UMOWA O CZARTER JACHTU MOTOROWODNEGO ESCAPADE 600
Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy Firmą PUS Pegazus Jarosław Żywalewski
z siedzibą w Augustowie , 16-300 Augustów , ul. Mickiewicza 4/29 , NIP: 672-110-31-01,
REGON: 030184382, reprezentowaną przez………………………………………………………,
zwanej dalej Firmą, a Najemcą Czarteru zwanym dalej Czarterującym:

Imię i nazwisko
Ulica/nr domu
Kod i miejscowość
Tel.
Nr dowodu os./pesel
Rodzaj i nr patentu/wyd. przez/data
1. Firma przekaże Czarterującemu następujący sprzęt :
Jacht motorowy ESCAPADE 600 ,, ZB SCORPIO” nr rej. BM0707, numer
identyfikacyjny kadłuba PL-PEGES033B212 z silnikiem zaburtowym Suzuki 150kM
nr silnika 15002F-010266 , napędzanym etyliną bezołowiową Pb 95 lub Pb 98
na okres od ............................. , godz. ……….. do ............................ , godz. …..……
ilość dni …………….., słownie dni ………………………………………… .

2. W okres czarteru określony w punkcie 1 wliczony jest czas przekazania i zdania
jachtu .
3. Firma oświadcza , że sprzęt jest ubezpieczony /OC, NW/.
4. Należność za dobę czarteru ustala się na kwotę ...................................................
(słownie....................................................................................................................).
Cena czarteru obejmuje:
jacht gotowy do rejsu, silnik, nabój z gazem do kuchenki, radio Pioneer, TV z DVD,
echosondę Garmin, Webasto, wyposażenie ponadstandardowe jest również zawarte w
cenie podstawowej czarteru. Nie pobieramy też dodatkowych opłat za psa na pokładzie.
Cena czarteru nie obejmuje:
- opłaty paliwowej /paliwo do silnika „na życzenie”/,
- po rejsie paliwo podlega rozliczeniu,
5. Umowa o czarter jachtu nabierze mocy prawnej po odesłaniu podpisanej kopii i
wpłacie zaliczki na konto Firmy w wyznaczonym terminie. Brak wpłat w odpowiednim
terminie oznacza rezygnację z czarteru. Firma honoruje przesłanie umowy w wersji
elektronicznej lub faxem, bądź w korespondencji pocztowej.
6.W przypadku rezygnacji z umowy przez Czarterującego Firma nie zwraca
dokonanych wpłat.

7.W dniu przekazania jachtu Czarterującemu przedstawiciel firmy pobiera kaucję w
wysokości 2000 PLN (dwa tysiące złotych). Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po
rejsie. Likwidacja drobnych szkód i braków wyposażenia mieszczących się w kwocie do
2000 zł obciąża zawsze Czarterującego.

8.Wymagane dokumenty przy odbiorze jachtu:
a) umowa czarterowa,
b) potwierdzenie dokonanych wpłat za czarter,
c) ważny dowód osobisty Czarterującego,
d) ważny patent uprawniający do prowadzenia jachtu motorowodnego,
e) protokół wydania/zwrotu jachtu.
9. Czarterujący deklaruje wykorzystanie jachtu na akwenie …………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wydanie i zwrot jachtu następuje w …………………………………………………………….
10. Na jachcie motorowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
11.Czarterujący ponosi odpowiedzialność za jacht i jego wyposażenie w okresie
objętym umową, odpowiada również w pełni za inne osoby przebywające na jachcie.
W przypadku szkód kwalifikujących się do likwidacji w zakresie Polisy
Ubezpieczeniowej wstrzymaną kaucję rozliczamy po otrzymaniu od Towarzystwa
Ubezpieczeniowego wypłaty odszkodowania. Szczegółowe informacje zawarte są w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Jachtów.

12. W przypadku awarii lub wypadku Czarterujący zobowiązany jest powiadomić
Firmę pod nr telefonu ………………………….. lub osobę przez nią wskazaną oraz
zobowiązany jest także do sporządzenia „Protokół Wypadku”, jako podstawy do
wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku nie
dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę
ubezpieczeniową z tego powodu zaistniałe straty materialne pokrywa Czarterujący.
Wzór protokołu znajduje się w dokumentach jachtu.
13. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia a
także niezgodności „protokołu wydania/zdania jachtu” Czarterujący obowiązany jest
uzupełnić braki w okresie umowy lub zwrócić Firmie kwotę odpowiadającą wartości
szkody lub utraty wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym
związanych.
W powyższych przypadkach Czarterujący zobowiązany jest do zabezpieczenia
jachtu i jego dokumentów oraz kluczyków w celu przekazania ich Firmie wraz z
dokumentacją zdarzenia.
14. W razie kradzieży jachtu lub wypadku Czarterujący zobowiązany jest
natychmiast powiadomić Firmę oraz policję. Niedopełnienie tych formalności skutkuje
obciążeniem Czarterującego całkowitą wartością szkody. W przypadku, gdy szkoda
nie nastąpiła z winy Czarterującego (nie dotyczy kradzieży) celem uniknięcia opłaty
odpowiedzialności własnej Czarterującego, należy dostarczyć Firmie także raport
policyjny określający sprawcę zdarzenia.

15. Z zastrzeżeniem pkt.12 odpowiedzialność finansowa (kara umowna)
Czarterującego w szkodach o wartości powyżej 2000 zł (dwa tysiące złotych) lub
kradzieży jachtu wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych). Poza tym Czarterujący ponosi
pełna odpowiedzialność za szkody w przypadku:
- szkody mniejszej lub równej 2000 zł (dwa tysiące złotych) – kara umowna równa
wartości szkody,
- umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa,
- uszkodzenia wewnątrz jachtu – sprzętu będącego wyposażeniem jednostki,
- zagubienia lub kradzieży kluczyków – kara umowna 700 zł (siedemset złotych),
- zagubienia lub kradzieży dokumentów jachtu – kara umowna 500 zł (pięćset
złotych),
- prowadzenie jachtu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych
środków odurzających,
- prowadzenie jachtu bez ważnego patentu motorowodnego,
- hol narciarza bez uprawnień,
- nie zwrócenie kluczyków i dokumentów jachtu po kradzieży jachtu,
- ucieczki z miejsca wypadku,
- odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy.
16.Czarterujący jest obowiązany zwrócić jacht czysty i wysprzątany lub za
dodatkową opłatą w wysokości 300 zł (słownie trzysta złotych) zlecić te czynności
Firmie.
13.Nieterminowe zdanie jachtu po rejsie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty za
dobę czarteru powiększonej o 100% lub 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za godzinę
zwłoki.
17.Jeżeli z różnych przyczyn niezależnych od Czarterującego, wynikłych z
uszkodzenia jachtu, jego zniszczenia itp. Czarterujący nie może otrzymać jachtu
przewidzianego w umowie, wówczas do obowiązku Firmy należy udostępnienie
jachtu o przybliżonym standardzie. W przypadku udostępnienia jachtu o mniejszym
standardzie Firma zwraca różnicę kosztów, gdy natomiast udostępni jacht o
wyższym standardzie Czarterujący nie ponosi kosztów dodatkowych.
18. Sprawy nie ujęte umową będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny przez Sąd
właściwy terytorialnie dla siedziby Firmy.
19.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron

................................................
Firma

...........................................
Czarterujący

