
UMOWA O CZARTER JACHTU 64/2009
Zawarta w Siemianowicach Śląskich w dniu 11.05.2015. pomiędzy:
firmą Testowy Armator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piaszczysta 12, 09-856 Testki Szybkie, 
telefon: +48 691 988 008,  +48 58 790 98 23 , NIP: 020-020-20-04, testowy.armator@example.com zwaną dalej
ARMATOREM

a  Jan Testowy, Adres zamieszkania: ul. Nadmorska 12, 81-409 Gdynia.  PESEL: 66120600003,  Dowód osobisty nr dowód
osobisty nr: DOS 1500100900 , NIP . ,e-mail: jan.testowy@example.com, Telefon: +48 691 988 008 Patent sternik jachtowy nr
patentu: 2458469/90 zwanym dalej CZARTERUJĄCYM  o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu Tango 33

§ 2

1. ARMATOR zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU w dniu
05.06.2011 w godzinach od 15:00 - 20:00. Miejscem odbioru jachtu jest port: .

2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany ARMATOROWI w dniu 12.06.2011 w godzinach
od 08:00 - 12:00. Miejscem zdania jachtu jest 

3. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w niniejszej Umowie. Rejs  należy planować tak,
aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie.5. Kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia w zdaniu jachtu wynosi 80 zł.                               § 3

1. CZARTERUJĄCY nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem, lub użyczenie bez uprzedniej pisemnej zgody
ARMATORA.

§4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłata za czarter wynosi 3500,00 PLN

Rabat dla stałego klienta: 5,00%

Rabat first minute: 20,00%

Rabat dodatkowy: 73,00 PLN

Do zapłaty z uwzględnieniem rabatów:  2900,00 płatne  w następujący sposób:

zaliczka: 1 450,00 PLN płatna do dnia: 01.10.2010

2 rata: 1 450,00 PLN płatna do dnia: 01.11.2010

Wpłat należy dokonać przelewem na konto PPHU DALPOL  57 8890 1235 6859 5486 0000 5698 lub gotówką w biurze firmy.
Płatności w Bosmanacie wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

2. CZARTERUJĄCY wpłaca zwrotną kaucję w wysokości: 700,- zł  za każdy jacht. W przypadku zwrotu jachtu nie sklarowanego
lub nie sprzątniętego, ARMATOR potrąci z kaucji kwotę 120,- zł. Ponadto z powyższej kaucji ARMATOR pobierze opłatę
dodatkową za nie opróżnione WC chemiczne w kwocie 150,- zł.

3. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą lub faksem podpisanej kopii umowy i terminowej wpłacie zaliczki .
Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego  powiadomienia

§ 5
WARUNKI REZYGNACJI Z UMOWY CZARTERU:

1. Odstąpienie od Umowy przez Czarterującego wymaga formy pisemnej. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania pisemnego oświadczenia Czarterującego. Jeśli Czarterujący zrezygnuje z czarteru powinien niezwłocznie
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powiadomić o tym na piśmie ARMATORA. Czarterujący ma prawo do rezygnacji z czarteru bez ponoszenia kosztów w
przypadku, gdy wskaże na swoje miejsce inną  osobę, która przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące
Czarterującemu z tytułu   niniejszej umowy.
2. KOSZTY REZYGNACJI:
- rezygnacja do 40 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % wpłat
- rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się wpłaconą zaliczkę.
- rezygnacja poniżej 30 dni przed czarterem – potrąca się całość wpłat.

Istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie po uzgodnieniu (rezygnacja zgłoszona do  2 tyg. przed
czarterem).

§ 6
ODBIÓR JACHTU

1. Przy odbiorze jachtu należy wylegitymować się posiadaniem następujących dokumentów:umową o czarter jachtu,.
dokumentem uprawniającym do prowadzenia jachtu, dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
2. Wydawanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy, podpisany przez obie Strony umowy.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. CZARTERUJĄCY ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym niniejsząUmową oraz
bierze na siebie obowiązek pełnej odpowiedzialności za jego stan techniczny.

§ 8
AWARIA I SZKODY

1. W przypadku awarii jachtu CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do porozumienia się z ARMATOREM przed podjęciem
jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy brak niezwłocznych  działań może doprowadzić do utraty
jachtu lub jego całkowitego zniszczenia.
2. ARMATOR oświadcza, iż czarterowany jacht jest ubezpieczony i posiada polisę OC / JACHTCASCO.
3. Jeśli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie OC / JACHTCASCO z  polisy ubezpieczeniowej, to   wstrzymuje
się wypłatę kaucji do czasu uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela. Inne straty są  rozliczne z kaucji na miejscu podczas
zwrotu ARMATOROWI jachtu.

§ 9
UŻYTKOWANIE JACHTU

CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do:
- użytkowania jachtu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej
- refowania żagli przy sile wiatru powyżej 3° w skali Beauforta- nie wypływania z portu przy sile wiatru powyżej 6º w skali
Beauforta

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Katowicach
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem nieważności.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron.
4. ARMATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych   w przypadku
poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu itp. W takim
przypadku ARMATOR zwróci w całości   CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone kwoty, określone w § 4 umowy.
5. REKLAMACJE klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.

Oświadczenie:Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji z firmy Dalpol Yacht na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych

nazasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Wyrażam zgodę na

wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie do celów marketingowych związanych z działalnością w zakresieczarteru jachtów zgodnie z ustawa z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz 883.

………………………………                                                                             ……………………………….                              
 CZARTERUJĄCY                                                                                                               ARMATOR
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