OGÓLNE WARUNKI CZARTERU JACHTÓW
I Zasady Ogólne
1. Firma Hak Yacht Club wypożycza jachty tylko osobom posiadającym Patent
Żeglarza Jachtowego lub wyższy.
2. Osoby nie posiadające Patentu Żeglarza Jachtowego mogą wypożyczyć jacht
tylko razem ze sternikiem. Opieka sternika jest usługą dodatkowo płatną.
3. W okresie od 25.05 do 15.09 czarterujemy jachty tylko w modułach
tygodniowych.
4. W pozostałym okresie najkrótszy możliwy okres czarteru wynosi 3 dni.
5. W terminach poza przedziałem od 25.05 do 15.09, na okresy krótsze niż tydzień
(nie mniej niż 3 dni) rezerwujemy jachty z wyprzedzeniem nie większym niż dwa
tygodnie przed terminem czarteru.
6. Wszystkie czarterowane jednostki są ubezpieczone OC i AC.
7. Wszystkie jachty posiadają wymaganą ilość środków ratunkowych.
8. W przypadku awarii zapewniamy serwis na całym akwenie Wielkich Jezior
Mazurskich.
II Płatności
1. Zadatek. Osoba rezerwująca jacht do czarteru musi wpłacić 30% zadatku od
wartości czarteru w terminie do 7 dni od momentu rezerwacji jachtu. W
przypadku czarterów one-way zadatek jest powiększony o płatność dodatkową
wynikającą z zamówienia tej usługi.
2. Pozostała część płatności za czarter musi zostać wpłacona przed przejęciem
jachtu przez osobę czarterującą lub sternika.
3. Płatności dodatkowe:
- czarter one-way 300 zł (płatne razem z zadatkiem);
- sternik 200 zł/doba + wyżywienie;
- pies na jachcie 50 zł;
- brudny jacht po czarterze 100 zł;
- opróżnienie toalety 50 zł.
III Zabezpieczenie - Kaucja
1. Osoba czarterująca jacht ma obowiązek zapłacić 500,00 zł kaucji na poczet
zabezpieczenia.
2. Wpłata kaucji następuje w momencie odbioru jachtu do czarteru.
3. Zwrot kaucji następuje w dniu oddania czarterowanego jachtu.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub strat, a także niedotrzymania terminu
zdania czarterowanego jachtu, kaucja może nie zostać zwrócona, lub zostać
zwrócona nie w całości.
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IV Przekazywanie jachtu
1. Czarterowany jacht przekazywany jest do dyspozycji sternika od godz. 1400 do
godz. 1800 pierwszego dnia czarteru.
2. Sternik musi zdać czarterowany jacht od godz. 900 do godz. 1100
(rano) ostatniego dnia czarteru.
V Zasady przyznawania rabatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czarterujący w Hak Yacht Club drugi sezon z rzędu - 5% rabatu.
Czarterujący w Hak Yacht Club trzeci sezon z rzędu - 10% rabatu.
Czarter powyżej tygodnia - 5% rabatu.
Czarter powyżej dwóch tygodni - 10% rabatu.
Stali klienci B.T. Kliwer - 5% rabatu.
Posiadacze Żeglarskiej Karty Rabatowej - 7% rabatu. Karta musi być
zarejestrowana i zadeklarowana w momencie rezerwacji jachtu.
7. Rezerwacja przez system on-line na naszej stronie www.hak.pl - 10% (nie łączy
się z żadnym innym rabatem) i dotyczy czarterów tygodniowych.
8. Wczesna rezerwacja (do 31.12 roku poprzedzającego termin czarteru) - 5%.
Warunkiem otrzymania rabatu jest wpłata pełnej zaliczki przed dniem 31.12.
9. Suma rabatów dla czarterów tygodniowych nie może przekroczyć 15%, a w
przypadku wczesnej rezerwacji 20%.
10. Suma rabatów dla czarterów krótszych niż tydzień nie może przekroczyć 10%.
VI Podwyższenia płatności
1. Czarter krótszy niż 4 dni - 30% zwyżki.
2. Czarter w okresie Bożego Ciała na 4 dni (czwartek-niedziela) – 40% zwyżki.
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