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UMOWA CZARTERU NR.........../..................... 

zawarta w dniu ........................ w Tczewie 

pomiędzy : 

1) Wojciech Bąk., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PPHU WUBEX., Tczew 83-110,             

ul. S.K.Wyszyńskiego 35., NIP: 5931003138, 

zwanym dalej Właścicielem, a: 

2) Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Zam. …………………………………………………………………………………….. 

Seria i nr. dowodu osobistego: …………………………………………………………. 

Pesel :…………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu :…………………………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………………………. 

1. Przedmiotem umowy jest czarter (najem) przez Klienta od dnia ......................... od godz. 17.00 do 

dnia………………................. do godz. 10.00 jachtu motorowego marki Weekend typ 820, nr rej./nazwa 

SHASA wraz z jego wyposażeniem (zwanego dalej Jachtem), stanowiącego własność Właściciela. 

2. Miejsce wydania i zwrotu Jachtu :Malbork........................................... 

3. Wydanie i zwrot Jachtu odbywa się na podstawie Protokołu Wydania i zwrotu Jachtu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy Czarteru. 

4. Liczba osób załogi : 

A) dorośli  ............ osób; 

B) dzieci do lat 12  …..... osób. 

5. Strony uzgadniają , że najpóźniej na 10 dni przed wydaniem jachtu Klient przekaże Właścicielowi 
informację o ewentualnej zmianie liczby dzieci do lat 12.W przypadku braku powyższej informacji na 

wyposażeniu Jachtu będą znajdować się kamizelki asekuracyjne dla dzieci w ilości pierwotnie 

wskazanej. Wyposażenie w ewentualnie brakujące kamizelki asekuracyjne dla dzieci w takim wypadku 

będzie spoczywać na Kliencie. 

6. W momencie wydania Jachtu Czarterujący zobowiązany jest okazać Właścicielowi w celu 

weryfikacji danych osobowych dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód uiszczenia wszelkich 

należnych opłat na rzecz Właściciela w tym w szczególności opłaty czarterowej i zwrotnej kaucji. 

7. Opłata czarterowa (czynsz najmu) wynosi ........................ złotych. 

8. Niezależnie od opłaty czarterowej Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji 

gwarancyjnej w wysokości 1000,00.zł. 

9. Wszystkie występujące koszty eksploatacyjne (np. zakup paliwa, gazu, koszty 

cumowania, wody pitnej , wody do mycia, środków chemicznych) ponosi Czarterujący. 
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10. Warunki i terminy płatności: 

1) W dniu rezerwacji Jachtu Czarterujący zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 40% opłaty 

czarterowej na poczet opłaty na rachunek Właściciela: 

Bank Spółdzielczy Tczew nr.77834500060000210520000001. 

2) Wszelkie pozostałe opłaty na rzecz Właściciela (m.in. pozostałą do zapłaty część opłaty 

czarterowej, opłatę za zwierzęta, kaucję gwarancyjną ) Czarterujący zobowiązany jest zapłacić 

w terminie ........ dni przed dniem wydania Jachtu na rachunek Właściciela: 

Bank Spółdzielczy Tczew nr.77834500060000210520000001. 

11. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem : 

a. otrzymania przez Właściciela do dnia wydania jachtu podpisanej przez Czarterującego Umowy 

Czarteru oraz Załącznika nr 1 Szczegółowe Warunki Umowy Czarteru ; 

b. uiszczenia wszelkich należnych opłat na rzecz Właściciela w tym w szczególności opłaty 

czarterowej i kaucji gwarancyjnej w wysokości i terminach, o których mowa w niniejszej Umowie. 

12. W przypadku jeżeli umowa nie wejdzie w życie z powodu niedopełnienia przez Czarterującego 

obowiązków, o których mowa w pkt 11, kwoty już uiszczone przez Czarterującego na rzecz 

Właściciela nie podlegają zwrotowi a Klient zrzeka się roszczeń z tego tytułu wobec Właściciela. 

13. Szczegółowe Warunki Umowy Czarteru zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i 

stanowią jej integralną część . 

14. W sprawach nie uregulowanych Umową Czarteru odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. 

15. Wszelkie zmiany Umowy Czarteru wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z Umową Czarteru będzie rozstrzygał sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę Właściciela. 

17. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Właściciel        Klient 

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

(podpis)       (czytelny podpis) 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla 

potrzeb niezbędnych do świadczenia usług Czrteru/ najmu, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o 

ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) 

 

...........................................................................................................(data i czytelny podpis Klienta) 


