Ogólne Warunki Umowy Najmu Jachtów

Art. 1
Zawarcie umowy
§1
W celu zawarcia umowy Najemca otrzyma dwa egzemplarze umowy, każdy
podpisany przez Wynajmującego. Najemca obowiązany jest podpisać jeden
egzemplarz umowy i odesłać go na adres Wynajmującego w terminie 2 dni od dnia
jego otrzymania wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty zadatku czynszu najmu,
o których mowa w § 4 pkt.1 umowy najmu jachtu.
§2
Umowę uważa się za zawartą z dniem otrzymania przez Wynajmującego
podpisanego przez Najemcę egzemplarza umowy wraz z potwierdzeniem dokonania
wpłaty zadatku kwoty czynszu najmu.

Art. 2
Warunki płatności
§1
1. Najemca obowiązany jest dokonać, w terminie oznaczonym w art. 1 § 1, wpłaty
zadatku na poczet czynszu najmu, w wysokości oznaczonej w umowie.
Wpłaty należy dokonać na konto Wynajmującego:
Bank: MBANK
Nr rachunku 43 1140 2004 0000 3102 7503 3437
2. Zadatek podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu, za wyjątkiem sytuacji
wyraźnie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach..
§2
1. Najemca zobowiązany jest zapłacić całkowitą kwotę czynszu najmu pomniejszoną
o wartość zadatku (Art. 2 § 1 pkt 1), nie później niż na 14 dni przed planowaną datą
najmu. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem
umowy z winy Najemcy i zatrzymaniem zadatku przez Wynajmującego.
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Art. 3
Warunki wydania i odbioru jachtu Najemcy
§1
Najemca obowiązany jest posiadać następujące dokumenty, celem okazania ich
upoważnionemu pracownikowi Wynajmującego:
a) patent sternika motorowodnego
b) dowody osobiste wszystkich członków załogi
c) podpisany egzemplarz umowy
Brak powyższych dokumentów upoważnia Wynajmującego do odstąpienia od umowy
oraz zatrzymania pobranego zadatku.
§2
Najemca obowiązany jest sprawdzić stan jachtu oraz zgodność jego wyposażenia z
Protokołem Zdawczo- Odbiorczym. Najemca może wprowadzać poprawki i uwagi do
powyższego Protokołu. Wydanie jachtu nastąpi pod warunkiem podpisania przez
Najemcę Protokołu Zdawczo- Odbiorczego. Podpisanie Protokołu jest jednoznaczne
z oświadczeniem Najemcy, iż jacht został mu wydany w stanie zdatnym do żeglugi.
§3
Najemca obowiązany jest do wpłacenia kaucji na zabezpieczenie w wysokości
określonej w umowie. Wydanie jachtu nastąpi pod warunkiem wpłacenia kaucji.
§4
Najemca obowiązany jest do zwrotu jachtu w takim samym stanie jak momencie jego
odbioru. W przeciwnym przypadku, z kaucji zostanie potrącona kwota za sprzątanie
w wysokości 150 zł.
Art. 4
Ubezpieczenie jachtu i odpowiedzialność za szkodę
§1
Wynajmujący jest obowiązany do ubezpieczenia jachtu w zakresie ubezpieczeń OC,
CASCO i NW. Najemca może w każdym czasie zapoznać się z umową
ubezpieczenia jachtu oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
§2
Najemca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o szkodzie i
okolicznościach jej powstania. Najemca obowiązany jest do takiej staranności, jak
gdyby jacht nie był ubezpieczony, jednakże nie wolno mu bez zgody Wynajmującego
dokonywać żadnych napraw w celu usunięcia szkody, chyba, że jest to konieczne ze
względu na bezpieczeństwo załogi.
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§3
Wszelkie uszkodzenia jachtu nie objęte zakresem ubezpieczenia Wynajmujący
pokryje z kaucji, o której mowa w art. 3 § 3. Wszelkie szkody wykraczające poza
zakres ubezpieczenia i przekraczające kwotę ww. kaucji obowiązany jest pokryć
Najemca.
§4
Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez załogę oraz
pasażerów jachtu.
§5
W przypadku uszkodzenia jachtu uniemożliwiającego dalszą żeglugę Najemcy nie
przysługuje prawo do otrzymania jednostki zastępczej. W takim wypadku Najemcy
nie służy również uprawnienie do otrzymania zwrotu czynszu najmu. Powyższe nie
dotyczy sytuacji, gdy szkoda nastąpiła z wyłącznej winy Wynajmującego.
§6
Jeżeli spowodowane przez Najemcę uszkodzenia jachtu skutkują koniecznością
przeprowadzenia napraw, powodujących wyłączenie jachtu z eksploatacji w okresie
po wygaśnięciu obowiązywania umowy, wówczas Wynajmujący uprawniony jest do
pomniejszenia kwoty kaucji, o której mowa w art. 3 § 3 o kwotę 200 zł za każdy dzień
ww. okresu. Całkowita kwota, o jaką Wynajmujący może pomniejszyć z tego tytułu
kaucję, nie może przekroczyć wartości wpłaconej kaucji. Powyższe nie wyczerpuje
ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu utraconego zysku.
Art. 5
Nienależyte wykonanie umowy
§1
1. W wypadku zawinionego opóźnienia wydania jachtu przez Wynajmującego jest on
obowiązany do zapłaty na rzecz Najemcy kwoty 150 zł za każdy dzień opóźnienia.
Całkowita kwota przypadająca Najemcy z tego tytułu nie może przekroczyć 300 zł.
Powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia Najemcy z tytułu odszkodowania za
opóźnienie wydania jachtu.
2. W wypadku, gdy opóźnienie wydania jachtu przez Wynajmującego przekracza
2 dni Najemcy służy prawo odstąpienia od umowy, na skutek czego Wynajmujący
winien jest zwrócić całkowitą kwotę wpłaconą przez najemcę, powiększoną o 300 zł
zgodnie z art. 5 §1.
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§2
1. W wypadku opóźnienia odbioru jachtu przez Najemcę przekraczającego trzy dni,
Wynajmującemu służy prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wynajmujący
uprawniony jest do zatrzymania pobranego zadatku.
2. W wypadku opóźnienia przez Najemcę zwrotu jachtu, Wynajmującemu służy
uprawnienie do domagania się zapłaty 50 zł za każdą godzinę opóźnienia.
Wynajmujący może potrącić powyższą kwotę z kaucji, o której mowa w art. 3 § 3.
§3
1. W wypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu jachtu na podstawie Protokołu
Zdawczo- Odbiorczego, Wynajmującemu służy uprawnienie do potrącenia wartości
zniszczonych lub utraconych elementów z kaucji, o której mowa w art. 3 § 3. Artykuł
4 § 3 stosuje się odpowiednio.
2. Wartość poszczególnych elementów wyposażenia jachtu ustalana jest na
podstawie wykazu posiadanego przez Wynajmującego, z którym Najemca może się
w każdym czasie zapoznać. Wartość elementów wyposażenia jachtu nie objętych
powyższym wykazem ustalana jest na podstawie cen rynkowych.

Art. 6
Odstąpienie od umowy
§1
1. W przypadku, gdy Najemca odstępuje od umowy wcześniej niż 31 dni przed dniem
wydania jachtu, Wynajmującemu przysługuje prawo do zatrzymania połowy kwoty
otrzymanego zadatku.
2. W przypadku, gdy Najemca odstępuje od umowy pomiędzy 30 a 15 dniem
pozostałym do wydania jachtu, Wynajmującemu przysługuje prawo do zatrzymania
całości kwoty otrzymanego zadatku.
3. W przypadku, gdy Najemca odstępuje od umowy w okresie 14 dni przed dniem
wydania jachtu, Wynajmującemu przysługuje prawo do zatrzymania całości
wpłaconej kwoty czynszu najmu.
§2
1. W przypadku, gdy Wynajmujący odstępuje od umowy wcześniej niż na 15 dni
przed dniem wydania jachtu, zobowiązany jest do zwrotu kwoty pobranego zadatku.
2. W przypadku, gdy Wynajmujący odstępuje od umowy w okresie 14 dni przed
dniem wydania jachtu, zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty wpłaconej przez
Najemcę, powiększonej o połowę kwoty zaliczki.
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