
UMOWA NAJMU JACHTU ....................................... O NAZWIE …...........................................................
1. W dniu …................................ pomiędzy …………………………………………………………. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM

a ……………………………………………………………………… zam. …………….…………………….……………….………………

tel. …………………………..… nr dowodu osobistego ………………………………… nr patentu …………………………..………….

zwanym dalej NAJEMCĄ została zawarta umowa najmu w/w jachtu wraz z silnikiem, zwanego dalej CZARTEREM.

2. Powyższa umowa zawarta została celem użytkowania jachtu w celach turystycznych

3. Czas trwania czarteru określony został na okres od ….................... do …................. tj. …......... dób /dni/.

4. Jacht jest wydawany w przystani Szałkowo 24 od godz. 17.00 pierwszego dnia czarteru, a zwracany w przystani Szałkowo 24 

3.00, chyba, że ustalono inaczej ……………………………………………………………….....…..

5. Opłata czarterowa wynosi …............. zł za dobę /dzień/. Kwota czarteru wynosi …….......... x .......dób /dni/ = ……......…....... zł.

6. Dodatkowo płatne usługi:

• Parking 10 
• Opłata obligatoryjna za sprzątanie jachtu ........................................................................................................................................

zł za każde auto osobowe za dobę płatny w dniu rozpoczęcia czarteru.

CAŁKOWITY KOSZT CZARTERU WYNOSI ................... zł – (zaliczka) …....... zł, pozostało do zapłaty ……………...….............
zł (słownie……………………………………......................................................................................................................................

7. Na poczet umowy NAJEMCA zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto lub przekazem pocztowym w wysokości 50% ogólnej

kwoty czarteru tj. …............. zł w terminie 7 dni od otrzymania umowy, pozostałe 50% kwoty czarteru NAJEMCA uiszcza 
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem czarteru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub nieodebrania jachtu przez NAJEMCĘ do drugiego dnia czarteru do godz. 17.00

przyjmuje się, że NAJEMCA zrezygnował z czarteru, zaś wynajmującemu przysługuje prawo do ponownego wynajęcia jachtu

innej osobie.

9. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się wydać jacht w stanie zdatnym do użytku, sprawny technicznie i kompletny a NAJEMCA

użytkować i zdać jacht w nie gorszym stanie niż go odbierał.

10. Naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają NAJEMCĘ.

11. Wydanie i zdanie jachtu następuje w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

12. NAJEMCA zobowiązany jest do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej.

13. Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu.

14. NAJEMCA nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.

15. NAJEMCA w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości ….................... zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie

uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku

bezszkodowego zdania jachtu w terminie. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie 

objętym umową o czarter. Czarterujący zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu powstałych w okresie 

czarteru. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż w niniejszej umowie z kaucji jest potrącane 100 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę spóźnienia. Wszystkie jachty posiadają ubezpieczenie OC, NW i JC.
16. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku

zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (zatonięcie, kradzież, zniszczenie jachtu).

17. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

19. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Iławie.

20. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez obie strony.
UWAGA! zakaz przewożenia drewna na pokładzie oraz używania materacy poza jachtem pod groźbą utraty kaucji!

Zakaz opuszczania pojezierza iławskiego bez zgody armatora pod groźbą utraty kaucji!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w umowie najmu jachtu przez wynajmującego
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883)”.

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
……………………………… ………………………………

………………………………

ostatniego dnia czarteru do godz. 1


