Ryszard Dębicki Auto Handel Usługi
11-500 Giżycko ul. Dworska 5D
NIP: 845-105-67-80 tel: 602596958
Giżycko ……………
UMOWA NAJMU JACHTU
NAUTIKA 1000

W dniu ……………pomiędzy Auto Handel Usługi Ryszard Dębicki reprezentowanym przez Ryszarda Dębickiego zamieszkałego
11-500 Gajewo ul. Dworska 5d dowód osobisty nr. AUU205663 zwanym dalej wynajmującym a ,
…………………………………………. zamieszkałym …………………………………………………………………………………………….
.legitymującym się

dowodem osobistym nr: …………………….. zwanym dalej najemcą, została zawarta wstępna umowa najmu jachtu , zwanego dalej
czarterem.
§1
Powyższa umowa została zawarta w celu użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych.
§2
Czas trwania czarteru został określony w dniach:…………………. Doba jachtowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 12.00
ostatniego dnia czarteru.
§3
Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku , a najemca utrzymać go w takim stanie przez
okres trwania czarteru.
§4
Drobne naprawy wynikające z użytkowania jachtu obciążą najemcę.
§5
O stanie przydatności przedmiotu czarteru decyduje stan techniczny jachtu oraz wyposażenie , które określa aneks do umowy najmu
sporządzony w dniu odbioru jachtu.
§6
Najemca zobowiązuje się przez czas trwania czarteru do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki
motorowodnej. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa, oraz z przepisami i zasadami poruszania się łodziami
motorowymi obowiązującymi na wodzie. Zakazuje się pływania przy wietrze 4 stopnie i większym w skali Buforta. Zabrania się pozostawiania
jachtu bez opieki poza portami strzeżonymi oraz na tak zwanych dzikich bindugach i kotwicowiskach.
§7
Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu czarteru.
§8
Najemca nie może bez zgody wynajmującego oddać przedmiot czarteru w podnajem.
§9
Wynajmujący otrzyma czynsz za czarter jachtu w wysokości…………………………………..

§10
Najemca uiści zaliczkę w wysokości 30% wartości czynszu tj:…………. do 14 dni od otrzymania umowy. W przypadku nie zapłacenia
zaliczki w wyznaczonym terminie umowa zostaje automatycznie rozwiązana.

§11

W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez najemcę potrąca się koszta manipulacyjne w wysokości 20% wpłaconej zaliczki. Natomiast w
przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez najemcę w terminie krótszym niż 20 dni od daty rozpoczęcia czarteru zaliczka nie
podlega zwrotowi.
§12
Pozostała należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z § 9 niniejszej umowy najmu tj:…………………………….
najemca zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe nr: 94 1240 5787 1111 0000 5758 6913 Bank Pekao SA na14 dni przed rozpoczęciem
się czarteru lub uiścić gotówką w biurze firmy najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego § 2 umowy najmu.
§13
Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł
§14
Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego, jak również strat w wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku
bezszkodowego rozliczenia jachtu.
§ 15
Ustanawia się obowiązkową opłatę za sprzątanie końcowe w wysokości 200,00 zł płatne z góry w dniu rozpoczęcia czarteru.
Najemca zobowiązany jest do pozmywania naczyń i sprzątnięcia aneksu kuchennego.
§16
Najemca otrzyma zatankowaną w paliwo jednostkę , a po czarterze zobowiązuje się do pokrycia kosztów zużytego paliwa.

§17
W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa punkt 2 niniejszej umowy kaucja ulega przepadkowi, a najemca za każdą
nowo rozpoczętą dobę uiszcza opłatę w wysokości 1500,00 zł.
§18
Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej – aneksu i zgody stron.

§19

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§21
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.
Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia jachtu .

......................................................
Najemca

Miejsce cumowania łodzi:
Port Dalba w Giżycku ul. Nadbrzeżna 11 ( nad jez. Niegocin )

§22

............Ryszard Dębicki...........
Wynajmujący

