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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czarteryklubmila.pl (dalej jako
„Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Akademia Kusznierewicza Sp. z o.o. z siedzibą w 02-822
Warszawa, przy ul. Poleczki 23, posiadającą numer NIP 521-362-67-14, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000409414.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Definicje:
1.3.1. CENNIK – cennik określający ceny czarteru poszczególnych rodzajów jachtów zamieszczony
na stronie Sklepu Internetowego
1.3.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
1.3.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta przez Klienta.
1.3.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dokonanie

wyboru zamawianego jachtu, terminu czarteru oraz określenie innych warunków Umowy
Czarteru.
1.3.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Czarteru.
1.3.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16,
poz. 93 ze zm.).
1.3.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Czarterodawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym czarter jachtu będący przedmiotem Umowy
Czarteru między Klientem a Czarterodawcą.
1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Czarterodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.czarteryklubmila.pl.
1.3.11. CZARTERODAWCA – Akademia Kusznierewicza Sp. z o.o. z siedzibą w 02-822 Warszawa,
przy ul. Poleczki 23, posiadającą numer NIP 521-362-67-14, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000409414
1.3.12. UMOWA CZARTERU – umowa czarteru jachtu zawierana albo zawarta między Klientem a
Czarterodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Czarterodawcę
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Czarteru Jachtu z Czarterodawcą.
1.4. Wszelkie oświadczenia i zapytania związane ze składaniem Zamówień, realizacją umów czarteru
bądź odstąpieniem od umów składane powinny być:
1.4.1. pisemnie na adres: Akademia Kusznierewicza Sp. z o.o., ul. Poleczki 2302-822 Warszawa;
1.4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czartery@klubmila.pl.
1.5. Czarterodawca jako numer, pod którymi powinien następować z nim kontakt telefoniczny
wskazuje:
tel. 510 854 167 (bosman)

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W celu składania zamówień przez Klientów w Sklepie Internetowym dostępne są następujące
Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2.1.1. Konto jest tworzone automatycznie w momencie wypełnienia przez Klienta Formularza
Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących
danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
Ponadto Klient ma obowiązek dokonać wyboru Produktu oraz terminu czarteru. W wypadku
Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. W przypadku
zamiaru dokonania przez Klienta kolejnego Zamówienia klient otrzyma na wskazany przy
pierwszym Zamówieniu swój adres e-mail wiadomość zawierającą formularz do stworzenia hasła
dostępu do Konta Klienta.
2.1.2 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Czarterodawcy zgodnie z pkt. 1.4. Regulaminu.
2.1.3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dokonania na stronie
internetowej wyboru terminu czarteru i rodzaju jachtu. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza
Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza
Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię
i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy
Czarteru: rodzaj jachtu, termin czarteru, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.
2.1.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem
albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez
Klienta.
2.2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Czarterodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz zamieszczania treści o charakterze
bezprawnym.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY CZARTERU
3.1. Zawarcie Umowy Czarteru między Klientem, a Czarterodawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
2.1.3. Regulaminu. Klient zawiera umowę czarteru na warunkach określonych w Zamówieniu, Cenniku
i niniejszym Regulaminie.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,

Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Czarteru.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Czarteru w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
3.3.1. Zawarcie Umowy Czarteru między Klientem, a Czarterodawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu pod
warunkiem zawieszającym w postaci dokonania przez Klienta wpłaty zadatku.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Czarterodawca potwierdza jego otrzymanie do 3 dni roboczych
oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Czarterodawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Czarterodawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Czarteru pod
warunkiem zawieszającym. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
zostaje zawarta Umowa Czarteru między Klientem, a Czarterodawcą, przy czym jej wejście w
życie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta obowiązku wpłaty zadatku.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Czarteru
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
4.1. Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku stanowiącego 40 % ceny czarteru jachtu zgodnie
z Cennikiem a pozostałą część ceny jest zobowiązany zapłacić w terminie określonym w pkt. 4.2.
Regulaminu. W przypadku, gdy czarter jachtu ma rozpocząć się w terminie krótszym niż do 21 dni od
złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać płatności stanowiącej 100% wartości ceny
czarteru określonej w Cenniku.
4.2. Czarterodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Czarteru:
4.2.1. Płatność w momencie złożenia Zamówienia poprzez płatności elektroniczne i płatności
kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby
płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na
stronie internetowej www.przelewy24.pl.
4.2.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Czarterodawcy do 7 dni od złożenia zamówienia
niepotwierdzonego płatnością w sklepie internetowym na następujący rachunek bankowy
Czarterodawcy:
Bank: mBank
Numer rachunku: 39 1140 1010 0000 5449 5900 1007

4.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i
kartą płatniczą prowadzi: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60357 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
4.4. Terminy płatności:
4.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia o
przyjęciu Zamówienia do realizacji.
4.4.2. Druga rata za czarter jachtu jest płatna na 21 dni przed rozpoczęciem czarteru, przelewem
na konto podane w pkt.4.2.2. Regulaminu.
5. DOSTAWA ORAZ ODBIÓR PRODUKTU
5.1. Czarterodawca udostępni czysty i sprawny jacht do dyspozycji Klienta w pierwszym dniu terminy
czarteru w Przystani Akademii Kusznierewicza mieszczącej się w Klubie Mila Kamień, Kamień 1, 12-220
Ruciane-Nida pomiędzy godziną 17:00 a 18:00 i przekaże go protokołem podpisanym przez Klienta i
przedstawiciela Czarterodawcy. W sytuacji wyjątkowej spowodowanej w szczególności
niebezpiecznymi warunkami żeglugi lub wcześniejszą awarią jachtu Czarterodawca zastrzega
możliwość zmiany terminu i miejsca przekazania jachtu. O zmianie daty wydania jachtu Czarterodawca
niezwłocznie zawiadomi telefonicznie Klienta.
5.2.
Klient zwróci Czarterodawcy czysty i sprawny jacht z opróżnionym WC w miejscu przejęcia go
w ostatnim dniu terminu czarteru, przekazując go protokołem podpisanym przez Klienta i
przedstawiciela Czarterodawcy. W sytuacji poawaryjnej lub gdy pogoda nie pozwala na bezpieczną
żeglugę, co wyklucza możliwość zwrócenia jachtu w porcie w uzgodnionym terminie, Klienta jest
zobowiązany zgłosić ten stan Czarterodawcy najwcześniej jak to możliwe, a najpóźniej 24 godziny
przed terminem zwrócenia jachtu.
6. INNE WARUNKI CZARTERU
6.1. Czarterowany jacht będzie wyposażony zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie Sklepu
Internetowego popartą protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przed rozpoczęciem czarteru.
6.2. Klient nie może dokonywać zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu bez zgody
Czarterodawcy.
6.3. W dniu wydania jachtu Czarterującemu jacht będzie posiadał zbiornik z co najmniej 5l paliwa oraz
1 pełną butlę gazową, a w dniu zwrotu jachtu Czarterodawcy Klient zwróci jacht ze zbiornikiem paliwa
zatankowanym do poziomu minimum 5l. Koszt zakupu paliwa oraz gazu w trakcie użytkowania jachtu
przez Klienta ponosi Klient. W przypadku zakupu paliwa u Czarterodawcy przed rozpoczęciem czarteru
Klient nie jest zobowiązany do zwrotu 5l paliwa na koniec czarteru. Czarter jachtu na minimum 7 dób
zawiera w cenie 5l paliwa.
6.4. W czasie trwania czarteru jacht będzie ubezpieczony przez Czarterodawcę i na jego koszt w
zakresie: Jacht Casco i rzeczy załogi.
6.5.
Klient w czasie trwania czarteru wskaże osobę, która będzie kierownikiem jachtu i posiada do
tego stosowne uprawnienia i umiejętności. Czarterodawca wymaga, aby kierujący dowodził jachtem,
będąc w stanie trzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską, starając
się unikać awarii, kolizji i wypadków.
6.6. Akwen żeglugi podczas trwania czarteru ogranicza się do Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
Żegluga na jachcie może się odbywać przy sile wiatru do 5 stopni wg skali Beauforta, co oznacza

podczas występowania silniejszego wiatru zakaz wyjścia z portu lub w miarę możliwości obowiązek
bezpiecznego przerwania żeglugi. Obowiązuje nakaz refowania żagli przy sile wiatru od 4 wg skali
Beauforta włącznie.
6.7.
Klient nie ma prawa czarterowania jachtu innym osobom, lub oddawania go do
korzystania innym osobom na innej podstawie prawnej, pod karą równą podwójnej opłacie
czarterowej określonej w Cenniku. Powyższy zakaz nie dotyczy członków załogi zgłoszonych przy
odbiorze jachtu od Czarterodawcy.
7. REKLAMACJE
7.1. Czarterodawca obowiązany jest wykonać Klientowi usługę bez wad.
7.2. Tryb postępowania reklamacyjnego:
7.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Czarterodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego oraz reklamacje dotyczące Produktu Klient
może składać zgodnie z pkt. 1.4. Regulaminu.
7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
7.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Czarterodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7.6. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Czarterodawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał
za uzasadnione.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić
od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków wyłączonych
ustawą Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z pkt. 1.4. Regulaminu.
8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy czarteru.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.4. Czarterodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności.
8.5.
Zarówno Czarterodawca jak i Klient jest uprawniony odstąpić od Umowy do dnia, w którym
miało nastąpić rozpoczęcie czarteru.
8.6.
Jeżeli Klient odstąpi od Umowy pomiędzy 60 a 21 dniem przed planowaną datą rozpoczęcia
czarteru, wówczas nie przysługuje mu zwrot wpłaconego zadatku, a w razie odstąpienia przez niego
od umowy później niż na 20 dni przed planowaną datą rozpoczęcia czarteru, Czarterodawcy
przysługuje od Czarterującego 2/3 całkowitej opłaty określonej zgodnie z Cennikiem.

8.7. Jeżeli Czarterodawca rażąco naruszy postanowienia umowy czarteru w zakresie zapewnienia
wyposażenia jachtu lub nie ubezpieczy jachtu, albo opóźnia się z wydaniem jachtu Klientowi o więcej
niż 2 dni, Klient ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku
ponoszenia opłat określonych w pkt. 7.6. Regulaminu.
8.8. W przypadku powstania obowiązku zwrotu wpłat uiszczonych przez Klienta Czarterodawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba
że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Czarterodawcy z żadnymi
kosztami.
9. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1.
W przypadku niedotrzymania terminu zwrócenia jachtu, Klient jest zobowiązany do zapłacenia
Czarterodawcy podwójnej dziennej opłaty czarterowej za każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu w
jakim miał nastąpić zwrot jachtu zgodnie z Regulaminem oraz pokrycia wszelkich strat Czarterodawcy
wynikających z braku możliwości udostępnienia jachtu następnemu czarterującemu.
9.2.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta na zasadzie określonej w pkt. 7.7.
Regulaminu Czarterodawca zobowiązany jest zwrócić Czarterującemu wpłacone przez niego tytułem
opłaty czarterowej kwoty w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy przez Klienta.
9.3.
Jeżeli Czarterodawca odstąpi od Umowy, wówczas ma obowiązek zwrócić Czarterującemu
zapłacone przez niego tytułem opłaty czarterowej kwoty i zapłaci dodatkowo Czarterującemu karę
umowną w wysokości 50% zadatku określonego w Regulaminie w terminie do planowanej daty
rozpoczęcia czarteru. Obowiązek zapłaty kary umownej określonej w niniejszym ustępie nie powstaje
jeśli odstąpienie od umowy jest spowodowane zdarzeniami losowymi, w szczególności takimi jak
zatopienie, wywrócenie, uszkodzenie jachtu, gdy naprawa potrwa dłużej niż 48 godzin. W
uzasadnionych sytuacjach Czarterodawca uprawniony jest podstawić inny jacht, niż określony w
umowie, o zbliżonych wymiarach i standardzie wyposażenia.
9.4.
W przypadku zdania przez Klienta jachtu niesprzątniętego, Klient zobowiązany jest ponieść na
rzecz Czarterodawcy opłatę w wysokości 160 złotych brutto/jacht. W przypadku zdania przez
Czarterującego jachtu bez opróżnionego WC, Klient zobowiązany jest ponieść na rzecz Czarterodawcy
opłatę w wysokości 200 złotych brutto/jacht.
Klient odpowiada materialnie przed Czarterodawcą za utratę jachtu lub jego wyposażenia, wszelkie
powstałe zniszczenia jachtu lub jego wyposażenia oraz koszty z tym związane, chyba że szkody
wynikają z normalnego zużycia się sprzętu.
9.5.
Klient zostaje zwolniony z odpowiedzialności za utratę jachtu i szkody powstałe na jachcie
tylko w takim zakresie, w jakim przejmie tę odpowiedzialność zakład ubezpieczeniowy z tytułu
ubezpieczenia Jacht Casco. W szczególności Klient odpowiada wobec Czarterodawcy za szkody,
wyrządzone podczas eksploatacji przez niego jachtu, które nie zostały pokryte w ramach
ubezpieczenia, w związku z naruszeniem ze strony Czarterującego lub osoby z załogi jachtu warunków
umowy ubezpieczenia (np. prowadzenie jachtu pod wpływem alkoholu, świadome narażenie na
szkodę, rażące niedopatrzenie, nieterminowe powiadomienie o szkodzie).
9.6.
W przypadku powstania szkody związanej z jachtem Klient ma obowiązek przeprowadzić
czynności zabezpieczające możliwość tego dochodzenia odszkodowania i niezwłocznie powiadomić o
tym Czarterodawcę. Klient ma obowiązek dopełnić wszystkich czynności niezbędnych do otrzymania
wypłaty odszkodowania w związku z każdą szkodą, powstałą w czasie eksploatacji przez niego
jachtu.

9.7.
W przypadku przekazania Czarterodawcy przez Klienta jachtu w stanie uniemożliwiającym
dalszą eksploatację, a stan ten powstał z winy Klienta, Czarterodawca obok pokrycia szkód zastrzega
sobie prawo do żądania pokrycia szkód poniesionych na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji.
Wartość takiej szkody zostanie wyliczona wg aktualnego cennika Czarterodawcy. W przypadku szkód
częściowych, wyłączających odpowiedzialność TU, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia jachtu,
wpłacona kaucja w części lub w całości może być zatrzymana przez Czarterodawcę.
9.8. W sytuacji wystąpienia szkody możliwej do naprawienia bez udziału Czarterodawcy, Klient
powiadamia o tym Czarterodawcę, a Czarterodawca dokonuje klasyfikacji szkody i decyduje o
sposobie naprawy.
9.9. Jeżeli Klient nie ma możliwości naprawy szkody, wtedy określa i decyduje czy możliwa i
bezpieczna jest dalsza żegluga bez dokonania naprawy oraz powiadamia o tym Czarterodawcę. W
razie niemożliwości kontynuowania żeglugi, w ciągu od 2 do 6 godzin (w porze dziennej) od chwili
zapotrzebowania Czarterodawca lub osoba przez niego upoważniona przyjedzie do miejsca
zlokalizowania jachtu i zorganizuje jego naprawę. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszystkich
kosztów związanych z naprawą lub likwidacją szkód powstałych z jego winy.
9.10. Wykonanie przez Klienta napraw nieuzgodnionych z Czarterodawcą, a w szczególności napraw
kadłuba z użyciem laminatu lub innych materiałów, będzie uznane za dodatkowe szkody, powstałe z
winy Klienta.
9.11. Klient ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie wszelkich napraw szkód, powstałych na
eksploatowanym przez niego jachcie, przed upływem terminu czarteru.
9.12. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.6 Regulaminu.
9.13. Odpowiedzialność Czarterodawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy czarteru, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Czarterodawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie
zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie
będącego konsumentem.
10. DANE OSOBOWE
10.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Akademia Kusznierewicza Sp. z o.o.
10.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Czarteru skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Czarteru wskazane są także każdorazowo na
stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.. Każda osoba, której dane
osobowe przetwarza Akademia Kusznierewicza Sp. z o.o. ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo
do ich aktualizacji i poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia po wykonaniu umowy czarteru
lub w związku z odstąpieniem od tej umowy. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone:
10.3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego
zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji umowy czarteru a także w celu przesyłania
informacji handlowych Czarterodawcy.

10.4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Czarterodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o
prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.3. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o
prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach
konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku
ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

