UMOWA NAJMU
zawarta w Górkło, w dniu ……………………….., pomiędzy:
Jachttravel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(01-210) przy ul. Kolejowej 45/147, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829660,
o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, NIP: 9512498261, REGON: 385608720, którą
przy niniejszej umowie reprezentuje jednoosobowo ……………………………………………
zwany dalej Wynajmującym,
a
Panem/ Panią
…………………………………………………………………………………………………..,
zam. ……………………………………….., …..-….. ……………………………………….,
PESEL ………………………………………………………………………………..………...,
seria i nr dowodu osobistego: …………………………………..………………………......
zwany dalej Najemcą.
§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem najmu jest jacht typu Futura 40, o nazwie ………………………………., nr rej.
PL ………….., zwany dalej Jachtem.
§ 2 [Okres obowiązywania umowy]
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, począwszy od dnia …………. 2021 r.
i będzie obowiązywała do dnia …………… 2021 r.
§ 3 [Czynsz]
1. Strony niniejszej umowy ustalają̨ czynsz najmu Jachtu na kwotę …………. zł brutto
(słownie: ………………………………. złotych brutto).
2. 30 % kwoty ustalonej w § 3, tj. kwota ………….. zł brutto (słownie:
………………………………… złotych brutto), została uiszczona przelewem na konto
bankowe Wynajmującego. Pozostałą część́ czynszu w wysokości …………… zł brutto
(słownie: …………………………………… złotych brutto) oraz opłatę serwisową
w wysokości 500 zł brutto (pościel, ręczniki, gaz, wifi, końcowe sprzątanie) Najemca uiści,
przed odbiorem Jachtu w gotówce lub płatnością kartą debetową lub kredytową
u bosmana lub na rachunek bankowy Wynajmującego prowadzony przez bank PKO BP:
58 1020 1068 0000 1602 0356 7559. Wynajmujący honoruje wpłaty przelewem na konto,
ale wyłącznie w sytuacji, kiedy są zaksięgowane na koncie bankowym Wynajmującego
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem czarteru.
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§ 4 [Miejsce i cel najmu]
1. Najemca oświadcza, że w trakcie najmu będzie korzystał z Jachtu jedynie w celach
turystycznych oraz wyłącznie w obrębie obszaru wodnego Wielkich Jezior Mazurskich.
§ 5 [Kaucja]
1. Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego mogących powstać z tytułu najmu Jachtu,
a w szczególności kosztów związanych z wystąpieniem ewentualnych usterek technicznych
oraz braków wyposażenia, Najemca wpłaci przy odbiorze Jachtu Wynajmującemu kaucję
zwrotną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w gotówce lub zostanie
wykonana blokada preautoryzacyjna wysokości kaucji na karcie kredytowej.
2. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy:
a. w przypadku wpłaty kaucji gotówką - w dniu zakończenia czarteru,
b. w przypadku odblokowania preautoryzacji na karcie kredytowej - w terminie do 7 dni
od dnia zakończenia najmu zależnie od sposobu postępowania w przypadku rozliczeń
preautoryzacyjnych w banku, w którym uruchomiona jest karta kredytowa Najemcy,
pod warunkiem, że nie zostanie przez Wynajmującego wykorzystana na pokrycie
roszczeń powstałych w związku z najmem Jachtu, w szczególności opisanych w ustępie
poprzedzającym.
3. Zwrot kaucji nastąpi w gotówce lub na rachunek bankowy Najemcy prowadzony przez
Bank …………………………………………………………… o numerze rachunku:
…………………………………………………………………………………………………... lub
zostanie zwolniona blokada preautoryzacyjna.
§ 6 [Przekazanie Jachtu]
1. W trakcie przekazania Jachtu Najemcy oraz w trakcie przekazania zwrotnego Jachtu
Wynajmującemu zostanie przez strony sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.
2. Wynajmujący zobowiązuje się̨ przekazać Jacht Najemcy w pierwszym dniu obowiązywania
umowy o godzinie 15.00 – 20.00 w Porcie Millenium, Górkło 4C, 11-730 Mikołajki.
3. Najemca zobowiązuje się̨ przekazać Jacht Wynajmującemu w ostatnim dniu
obowiązywania umowy o godzinie 8.00 - 10.00 w Porcie Millenium, Górkło 4C, 11-730
Mikołajki.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu zwrotnym Jachtu Najemca jest
zobowiązany uiścić dodatkową opłatę Wynajmującemu, w wysokości podwójnej stawki
dziennej czynszu najmu, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia liczony od godziny, w której miało nastąpić przekazanie zwrotne Jachtu.
Wynagrodzenie to zostanie w pierwszej kolejności potrącone z kaucji określonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy.
5. Strony oświadczają̨, że w trakcie przekazania oraz przekazania zwrotnego Jacht będzie
sprawny, sklarowany. Obowiązek wyniesienia odpadów z jachtu pozostaje po stronie
Najemcy.
6. W przypadku naruszenia przez Najemcę̨ postanowień ustępu poprzedniego Wynajmujący
potrąci 500 zł z kaucji celem usunięcia tych naruszeń.
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7. Najemca w trakcie przekazania Jachtu jest zobowiązany posiadać
Wynajmującemu Patent żeglarski, jeżeli posiada, oraz dowód osobisty.
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okazać

§ 7 [Odpowiedzialność Najemcy]
1. W trakcie trwania niniejszej umowy Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht oraz
gwarantuje, że Jacht będzie używany zgodnie ze sztuką żeglarską̨.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za Jacht i jego wyposażenie.
3. Najemca jest zobligowany do cumowania jachtu na noc w wyznaczonych do tego
miejscach (ekomariny i mariny) z możliwością podłączenia jachtu do zasilania.
4. Najemca z racji uwarunkowań technicznych jachtu (głębokość zanurzenia) nie powinien
wpływać na Jezioro Śniardwy. Na w/w akwen Najemca wpływa na własną
odpowiedzialność. Likwidacja ewentualnej szkody zostanie pokryta w całości przez
Najemcę.
5. Jacht jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia OC i AC. W przypadku jakiegokolwiek
zdarzenia powodującego szkodę̨ Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wypełnić
protokół szkody oraz niezwłocznie tj. w dniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
poinformować Wynajmującego o tym fakcie. W przypadku likwidacji uszkodzeń w zakresie
ubezpieczenia
Wynajmujący
zatrzymuje
kaucję
w
pełnej
wysokości.
W przypadku, w którym kapitan jachtu jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu
lub innych pochodnych substancji Najemca bierze pełną odpowiedzialność finansową za
szkodę oraz pokrywa wartość utraconych korzyści w wysokości nie przekraczającej wartości
tygodniowego czarteru w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania.
6. Odpowiedzialność Najemcy określona w ustępach od 1 - 4 nie jest ograniczona wysokością̨
kaucji określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wynajmujący zachowuje prawo do
dochodzenia od Najemcy wszystkich roszczeń z tytułu szkody i z tytułu utraconych korzyści,
w pełnej wysokości, powyżej wysokości kaucji, w zakresie, w jakim roszczenia te nie zostały
pokryte przez ubezpieczyciela. OWU ubezpieczyciela, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy
i jest jej integralną częścią.
7. Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów najmu w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii
lub szkody z winy Najemcy, a także naruszenia dobrej praktyki żeglarskiej oraz innych
powszechnie akceptowalnych reguł.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy, do którego doszło ze względu na okoliczności, za które nie ponosi on
odpowiedzialności, w szczególności stanowiące efekt działania siły wyższej. Pod pojęciem
siły wyższej Strony rozumieją wyjątkowe i niezaplanowane zdarzenia, w tym
w szczególności:
a.
wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne,
b.
bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy,
c.
zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajk generalny, strajki lub lokaut,
d.
działania władz cywilnych bądź militarnych,
e.
blokady portów morskich, lotniczych lub innych powszechnie używanych miejsc
wjazdowych lub wyjazdowych, ograniczenia podróży,
f.
epidemie, pandemie lub zagrożenia epidemią lub pandemią lub działania władz
przeciwdziałające epidemii, pandemii lub ograniczające jej rozprzestrzenianie się,
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g.

9.

katastrofy żywiołowe, jak w szczególności: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi,
huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne.
W przypadku określonym w § 7 pkt. 8 umowy Wynajmujący przedstawi Czarterującemu
alternatywny sposób wykonywania Umowy lub poszczególnych zobowiązań z niej
wynikających poprzez wyznaczenie innego uzgodnionego z Najemcą terminu wykonania
umowy (w terminie nie późniejszym niż do zakończenia sezonu 2022 tj. 30/10/2022)
lub zwrot Czarterującemu równowartości zaliczki w postaci vouchera wartościowego.
Voucher wartościowy wystawiony przez Wynajmującego uprawnia do wykupienia usług
świadczonych przez Wynajmującego do kwoty, na którą bon wartościowy został
wystawiony.
§ 8 [Serwis techniczny]

1. W przypadku powstania lub ujawnienia się w czasie trwania umowy awarii lub usterki
w Jachcie, Wynajmujący świadczy na rzecz Najemcy serwis techniczny, wykonywany przez
podmiot trzeci wskazany przez Wynajmującego, a w przypadku mniejszych awarii przez
bosmanów Wynajmującego na terenie Portu Millenium.
2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o stwierdzeniu
usterki lub awarii celem wskazania przez Wynajmującego podmiotu wykonującego serwis.
3. Jeżeli awaria lub usterka powstała bez winy Najemcy, w szczególności jeżeli jest ona
następstwem normalnego i zgodnego ze sztuką żeglarską użytkowania Jachtu, ani nie
stanowi efektu naruszenia przez Najemcę obowiązków określonych w §7 ust. 1-4, koszt
serwisu ponosi Wynajmujący.
§ 9 [Reklamacja]
1. Reklamacje związane z Umową drogą elektroniczną mogą być składane w formie
elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego office@jachttravel.pl lub kierowane do
Biura Obsługi Klienta (na adres Wynajmującego wskazany w komparycji umowy).
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia.
3. O wyniku reklamacji Wynajmujący informuje drogą elektroniczną, poprzez wiadomość
e-mail przesłaną na adres, z którego dokonano zgłoszenia reklamacji.
4. Najemca może domagać się proporcjonalnej rekompensaty finansowej od
Wynajmującego wyłącznie w sytuacji, kiedy przestój jachtu spowodowanego awarią
związaną z bieżącą eksploatacją jachtu, a która nie występuje z winy Najemcy, trwa dłużej
niż 48 godzin.
§ 10 [Wypowiedzenie umowy]

1. Postanowienia ust. 2-4 niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie, gdy Najemca jest
konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Najemca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy
bez podania przyczyny.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Najemca informuje Wynajmującego
o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia.
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4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w sposób opisany powyżej, Wynajmujący
zwraca Najemcy wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrotu płatności
Wynajmujący dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Najemcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku Najemca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
5. W przypadkach innych niż określone powyżej, Najemca ma prawo rozwiązać umowę
w ciągu 14 dni od momentu dokonania rezerwacji. Rezygnacja wymagana jest
w formie pisemnej i przesłana na adres do doręczeń.
6. Najemca oświadcza, że z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1-4 powyżej, zrzeka się̨
w całości na rzecz Wynajmującego wpłaconej pełnej opłaty za czarter w przypadku
rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Najemcy.
§ 11 [Postanowienia końcowe]
1. Najemca nie może dokonywać zmian w Jachcie i jego wyposażeniu bez wiedzy i zgody
Wynajmującego.
2. Najemca nie może podnająć́ Jachtu.
3. Ustala się̨, że kierownikiem Jachtu będzie Najemca.
4. Najemca ma obowiązek na swój koszt uzupełnić braki zużytego paliwa, wody, opróżnić
zbiorniki na Jachcie z nieczystości płynnych w Porcie. Jeśli usługa realizowana jest przez
Wynajmującego pobrana zostanie opłata w wysokości 200 zł netto powiększona o koszt
paliwa, czystej wody i wypompowania wody szarej.
5. Wynajmujący oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Najemcy
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”). Zakres i cel przetwarzania tych danych określa
szczegółowo Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają̨ formy dokumentowej pod
rygorem nieważności.
8. Nieważność lub bezskuteczność jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy nie będzie
miała wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
9. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy strony poddają̨
rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Wynajmującego Sądowi w Warszawie.
10. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wynajmującego oraz Najemcy.

_________________________________

_________________________________

Jachttravel.pl Sp. z o. o. Wynajmujący

Najemca
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Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
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Załącznik nr 2 - Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Jachttravel.pl Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-210) przy ul. Kolejowej 45/147, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829660, NIP: 9512498261, REGON:
385608720. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e – mail
office@jachttravel.pl.
2. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia i realizacji umowy najmu jachtu.
3. Ponadto, dane osobowe Najemcy będą przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Jachttravel.pl Sp. z o. o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
którym jest prowadzenie wobec Najemcy marketingu bezpośredniego polegającego
na przesyłaniu materiałów oraz informacji związanych z działalnością Jachttravel.pl
Sp. z o. o., w tym poprzez wysyłanie na podany przez Najemcę adres e-mail informacji
handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile Najemca wyrazi dobrowolną zgodę na
otrzymywanie Newslettera
(wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie
odpowiedniego pola w formularzu zamówienia).
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w komparycji umowy najmu jest
obowiązkowe, w związku z czym ich niepodanie stanowi podstawę do odmowy zawarcia
umowy najmu.
5. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, Najemcy przysługuje
prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację
o cofnięciu zgody należy wysłać na adres: office@jachttravel.pl przy czym możliwość
cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu
Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się z Newslettera”
6. Administrator nie będzie udostępniać danych Najemcy podmiotom trzecim, chyba
że będzie to niezbędne dla wykonania umowy najmu lub będzie do tego zobowiązany
na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub będzie to konieczne z prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności celem dochodzenia roszczeń
i obrony przed roszczeniami.
7. Administrator przewiduje powierzenie danych osobowych Najemcy następującym
kategoriom podmiotów przetwarzających w rozumieniu art. 28 RODO:
1) świadczącym
usługi
informatyczne
(wykonywanie
zleceń
związanych
z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.),
2) dostarczającym hostingu (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane
związane z funkcjonowaniem Serwisu),
3) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym wysyłkę Newslettera
w imieniu Jachttravel.pl Sp. z o. o..
8. Dane osobowe Najemcy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
postanowień umowy najmu i po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących
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10.

11.
12.
13.

przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz
ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą
o rachunkowości).
Najemcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, Najemcy przysługuje – w granicach przewidzianych w RODO - prawo do
żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), żądania
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przenoszenia danych
osobowych.
Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-email
office@jachttravel.pl.
Dane osobowe Najemcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy).
Dane osobowe Najemcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będą profilowane.
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