UMOWA CZARTERU JACHTU HORNET 29

Zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy :
Autocolor Czesław Kochanowski, ul. Pstrowskiego 33c, 10-601 Olsztyn, NIP: 739-131-99-78,
zwanym dalej "Armatorem", a:
Andrzej Wroczyński zam. ………………………, dowód osobisty nr ………………,
dalej "Czarterującym".

zwanym

1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu Hornet 29 o nr. ident. PL-HORH2924J111 w terminie od
…………… do ………….. na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
Jacht posiada w szczególności następujące wyposażenie:
a) Pomocniczy silnik przyczepny, czterosuwowy Honda 15 KM oraz nie mniej niż 5 litrów
paliwa.
b) WC chemiczne w kabinie wraz z środkami chemicznymi wystarczającymi na czas czarteru.
c) Prysznic z ciepła wodą w kokpicie.
d) Butla gazu o pojemności 11 kg.
e) Ogrzewanie gazowe Truma.
f) Ster strumieniowy.
g) Sprawna lodówka .
h) Dwie kotwice z linami, tent, środki ratunkowe, gaśnica, cumy, pagaje, bosak, obijacze, kabel
do ładowania akumulatora.
i) TV LCD, DVD, radio.
j) Instalacja wody pitnej, instalacja elektryczna, kuchenka gazowa , zlewozmywak, pełne
wyposażenie kambuza.
2. Armator zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany Czarterującemu w dniu
……………… w godzinach od 16.00 do 17.00 lub innym ustalonym terminie.
3. Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany Armatorowi w dniu
………………. do godziny 12.00.
4. Miejscem przekazania jachtu jest Port Wrota Mazur w Piszu. Opłata za czarter obejmuje postój,
wodę i prąd w określonym miejscu na terenie portu Wrota Mazur.
5. Strony ustalają opłatę za czarter w wysokości ……………… PLN za dobę, co daje łączną kwotę
……………….. PLN brutto (słownie: dwa tysiące sto złotych).
6. W celu rezerwacji jachtu Czarterujący, do dnia ……………… r., wpłaci zadatek w wysokości
……………… PLN brutto (słownie: sześćset trzydzieści złotych) na podane konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. o nr 45175000120000000013637105
7. Armator pobiera kaucję w wysokości 1000 zł i rozlicza ją w dniu odbioru jachtu.
8. Niniejsza umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą podpisanej kopii umowy i
terminowej wpłacie zadatku.
9. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności
wcześniejszego powiadomienia.
10. Warunki rezygnacji z Umowy o czarter jachtu:
- rezygnacja powyżej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się 50% wpłaty,
- rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się całość wpłaty.

11. Przy odbiorze jachtu należy posiadać:
- umowę o czarter jachtu,
- potwierdzenie wpłat,
- dokument uprawniający do prowadzenia jachtów pow. 20mkw (patent żeglarza),
- dowód osobisty oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
12. W przypadku przedłużenia terminu czarteru jachtu, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia
kosztów noclegu załodze oczekującej (maksymalnie do 50zł za osobę za nocleg) oraz do zapłacenia
kary na rzecz Armatora, za nie dotrzymanie terminu, w wysokości 200 % opłaty dobowej (bez
uwzględnienia zniżek) za każdy dzień spóźnienia.
13. W przypadku gdy Armator nie wyda jachtu Czarterującemu w terminie, o którym mowa w pkt. 2,
Armator zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze Czarterującego (maksymalnie do 50zł
za osobę za nocleg) oraz do zapłacenia kary na rzecz Czarterującego, za nie dotrzymanie terminu, w
wysokości 200 % opłaty dobowej (bez uwzględnienia zniżek) za każdy dzień spóźnienia.
14. Czarterujący jest obowiązany zwrócić jacht czysty i wysprzątany. W razie nie spełnienia tego
warunku armator pobierze od Czarterującego opłatę w wysokości 100 zł, oraz 50 zł za nieopróżnione
WC chemiczne.
15. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo - Odbiorczy.
16. Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie podanym w pkt 3.
17. Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską .
18. Czarterującemu zabrania się podnajmu jachtu osobą trzecim.
19. Jacht objęty jest ubezpieczeniem AC, OC oraz NW (udział własny obciąża klienta)
20. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w kabinie jachtu.
21. 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 powiadomienia Armatora o zaistniałej szkodzie. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do
likwidacji w zakresie AC lub OC wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania
przez ubezpieczyciela.
22. Czarterujący odpowiada za szkody nie objęte ubezpieczeniem.
23. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 14 dni po zakończeniu czarteru.
24. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Miasta Olsztyna.
25. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ARMATOR

CZARTERUJĄCY

