
UMOWA O CZARTER SPACEROWEGO JACHTU MOTOROWEGO DELPHIA NANO

Zawarta w dniu ......................... pomiędzy firmą 4 Kąty s.c. Edyta Kukielska, Karolina Krause z siedzibą w Elblągu 
ul. Węgrowska 16 A; 82-300 Elbląg, reprezentowaną przez:.................................... zwanym dalej wynajmującym a 
najemcą czarteru zwany dalej  czarterującym.

imię i nazwisko:.........................................................., adres:ul..........................................................................   

kod i miejscowość:............................................................................... nr dowodu os:.......................................

pesel:.................................................................... nr telefonu:............................................................................

§1. Wynajmujący przekaże czarterującemu następujący sprzęt: 

Spacerowy jacht motorowy DELPHIA NANO "nazwa jachtu" nr rejestracyjny: PL ..................... z silnikiem zaburtowym
marki SUZUKI 20 KM nr silnika:.................... napędzanym etyliną bezołowiową Pb95 lub Pb 98,

na okres od ..................................... godz. ..........do ............................................. godz. ............

tj ilość dni ............. słownie dni:..................................................... w celach turystycznych.

W okres czarteru wliczony jest czas przekazania i zdania jachtu.

§2. Przekazanie i zdanie jachtu następuje po oględzinach w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy, który jest 
załącznikiem do niniejszej umowy.

Przy odbiorze jachtu należy posiadać umowę czarterową i ważny dowód osobisty. 

§3. Czarterujący wpłaci wynajmującemu koszt czarteru w wysokości:............................. brutto, 
słownie:......................................................................................................................................................... 

Zaliczkę 30% czarteru w celu rezerwacji................. zł czarterujący wpłaci w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezerwacji. 
Resztę należności ........................ zł czarterujący jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
czarteru. Klienci "na ostatnią chwilę" wpłacają cały koszt czarteru wraz z kaucją w dniu przekazaniu jachtu.

Koszt czarteru zawiera:

• ubezpieczenie jachtu OC, CASCO, NW, 
• pełna butla gazowa do kuchenki,
• naładowane akumulatory, 
• pełny zbiornik wody pitnej,
• czysty i sklarowany jacht, czystą opróżnioną toaletę,
• pozostałe wyposażenie według spisu inwentarza znajdującego się na pokładzie.

Koszt czarteru nie zawiera:

• paliwo do silnika podlega rozliczeniu: dajemy pełny zbiornik paliwa - pełny zbiornik należy zdać lub 
uregulować za braki paliwa.

• wszelkich opłat portowych, śluzowych, wędkarskich,
• sprzątania jachtu,
• opróżniania zbiornika nieczystości,



• transportu jachtu do miejsca przekazania,
• uzupełniającego tankowania paliwa lub wody w razie potrzeby
• parkingu strzeżonego dla samochodu.

§4. Kaucję - opłatę gwarancyjną w wysokości 600 zł (słownie: sześć set złotych) czarterujący wpłaca najpóźniej w 
dniu przejęcia jachtu a jej zwrot następuje w dniu zdania jachtu o ile nie nastąpiły uszkodzenia, awarie czy straty. 
Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli nie zostaną naruszone warunki czarteru.

§5.Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie i 
kompletny a czarterujący utrzymać go w takim stanie przez okres trwania czarteru. Dodatkowo czarterujący 
zobowiązuje się zabezpieczyć przed kradzieżą lub zniszczeniem dokumenty jachtu, kluczyki jachtu oraz zabezpieczyć 
dostęp do kabiny osób trzecich podczas nieobecności własnej na jachcie.

§6. Czarterujący zobowiązuje się przez okres trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem, 
zasadami sztuki żeglarskiej, przestrzegania prawa i bezpieczeństwa. Czarterujący nie może oddać przedmiotu 
czarteru w podnajem.

§7. Pod rygorem utraty kaucji na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia za 
wyjątkiem wbudowanej kuchenki gazowej stanowiącej wyposażenie jachtu, zakaz chodzenia w butach z wyjątkiem 
obuwia dedykowanego do chodzenia po jachtach, zabrania się zabierania na jacht zwierząt. Zabrania się 
prowadzenia jachtu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz innych środków odurzających.

§8. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za jacht i jego wyposażenie w okresie trwania umowy, odpowiada również
w pełni za inne osoby przebywające na jachcie. Maksymalna liczba załogi przebywająca na jachcie to 5 osób.

§9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilnoprawnych w 
przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (zatonięcie, kradzież jachtu 
itp.) 

§10. Czarterujący deklaruje wykorzystanie jachtu na akwenie: ..................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

wydanie jachtu następuje w: ...............................................................................

zwrot jachtu następuje w:      ...............................................................................

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za przepływalność szlaków żeglownych.

§11. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej dalsze płynięcie, nie z winy czarterującego, wynajmujący 
zobowiązuje się do dotarcia na miejsce zdarzenia i jak najszybszą naprawę usterki. Gdy usterka zostanie naprawiona,
rejs trwa dalej zgodnie z umową - za dzień w którym nastąpiła usterka wynajmujący udzieli bonifikaty. Gdy naprawa 
nie będzie możliwa wynajmujący zwraca czarterującemu pieniądze za pozostałe dni najmu jachtu i zapewnia 
transport do miejsca rozpoczęcia rejsu. Koszty tego transportu są po stronie wynajmującego. Za bezpodstawne 
zgłoszenie awarii czarterujący zostanie obciążony kosztami. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem 
jachtu obciążają czarterującego.

§12. Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty czarteru w wypadku jakiejkolwiek awarii jachtu lub 
wyposażenia, powstałej z jego winy lub niezachowania przez czarterującego zasad bezpieczeństwa, obsługi 



technicznej  i dobrej praktyki żeglarskiej.

§13. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia a także niezgodności "protokołu 
przekazania jachtu" czarterujący obowiązany jest zwrócić wynajmującemu kwotę odpowiadającą wartości szkody 
lub utraty wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.

§14. Czarterujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł w przypadku nie posprzątania jachtu 
oraz 100 zł za nieopróżnienie zbiornika nieczystości. Ponadstandardowe sprzątanie, jeżeli tapicerka jachtowa 
wymaga czyszczenia koszt dodatkowy to 250 zł.

§15. Umowa o czarter jachtu nabierze mocy prawnej po odesłaniu podpisanej kopii i wpłacie zaliczki w 
wyznaczonym terminie na konto wynajmującego:

PKO BP SA INTELIGO 69 1020 5558 0000 8202 3031 8871 

Kąty s.c. Edyta Kukielska, Karolina Krause ul. Węgrowska 16 A; 82-300 Elbląg, 

Brak wpłat w odpowiednim terminie oznacza rezygnację z czarteru i przepadek ewentualnych zaliczek. Wynajmujący
honoruje przesłanie podpisanej umowy w wersji elektronicznej bądź w korespondencji pocztowej. 

§16. W przypadku rezygnacji z umowy przez czarterującego, wynajmujący nie zwraca dokonanych wpłat. 

§17. W przypadku awarii lub wypadku czarterujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wynajmującego pod 
nr telefonu 661 29 29 49, zobowiązany jest do sporządzenia protokołu wypadku jako podstawy do wystąpienia o 
odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku lub odrzucenie wniosku o 
odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową z tego powodu zaistniałe straty materialne pokrywa czarterujący. Wzór
protokołu znajduje się w dokumentach jachtu.

§18. W razie kradzieży jachtu lub jego elementów wyposażenia np. silnika, dokumentów, kluczyków czarterujący 
zobowiązany jest zawiadomić wynajmującego oraz policję.

§19. W przypadku wypadku nie z winy czarterującego celem uniknięcia kosztów z tym związanym i 
odpowiedzialności własnej należy dostarczyć wynajmującemu raport policyjny określający sprawcę zdarzenia.

§20. Nieterminowe zdanie jachtu po rejsie spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej, kwoty za dobę czarteru 
powiększoną o 100 % lub 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.

§21. Sprawy nie ujęte umową będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny przez Sąd właściwy terytorialnie dla 
siedziby wynajmującego. 

§22. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................                                                 ......................................................

Wynajmujący                                                                                         Czarterujący


