
Ogólne warunki handlowe

I. Przepisy wstępne

Warunki te (zwane dalej "najmem") wynajmujący POSEIDON BOAT RENTALS s.r.o. z siedzibą pod adresem: 
Schnirchova 1082/33, 17000 Praha 7 - Holešovice, ID: 02896184 (dalej: "Wynajmujący") i nadzoruje wzajemne 
stosunki umowne między Wynajmującym a klientem, osobą fizyczną lub prawną ("Klientem"), zgodnie z 
odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Republiki Czeskiej.

II. Przebieg najmu

Okres wynajmu jest dokładnie określony. Cotygodniowe wypożyczenie rozpoczyna się w poniedziałek od 8 rano do 1 
po południu, a kończy w niedzielę między 12 rano (południe) a 16:00. Kaucja zwrotna w wysokości 400€ płatna jest 
gotówką przy odbiorze statku. Zwrot kaucji podlega zwrotowi w wyznaczonym miejscu w tym samym stanie, w jakim 
znajdował się na początku najmu - łącznie z kompletnym wyposażeniem i wyposażeniem. Zwrot kaucji odbywa się do 
momentu dostarczenia statku. Sprzątanie końcowe jest wykonywane przez Klienta (leasingobiorcę) terminowo i 
prawidłowo, aby statek mógł zostać zwrócony Wynajmującemu w czasie dostawy wskazanym przy wynajmie statków 
rekreacyjnych. Jeżeli Klient (leasingobiorca) zapłacił za ostateczne sprzątanie, zostanie on zrealizowany na brzegu 
roboczym. Droga w jedną stronę zamawiając łódź, można zamówić rejs w jedną stronę. Dopłata za rejs w jedną stronę 
jest zgodna z umową i zostanie podana w umowie najmu. Klient może indywidualnie porozmawiać z Wynajmującym o 
możliwościach rejsów w jedną stronę. Dopłata za rejs w jedną stronę jest płatna gotówką po przyjęciu 
łodzi. Harmonogram zmiany lub całkowitego anulowania rejsów w jedną stronę może być dokonany przez 
Wynajmującego na dwa dni przed odjazdem, a zmiana ta nie może być powodem reklamacji ze strony Klienta 
(dzierżawcy), a także nie może być traktowana jako powód do odstąpienia od umowy.

Zwierzęta: zwierzęta domowe na pokładzie są możliwe tylko za zgodą Wynajmującego. W przypadku zatwierdzenia, 
Klient (dzierżawca) ponosi obowiązek zapłaty za sprzątanie końcowe łodzi przez pracowników na lądzie.

III. Cena i warunki płatności

Wynajmujący, POSEIDON BOAT RENTALS sro, ma prawo do zapłaty przed rozpoczęciem świadczenia usług, a 
Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługi przed rozpoczęciem. Uzgodniona cena za usługę jest zawsze podana w 
umowie najmu. Zaliczki i harmonogram płatności są zwykle ułożone w następujący sposób: Kaucja w wysokości 50% 
płatna jest w ciągu 10 dni po potwierdzeniu stosunku umownego w dzierżawie, z podpisami wiążącego zamówienia na 
wynajem statku rekreacyjnego. W przypadku braku gotówki. Koszty bezpośrednio związane z podróżą (np. Opłaty 
portowe i zwrot kosztów paliwa) nie są wliczone w cenę wynajmu i są wypłacane gotówką lub kartą kredytową w 
miejscu obsługi klienta. Bez terminowej płatności z góry, zamówienie lub umowa stają się nieważne, a zamówiona 
usługa zostaje anulowana bez ostrzeżenia dla Klienta. W przypadku istnienia stosunku umownego między 
Wynajmującym a Klientem na mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem realizacji usług, Klient jest zobowiązany do 
zapłaty 100% ceny usługi niezwłocznie po nawiązaniu stosunku umownego, lub w momencie zatwierdzenia umowy 
dzierżawy. W przypadku niewykonania tej umowy umowa traci ważność, a zamówiona usługa zostaje anulowana.

IV. Prawa i obowiązki

Klient ma prawo do właściwego świadczenia zakontraktowanych i płatnych usług, w tym wszelkich informacji 
związanych z tymi usługami. Statek może być obsługiwany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 18 lat. Podczas 
dzierżawy musi on przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu morskiego, w 
szczególności przepisów bezpieczeństwa nawigacji. Rejs i okresy wakacji dla poszczególnych statków określa się w 
umowie najmu. Do eksploatacji wybranego statku nie jest wymagana licencja ani egzamin, oparty na poprawce do 
rozporządzenia Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej nr 224/1995 Dz.U. Klient (leasingobiorca) będzie korzystał
ze statku w sposób uporządkowany i zgodnie z jego możliwościami jest zobowiązany do zapobiegania uszkodzeniom 
statku lub innych statków, dróg wodnych itp. Klient jest również zobowiązany do dbania o ich bezpieczeństwo i 
ochronę własność prywatna na pokładzie. Klient nie może przenosić statku na stronę trzecią i nie może dokonywać 
żadnych modyfikacji na statku, za zgodą wynajmującego lub bez zgody na jego naprawę. W przypadku jakichkolwiek 
uszkodzeń lub uszkodzeń statku, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Klient (lub lider 
statku, tj. Ten, który w czasie każdego zdarzenia obsługiwał statek) ponosi odpowiedzialność karną za spowodowany 
przez niego wypadek, za jakiekolwiek naruszenie obowiązujących zasad nawigacji. Klient jest zobowiązany do 
zwrócenia statku na czas, w określonym miejscu i w odpowiednim stanie. W przypadku wad lub szkód 
spowodowanych przez Klienta, Wynajmujący jest uprawniony do żądania rekompensaty finansowej od Klienta. 
Określona dzierżawa może dodawać lub modyfikować niektóre punkty niniejszych Warunków. Jeżeli Klient 
(leasingobiorca) poważnie naruszy postanowienia Umowy Najmu lub Regulaminu, Wynajmujący może wypowiedzieć 
umowę najmu i natychmiast usunąć statek. Cena najmu obejmuje pomoc w przypadku winy lub usterki, którą 
Wynajmujący zobowiązuje się rozwiązać z minimalnym opóźnieniem, działać bezstronnie i wykorzystać do 
rozwiązania problemu poprzez jego wiedzę i umiejętności. Usługa pomocy dostępna jest codziennie w godzinach od 
9.00 do 19.00. Jeżeli podróż nie może być wykonana z powodu nie spowodowanej przez klienta obsługi, a czas ten 
przekracza dwadzieścia cztery godziny, Wynajmujący zobowiązany jest do spłacenia Klientowi kwoty odpowiedniej do 
czas, w którym statek żaglowy nie jest w stanie. Okres ten liczony jest od momentu, w którym Klient powiadomi 



Wynajmującego o istnieniu emisji. Wynajmujący niezwłocznie naprawi usterkę i poświęci niezbędną ilość czasu na 
rozwiązanie problemu i zapobiegnie awariom. W przypadku powodzi, niedoborów wody, ograniczeń wybranego 
odcinka (z powodu powodzi lub suszy), uszkodzenia cieku wodnego lub innych zdarzeń, które uniemożliwiają lub 
utrudniają podróż na wodzie, Klient może rozważyć ograniczenia związane z częścią trasę i zdecydować o zmianie 
wejścia na statek. Dotyczy to tylko przypadku, gdy zdarzenie ma wpływ na funkcjonowanie nawigacji po trasie i 
przekracza okres przedawnienia dłuższy niż dwadzieścia cztery godziny. uszkodzenie cieku wodnego lub inne 
zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają podróż na wodzie, Klient może rozważyć ograniczenia związane z 
częścią trasy i zdecydować o zmianie wejścia na statek. Dotyczy to tylko przypadku, gdy zdarzenie ma wpływ na 
funkcjonowanie nawigacji po trasie i przekracza okres przedawnienia dłuższy niż dwadzieścia cztery 
godziny. uszkodzenie cieku wodnego lub inne zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają podróż na wodzie, Klient 
może rozważyć ograniczenia związane z częścią trasy i zdecydować o zmianie wejścia na statek. Dotyczy to tylko 
przypadku, gdy zdarzenie ma wpływ na funkcjonowanie nawigacji po trasie i przekracza okres przedawnienia dłuższy 
niż dwadzieścia cztery godziny.

V. Roszczenie:

Klient jest zobowiązany poinformować Wynajmującego o wszelkich możliwych roszczeniach bez opóźnienia. W 
przypadku reklamacji, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić tę sprawę bezpośrednio Wynajmującemu, aby 
wszelkie usterki można było usunąć na miejscu. Jeżeli reklamacja nie zostanie przedstawiona natychmiast, Klient może 
być zobowiązany do zwrotu wszelkich późniejszych szkód, którym można było zapobiec. Roszczenia nie mogą być 
przedmiotem: zmiany harmonogramu lub całkowitego anulowania rejsu w jedną stronę; zmiana portu wyjściowego lub 
docelowego, jakiekolwiek przypadkowe uszkodzenie mienia Klienta; zmiany czasu pracy zamków; ograniczenia 
nawigacyjne spowodowane niesprzyjającą pogodą; itp. Jeżeli jakakolwiek wina na pokładzie nie jest spowodowana 
przez Klienta i statek nie jest w stanie działać przez okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący musi skompensować 
Klienta w wysokości odpowiedniej do czasu, w którym statek był niezdolny.

VI. Przepisy końcowe

Przesyłając podpisaną umowę najmu, Klient wyraża zgodę na fakt, że Wynajmujący zgodnie z § 5 ust. 2 ustawy. Nr 
101/2000 Coll., Będzie chronić wszystkie dane osobowe przetwarzane dla Klienta, w tym numery ubezpieczenia 
społecznego. Wynajmujący jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia usług i 
nabycia działalności. Klient ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie na 
piśmie. Warunki te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Podpisując umowę najmu lub protokół 
przeniesienia, Klient potwierdza, że rozumie i w pełni przestrzega tych warunków.


