łodzi motorowej [----]* wraz z silnikiem , w terminie od [----]* do [----]* na wodach
Wielkich Jezior Mazurskich.
Wynajmujący zobowiązuje się przekazać łódź sprawną, czystą, przygotowaną do dyspozycji Najemcy w dniu [----]* w
godzinach [----]*.
Najemca zobowiązuje się zwrócić łódź sprawną Wynajmującemu w dniu [----]* w godzinach [----]* po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym (poprzedniego dnia lub co najmniej 3 godziny wcześniej).
Miejscem przekazania i odbioru łodzi jest port : [----]*
2. Płatności:
Opłata za czarter łodzi wynosi [----]* zł.
Zaliczka płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy wynosi [----]* zł.
Reszta płatna przy odbiorze łodzi wynosi [----]* zł.
Kaucja wpłacana przy odbiorze łodzi i rozliczana w dniu zakończenia czarteru wynosi [----]* zł.
Sprzątanie końcowe …. zł.
Pozostałe opłaty zgodnie z załączonym cennikiem.
W szczególnych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozliczenia kaucji w ciągu 14 dni od daty zakończenia
czarteru.
3. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr: …………………………………………………………………………..
4. Umowa o czarter łodzi nabiera mocy po odesłaniu podpisanego egzemplarza umowy i terminowej wpłacie zaliczki zgodnie
z pkt.2.
N i e uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadomienia.
5. Warunki rezygnacji z Umowy Czarteru:
rezygnacja do 45 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się opłatę w wysokości 50 % zaliczki
rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru — potrąca się całą kwotę zaliczki
rezygnacja do 7 dni przed czarterem - potrąca się 50 % kwoty całkowitej
rezygnacja poniżej 7 dni przed czarterem - potrąca się całkowitą kwotę

6. Przy odbiorze łodzi należy posiadać dowód osobisty oraz dokument uprawniający do prowadzenia łodzi jeśli są one
wymagane do prowadzenia jednostki. Wydanie i odbiór łodzi odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo -Odbiorczy.
7. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy łodzi w terminie określonym w pkt. 1.
W przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (np. zatonięcie, kradzież, spalenie
się łodzi). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych.
8. Najemca zobowiązany jest do zdania łodzi w terminie określonym w pkt. 1. Rejs należy planować tak, aby
nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu łodzi w terminie. Kara umowna za każdą godzinę opóźnienia wynosi
50zł.
9. Czarterujący powinien używać łodzi zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby nie opuszczać portu podczas
silnych wiatrów. Przy wiatrach 6°B i powyżej obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz pływania.
10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za łódź z wyposażeniem w okresie objętym Umową o Czarter do
wysokości kaucji. Najemca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń łodzi i jego wyposażenia oraz braków w

wyposażeniu powstałych w okresie czarteru zgodnie z cennikiem autoryzowanego dilera Delphia Yachts do wysokości kaucji.
W przypadku powstania szkód, za które ponosi odpowiedzialność Najemca, a objętych ubezpieczeniem łodzi, Wynajmujący
dokona cesji przysługujących mu roszczeń wobec Najemcy na ﬁrmę ubezpieczeniową w zakresie wynikającym z warunków
ubezpieczenia. W takiej sytuacji Najemca pokrywa koszty manipulacyjne w wysokości 15% szkody jednak nie mniej niż
200zł i nie więcej niż wynosi wysokość kaucji. W przypadku gdy ﬁrma ubezpieczeniowa nie uzna roszczenia z winy Najemcy
(np . wpływ alkoholu), Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za łódź wraz z wyposażeniem. W przypadku awarii Najemca
zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do natychmiastowego porozumienia się z Wynajmującym.
11. Wynajmujący gwarantuje ubezpieczenie łodzi w zakresie OC, Casco, NW załogi oraz kradzieży silnika.
12. Załącznik do niniejszej Umowy stanowi: Protokół Zdawczo – Odbiorczy, Cennik na rok ………...
13. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.
14. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
15. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
16. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.

NAJEMCA
……………………….

WYNAJMUJĄCY
……………………….

[----]* 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.

