
Miłomłyn
Mazurskie Klimaty Usługi Turystyczne
Sławomir Szymański
14-140 Miłomłyn
Ostródzka 13
NIP: 7411199863
Tel. 698494580 – rezerwacje i warunki umowy
Tel. 602575522 – bosman, obsługa techiczna

Umowa czarteru łodzi motorowej

Zawarta pomiędzy:
"Mazurskie Klimaty Usługi Turystyczne Sławomir Szymański" 
14-140 Miłomłyn 
ul. Ostródzka 13 
NIP: 741119863

Zwanym dalej Armatorem, a:

Imię i Nazwisko:
Adres:
Seria i nr. Dowodu osobistego:
Nr. telefonu:

Zwanym dalej Czarterującym

o następującej treści:

§1 Przedmiotem niniejszej umowy jest czarter (najem) jachtu typu Weekend 820 wraz z 
wyposażeniem zwanego dalej Jachtem.

§2 Armator oświadcza, że jest właścicielem jachtu i jest uprawniony do dysponowania nim.

§3 Czarter rozpoczyna się o godz.          Dnia                              i trwa do godz.          Dnia                
Miejscem wydania i zwrotu jest Przystań Miłomłyn.

§4 Opłatę czarterową (czynsz najmu) ustala się w wysokości:
słownie:

Kwota jest kwotą brutto, obciążoną 23% VAT'em. Podczas przejęcia jachtu Armator pobierze 
również kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł, z której zostaną rozliczone: paliwo, braki w 
wyposażeniu, uszkodzenia oraz ewentualne roszczenia Armatora. Wpłata jest równoznaczna z 
akceptacją warunków niniejszej Umowy.

§5 Armator obciąża Czarterującego kwotą 150 zł za sklarowanie jachtu. W prypadku nieopróżnienia
i niewyczyszczenia toalety chemicznej lub nieopróżnienia zbiornika na fekalia, Armator obciąży 
Czaretrującego opłątą w wysokości 50 zł. Opłata za parking wynosi 10 zł / doba.



§6 Umowa wchodzi w życie z dniem potwierdzenia wpłaty zadatku na czarter w kwocie 30% 
wartości czarteru.

§7 Jacht posiada polisę ubezpieczeniową Casco i OC. Polisa została zawarta w firmie Yacht-Pool.

§8 W sprawach nieregulowanych Umową Czarteru, zostosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i rozpatrywane będą przez sądy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§9 Wszelkie zmiany w Umowie Czarteru wymagają formy pisemnej.

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

Armator (podpis) Czarterujący (podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla 
potrzeb niezbędnych do świadczenia usług najmu zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/94r. O ochronie 
danych osobowych. Dziennik Ustaw 1994r. Nr 133, poz. 933.

Czytelny podpis czarterującego (podpis)


