JACHTOWE CENTRUM SERWISOWE
78-550 Czaplinek
Ul. Drahimska 61
Stanisław Wawrzyńczak
NIP: 674-108-84-51

Tel 1.: 506 074 856
Tel2.: 534 559 858

Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy „Jachtowe Centrum Serwisowe” mającą siedzibę w
Czaplinku, 78-550 ul. Drahimska 61 zwaną dalej „Armatorem” reprezentowaną przez Stanisław
Wawrzyńczak (Regon 331406734), a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………….. zwanym dalej „Klientem”.
1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na czas od……………………………….. do………………………………… .
Armator zobowiązuje się oddać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji
czarterującego w dniu czarteru do godziny 12:00.
Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany
przedstawicielowi firmy w ostatnim dniu czarteru do godziny 10:00.
Miejscem odbioru jachtu jest przystań „Ośrodek Sportów Wodnych” w Czaplinku.
2. Płatności:
Opłata za czarter jachtu wynosi: ………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadatek w wysokości ………………………… należy wpłacić na konto bankowe zaraz po
otrzymaniu umowy.
Druga rata płatna w dniu odbioru jachtu wynosi: …………........... Kaucja
płatna przy odbiorze jachtu wynosi 500zł.
3. Umowa o czarter jachtu nabierze mocy po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 50%
wartości czarteru na konto armatora. Armator po zaksięgowaniu zadatku wysyła
czarterującemu podpisaną umowę, którą należy okazać w dniu odbioru jachtu.
Wpłat można dokonywać przelewem na konto:
Stanisław Wawrzyńczak, 78-550 Czaplinek
46 1240 3679 1111 0000 4358 6446
Bank PKO S.A.
4. W przypadku rezygnacji z czarteru przy zawartej Umowie Klient traci zapłacony zadatek.
5. Przekazywanie jachtu odbywa się protokolarnie z uwzględnieniem CHECK LISTy
6. Klient jest zobowiązany do terminowego zdania jachtu

W przypadku nie dostarczenia jachtu w terminie za każdą kolejną godzinę opóźnienia
Klient zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości: 60zł (słownie: Sześćdziesiąt
złotych).
7. Na jachcie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych.
8. Zakaz palenia świeczek, lamp naftowych, ogrzewania się kuchnią gazową
9. Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić z portu w niebezpiecznych warunkach
pogodowych, nie powinien również żeglować w nocy.
10. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia armatora o wszystkich
uszkodzeniach jachtu które powstały w czasie trwania eksploatacji jachtu.
11. Klient ma obowiązek dopełnić wszystkie czynności mające na celu wypłatę odszkodowań.
Klient odpowiada finansowo za szkody, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela na
skutek niedopełnienia przez klienta wszystkich wymaganych w tym celu czynności. O
wszystkich wymaganych czynnościach klient zostanie poinformowany każdorazowo przez
przedstawiciela : „Jachtowe Centrum Serwisowe”.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za jacht do momentu oddania go uprawnionej do tego
osobie (wg pkt. 1).
13. Za niedbałe cumowanie jachtu, np. pozostawione ślady po oponach na burtach, otarcia
na burtach, rozdarcia oraz zabrudzenia żagli odpowiada klient.
14. Klient odpowiada za powierzony mu silnik zaburtowy. W przypadku utraty sprzętu
odpowiada za niego finansowo.
15. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w punktach: 7,8,10,11
niniejszej umowy Armator może nie zwrócić kaucji, jeżeli kwota naprawy przekracza
wartość kaucji klient winien uregulować ją w terminie do 30 dni.
16. Przy odbiorze jachtu należy posiadać umowę, dokument tożsamości oraz dokument
uprawniający do prowadzenia jachtu.
17. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd rejonowy w Drawsku Pomorskim.
18. Niniejsza umowa podlega prawu Polskiemu.
19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego.
20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
21. Armator zobowiązuje się do ubezpieczenia jachtu OC i AC.
UWAGI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARMATOR:

CZARTERUJĄCY:

