UMOWA CZARTERU JACHTU
Rezerwacja nr………………….
Zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy:
ARCA STILLO YACHTS ul. Grunwaldzka 24A, 11-510 Wydminy, NIP 845-163-28-12 zwany dalej Armatorem
a:
Panem(nią) ………………………………..
zam. ……………………….. ., ul. ………………………., tel. …………………………..
Dowód osobisty nr ……………., wydany przez ………….., Pesel: ………..…., patent: ……… zwanym dalej Czarterującym
§1
Przedmiotem umowy jest czarter jachtu typu …………………. (nie obsadzonego załogą) na wodach Wielkich Jezior Mazurskich Żegluga może
odbywać się przy sile wiatru do 6º B.
Odbiór i zdanie jachtu w Stanica Wodna „Stranda” Dojazd Aleją Wojska Polskiego
§2
Termin czarteru: ………………. po godz. 16.00 do …………………….. do godz.11.00
§3
Płatności:
Opłata za czarter jachtu wynosi: ……………. (Słownie: ....…………………………..…..zł (00/100).
Wpłacono zaliczkę w wysokości ………………. (Słownie: ……………………………… zł 00/100).
Pozostała należność w wysokości ………………… (słownie: ………………………….… zł 00/100) Czarterujący zobowiązany jest uiścić
najpóźniej w dniu odbioru jachtu u Armatora.
Karę umowną za opóźnienie w zdaniu jachtu, ustala się w wysokości ……… zł za każdą nowo rozpoczętą dobę czarteru.
Opłata za sprzątanie jachtu została doliczona do ceny czarteru. ( Opłata nie obejmuje sklarowania ożaglowania i olinowania, mycia naczyń
, opróżnienia i umycia WC).
§4
Kaucja
Przy przekazaniu jachtu Czarterujący wpłaci Armatorowi opłatę gwarancyjną zwaną dalej kaucją wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc zł), oraz wyraża zgodę,
aby kaucja została zaliczona przez Armatora na poczet ewentualnych kar, szkód, kosztów napraw lub strat poniesionych przez Armatora, jak również
pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku należytego
wykonania umowy – kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu lub osobie przez niego upoważnionej.
§5
Załącznik 1 do niniejszej Umowy stanowić będzie ponadto: - Protokół Zdawczo-Odbiorczy podpisywany przez strony w dniu odbioru i zdania jachtu.
§6
Armator zastrzega sobie prawo do przekazania Czarterującemu jachtu innego niż wskazany w umowie z zachowaniem podobnej klasy w przypadku
wystąpienia awarii, lub niedostępności jachtu z przyczyn od niego niezależnych. W razie niemożności podstawienia jachtu zastępczego ,
Czarterującemu przysługuje zwrot zaliczki.
§7
Za uszkodzenia i awarie jachtu powstałe nie z winy Armatora w okresie trwania czarteru, Armator nie odpowiada. Czarterujący ponosi
odpowiedzialność za powierzony jacht i osprzęt. Jacht jest ubezpieczony w zakresie OC.JACHT CASCO.
§8
Czarterujący wyraża pisemną zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
Czarterujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji jachtu wyłącznie na potrzeby firmy.
Czarterujący zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełnienia zgromadzonych danych.
Zapoznałem się z Warunkami Czarteru i zasadami użytkowania jachtu

ARMATOR:

W sprawie odbioru jachtu proszę kontaktować się z nr. 535 094 459
W razie problemów technicznych jachtu proszę kontaktować się z nr. 609 765 636

CZARTERUJĄCY:

