UMOWA O CZARTER JACHTU
Zawarta w dniu …...............................r. pomiędzy:
ARMATOREM: NAWIGATOR, 93-025 Łódź, ul. Paderewskiego 26/205, NIP: 729-240-05-88
tel 609 969 270, reprezentowanym przez Piotra Szybińskiego
a CZARTERUJĄCYM:
Imię i Nazwisko (nazwa firmy) …......................................................................................................................
PESEL (NIP) .......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania …........................................................................................................................................
1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu Nautiner 30S do celów turystycznych w terminie od dnia
…..................................................od godz. 14:00 do dnia …......................................... do godz 10:00.
2. Armator przekaże Czarterującemu jacht sprawny technicznie, czysty, zdolny do przewozu 10 osób,
ubezpieczony od ryzyka odpowiedzialności cywilnej oraz casco, z pełnym wyposażeniem zgodnym
z protokołem i silnikiem benzynowym czterosuwowym, z nabitą butlą gazową oraz pełnym
zbiornikiem paliwa 20l. Czarterujący uzupełnia paliwo we własnym zakresie.
3. Należność za czarter wynosi: …...... zł słownie: …................................................................... 00/100.
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata kwoty …...... zł do dnia.............................................. Płatność
gotówką lub przelewem na konto:...........................................................................................................
Pozostała część płatna w dniu rozpoczęcia czarteru wraz z kaucją w wysokości 700 zł rozliczaną w
dniu zakończenia czarteru.
4. Wpłata zaliczki na konto Armatora jest równoznaczna z akceptacją niniejszej umowy. Czarterujący
zobowiązuje się do przekazania podpisanej umowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru.
5. Przy odbiorze jachtu należy okazać umowę o czarter, dokument tożsamości, uprawnienia do
prowadzenia jachtu.
6. Czarterujący odpowiada materialnie za przyjęty jacht z wyposażeniem w okresie objętym umową
czarterową. Czarterujący powinien przestrzegać bezpieczeństwa żeglugi i użytkować jacht zgodnie z
dobrą praktyką żeglarską. Jacht jest zdolny do żeglugi przy wietrze do 5B.
7. W przypadku awarii jachtu lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarterową,
Czarterujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Armatora, na numer telefonu
609969270. Samodzielne naprawy są niedopuszczalne bez zgody Armatora jeśli nie są związane z
zabezpieczeniem przed dalszymi uszkodzeniami.
W przypadku zaistnienia szkody, kwalifikującej się do likwidacji w ramach polisy OC i Casco może
być wstrzymana wypłata kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udział
własny w szkodzie obciąża Czarterującego.
8. Za odstąpienie od zawartej umowy przez Czarterującego do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru
potrąca się całość zaliczki.
9. W przypadku braku czarterowanego sprzętu, Armator przekaże jacht zastępczy o podobnych

parametrach lub dokona zwrotu wpłaconej zaliczki powiększonej o kwotę 100 zł.
10. Przekazanie jachtu Czarterującemu nastąpi dnia …............................... od godz. 14:00 a zdanie
jachtu przez Czarterującego do godziny 10:00 w dniu zakończenia czarteru w Porcie Róża Wiatrów
11-600 Węgorzewo, ul Wodociągowa 1. Czarterujący zapłaci karę umowną w wysokości 700 zł, za
każdą rozpoczętą pełną dobę przekroczenia terminu zwrotu jachtu.
11. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić Armatorowi jacht sprawny technicznie, czysty i sklarowany,
wraz z kompletnym wyposażeniem i uzupełnionym paliwem do silnika. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń jachtu, bądź wyposażenia, Armator uprawniony jest do zatrzymania kwoty kaucji i
zaliczenia jej na poczet kosztów naprawy. W przypadku zwrotu jachtu brudnego, niesklarowanego
naliczona zostanie dodatkowa opłata za czyszczenie uzależniona od stanu jachtu. Armator
uprawniony jest do dochodzenia szkody w wysokości przekraczającej kwotę kaucji.
12. Załącznik do niniejszej umowy stanowi "Protokół zdawczo-odbiorczy " sporządzony w dniu
rozpoczęcia czarteru.
13. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
14. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez właściwy Sąd dla Armatora.
15. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
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Armator

