Numer Umowy 4CH/1107/26/06/2015
UMOWA NAJMU JACHTU
Zawarta dnia 26.06.2015 pomiędzy:
4UM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
85-127 Bydgoszcz
ul. Chołonieskiego 3 B/27
zwaną dalej Wynajmującym,
a
Imię Nazwisko
00-000 Miejscowosc
...........
Seria i nr dowodu osobistego: .......
PESEL: ........
Numer patentu żeglarskiego: ........
Telefon, e-mail
zwanym dalej Najemcą, o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem jachtu nr 55 typu Fortuna 23 wraz z wyposażeniem, zwanego dalej
jachtem.
2. Wynajmujący oświadcza, iż jest uprawniony do dysponowania jachtem i zawarcia niniejszej umowy.
§2
1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy jacht, do używania na obszarze Zalewu Koronowskiego na czas
oznaczony od godz. 17:00 dnia 05.07.2015 do godz. 13:00 dnia 06.07.2015
2. Wydanie jachtu nastąpi na przystani w porcie jachtowym WKŻ „PASAT” Koronowo ul. Warszawskich (Pieczyska)
w dniu 05.07.2015 w godz. od 17:00 do 20:00.
3. Skutki opóźnienia Wynajmującego z wydaniem jachtu regulują Ogólne Warunki Najmu Jachtów.
§3
1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania jachtu Najemcy w stanie zdatnym do żeglugi. Przez jacht zdatny do
żeglugi rozumie się jacht umożliwiający żeglugę w ciągu dnia na akwenach śródlądowych, wyposażony
zgodnie z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym, który Najemca otrzyma w chwili wydania mu jachtu.
§4
1. Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości 212,00 zł (słownie złotych:
dwieście dwanaście 00/100) za cały okres najmu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na poczet czynszu najmu
zadatku w wysokości 63,60 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy 60/100).
2. Terminy oraz sposoby zapłaty zadatku oraz pozostałej po wpłaceniu zadatku kwoty czynszu najmu określają
Ogólne Warunki Najmu Jachtów.
Nr konta bankowego dla dokonania ww. opłat: 68 2490 1057 0000 9900 5262 0423.
Tytuł wpłaty: Za czarter jachtu nr umowy 4CH/1107/26/06/2015.
3. Najemca obowiązany jest do wpłaty kaucji na zabezpieczenie w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Wpłata
kaucji powinna nastąpić najpóźniej w chwili wydania jachtu Najemcy.
§5
1. Najemca jest obowiązany do odbioru jachtu w miejscu i czasie oznaczonym w § 2 pkt 2.
2. Skutki opóźnienia Najemcy z odbiorem jachtu regulują Ogólne Warunki Najmu Jachtów.
§6
1. Nakłady połączone ze zwykłym używaniem jachtu obciążają Najemcę.
2. Najemca obligatoryjnie ponosi koszty opłaty portowej w kwocie 50 zł (opłata obejmuje przekazanie/odbiór jachtu,
paliwo, gaz, miejsce w porcie, mycie pokładu)
3. Podczas trwania czarteru Najemca ma prawo bezpłatnie korzystać z miejsca postojowego w porcie macierzystym
jachtu.
§7
Najemcy nie wolno oddawać jachtu innym osobom do używania ani w podnajem. Najemca jest obowiązany do
używania jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską oraz obowiązującymi przepisami, wyłącznie na akwenie
oznaczonym w umowie. Najemcy nie wolno wykorzystywać jachtu do działalności zarobkowej oraz do startu
w regatach.

§8
1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Wynajmującemu jacht w stanie niepogorszonym,
jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie jachtu oraz jego wyposażenia, będące następstwem prawidłowego
używania. Najemca ponosi odpowiedzialność za zgodność wyposażenia jachtu z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym.
2. Zwrot jachtu powinien nastąpić w porcie jachtowym WKŻ „PASAT” Koronowo ul. Warszawskich (Pieczyska) do
godz. 13:00
3. Odbioru jachtu, sprawdzenia jego stanu oraz zgodności wyposażenia z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym dokonuje
osoba upoważniona przez Wynajmującego.
4. Skutki opóźnienia Najemcy ze zwrotem jachtu oraz odpowiedzialność Najemcy za stan jachtu oraz zgodność jego
wyposażenia z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym regulują Ogólne Warunki Najmu Jachtów.
§9
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem, w terminach i ze skutkami
oznaczonymi w Ogólnych Warunkach Najmu Jachtów.
2. W razie naruszenia przez Najemcę § 7 niniejszej umowy Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Ogólne Warunkami Najmu Jachtów oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.
§ 12
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Najemca.
§ 13
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed Sądem właściwym ze względu na siedzibę
Wynajmującego
§ 14
Najemca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Warunki Ogólne Najmu Jachtów, 4charter.pl, o których mowa
w niniejszej umowie.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący

Najemca

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy. Najemca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia jego danych
osobowych z bazy danych Wynajmującego, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności zamieszczonymi na stronie
4charter.pl (https://4charter.pl/polityka.htm)

Podpis Najemcy

