
U M O W A  C Z A R T E R O W A („NAJMU”)  Nr  Cz ../ 2023 
 

W dniu   ……………2023  roku w Sztynorcie pomiędzy: 
 
NOWY SZTYNORT SP.Z.O.O z siedzibą w Sztynorcie, ul. Sztynort 11, 11-600 Węgorzewo, 
NIP 845 199 36 16, nr KRS 0000777802, którą reprezentuje: 

 
……………………………………    …………………………. 

zwaną w dalszym ciągu niniejszej umowy “Armatorem”, 
a  
Panem ………… zamieszkałym w  ……………….., przy ulicy  ………… legitymującym się 

dowodem osobistym o serii ………  o numerze …………. 
zwanym w dalszej części umowy „Czarterującym” 
 
 

    § 1 (Przedmiot umowy) 
Przedmiotem niniejszej umowy jest oddanie w używanie (zwane dalej „czarterem”) . 
jachtu…………… typu …………  na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich. Umowa dotyczy 
jachtu nie obsadzonego załogą (bare boat charter). 
 

§ 2 (Termin czarteru) 
Czarter rozpoczyna się dnia ………..2023 od godziny 17:00 i kończy się dnia 
……………...2023 roku do godziny 11:00. 
 

   § 3 (Opłata czarterowa) 

Opłata czarterowa wynosi ………….. zł  pln brutto (słownie złotych: ………………. 
00/100 zł ) za cały okres czarteru jachtu. 
 

§ 4 (Warunki Umowy) 
Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w "Ogólnych Warunkach Czarteru 
Jachtu w 2023 r." w Nowy Sztynort Sp. z o.o. stanowiących integralną część do niniejszej 
umowy. 
 

           § 5 (Postanowienia końcowe) 
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową i ogólnymi warunkami czarteru, z którymi 
Czarterujący zapoznał się stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Do zmian i uzupełnień 
niniejszej umowy będzie się stosować formę pisemną pod rygorem nieważności. Spory 
wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Armatora. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z 

przeznaczeniem po jednym dla Czarterującego i Armatora. Czarterujący wyraża zgodę na 
wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

ARMATOR       CZARTERUJĄCY 
   
…………..………………….     ………………………….         
 
 

* ) konsumentem w rozumieniu ustawy z dn.15.12.2000 Dz. U. nr 122, poz.1319. 
Oświadczenie 
Wyrażam/nie wyrażam** zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zgłoszonych 
przy rezerwacji jachtu w bazie danych firmy Nowy Sztynort Sp. z.o.o oraz na przesyłanie 
mi materiałów reklamowych. Niniejszym zastrzegam sobie prawo wglądu i uzupełnienia 

tych danych. 
** ) niepotrzebne skreślić 
                                                                                                            CZARTERUJĄCY 
 
         ..…………………………. 


