REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z YACHT COMPANY SP. Z O.O.

§1
Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady zawierania oraz wykonywania umowy o wykonanie prac
na jachcie zawieranej pomiędzy Yacht Company Sp. z o.o. a jej klientami, ogólne prawa i
obowiązki stron, a także wykaz świadczonych usług.
§2
Słowniczek pojęć
W rozumieniu niniejszego regulaminu, użyte niżej określenia oznaczają:
a) Yacht Company — Yacht Company Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, KRS: 0000511029, NIP:
5862290352;
b) Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - „Kodeks cywilny”;
c) klient — kontrahent Yacht Company, na rzecz którego spełnia ona świadczenia w ramach
umowy o wykonanie prac na jachcie;
d) umowa o wykonanie prac na jachcie — umowa oświadczenie określonych usług lub
umowę o wykonanie określonego dzieła na rzecz klienta. Świadczenie Yacht Company w
ramach umowy o świadczenie prac na jachcie może polegać w szczególności na wszelkich
usługach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych jachtu, a także wykonaniu prac technicznych
związanych z naprawami konserwacyjnymi jachtu, malowaniem antyfoulingu czy
serwisem silników;
e) siła wyższa — zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia, a w szczególności pożar, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm,
śnieżyca, tornado, atak terrorystyczny, wojny, zamieszki czy strajki;
§3
Zakres usług
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Yacht Company prowadzi profesjonalną działalność w zakresie:
mycia łodzi z zewnątrz,
mycia szyb,
odkurzania wewnątrz,
odkurzania tekstyliów,
sprzątania wewnątrz,
sprzątania łazienki;
czyszczenia akcesoriów kuchennych;
sprzątania bakist;
wybierania wody z zenzy,
odkurzania pod podłogami,
czyszczenia teaków,
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czyszczenia elementów metalowych,
mycia elementów skórzanych;
mycia linii wodnej,
czyszczenia elementów skórzanych,
impregnacji skóry,
polerowania elementów metalowych,
usuwania zacieków z szyb,
czyszczenia zenzy,
mycia łódki z poziomu wody;
mycia linii wodnej z poziomu wody,
usuwania silnych zanieczyszczeń z laminatu,
woskowania laminatu,
usuwania zacieków,
czyszczenia odbijaczy,
impregnacji tekstyliów,
polerowania,
malowania antyfoulingu,
uzupełniania antyfoulingu,
wymiany oleju/impregnacji drewna teakowego,
malowania antypoślizgu,
donoszenia zakupów na jednostki klienta,
wiązania dodatkowych cum przed sztormem,
wymiany drobnych elementów eksploatacyjnych,
magazynowania małych jednostek pływających,
foliowania,
suszenia łódki,
napraw i szycia żagli,
napraw i szycia pokrowców,
mechaniki silników i innych elementów łodzi,
wykonywania łóż pod łodzie,
przeprowadzania jednostek,
napraw szkutniczych,
sprawdzenia stanu technicznego jachtu i sporządzenia listy „do zrobienia”z możliwością
wykonania określonych w niej czynności,
45) kompletowania dokumentacji łódki,
46) transportu łoży pod łódki,
47) usług dźwigowych.

§4
Nawiązanie współpracy

1. Nawiązanie współpracy z Yacht Company Sp. z o.o. następuje przez zawarcie wiążącej
umowy o wykonanie prac na jachcie. Umowa zostaje zawarta na zasadach określonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w drodze negocjacji podczas których
strony w sposób szczegółowy ustalają zakres prac świadczonych przez Yacht Company
oraz wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o zestawienie planowanych prac i
przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe).
3. Po szczegółowym ustaleniu zakresu prac oraz wynagrodzenia, Yacht Company
przedstawia klientowi do podpisania umowę o wykonanie prac na jachcie.
4. Po nawiązaniu współpracy oraz udostępnieniu jachtu przez klienta, Yacht Company
przystępuje do prac określonych w umowie, o której mowa w ust. 2.
§5
Wykonywanie prac
1. Mając na uwadze chęć wykonania prac z dbałością o ich profesjonalizm oraz zadowolenie
klienta, Yacht Company Sp. z o.o. bieżąco informuje klienta o postępie prac oraz w miarę
możliwości wprowadza poprawki na podstawie jego uwag.
2. Klient w trakcie wykonywania prac jest uprawniony zlecenia kolejnych prac, za które
Yacht Company otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ustalone przez strony.
3. Po zakończeniu wykonywania prac Yacht Company przedstawia klientowi pełne
sprawozdanie z wykonania prac wraz z dokumentacją zdjęciową oraz wystawia fakturę
VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia tytułem wykonanych prac następuje w terminie 7 dni od

wystawienia faktury VAT, chyba że strony postanowią inaczej.
5. Klient nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania prac, jeżeli Yacht
Company była gotów je wykonać, lecz doznała przeszkody z przyczyn dotyczących
klienta.
§6
Reklamacja
1. Yacht Company odpowiada wobec klientów będących konsumentami w rozumieniu art.
221 Kodeksu Cywilnego tytułem rękojmi za wady dzieła wyłącznie na zasadach
określonych w art. 638 w zw. z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
2. Klienci niebędący konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tracą
uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadają oni jakości wykonanych prac niezwłocznie
po odbiorze jachtu.
3. Yacht Company odpowiada tytułem rękojmi za wady dzieła wobec klientów niebędących
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jeżeli wada zostanie
stwierdzona w terminie 30 dni od dnia odbioru jachtu.
4. Klienci niebędący konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego są
uprawnieni do zgłoszenia odpowiednich roszczeń tytułem rękojmi za wady dzieła w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady dzieła.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, uprawnienia tytułem rękojmi za wady
dzieła wygasają.

§7
Rozwiązanie umowy
1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy o wykonanie prac na jachcie w terminie
7 dni od jej zawarcia za zapłatą 25 % ustalonego wynagrodzenia.
2. Po upływie terminu określonego w ust.. 1, klient jest uprawniony do odstąpienia od
umowy za zapłatą wynagrodzenia w pełnej wysokości.
3. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie klienta, a tego współdziałania
brak, Yacht Company może wyznaczyć klientowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od
umowy.
4. W przypadku usług określonych § 3ust. 1 pkt. 35, obie strony są uprawnione do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5. W przypadku usług określonych § 3 ust. 1 pkt. 32, obie strony są uprawnione do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia.

§8
Poufność
1. Strony umów o wykonanie prac na jachcie zobowiązane są są do bezterminowego
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w trakcie realizacji
umowy o wykonanie prac na jachcie, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211).
2. Przez informacje poufne, o których mowa w pkt. 1, należy rozumieć w szczególności
negocjacje, kontrakty, umowy, plany biznesowe, plany operacyjne, strategiczne i inne,
własność intelektualną lub informacje związane z własnością intelektualną, działalność
finansową, finanse i budżet, przewidywania finansowe, koszty operacyjne, opłaty
licencyjne, szczegóły wynagrodzeń, pojawiające się nowe możliwości działalności,
projekty rozwoju, wzory, know-how, statystyki sprzedaży, plany i badania marketingowe,
koszty, zyski lub straty, struktury cen i zniżek.

§9
Odpowiedzialność
1. Yacht Company nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z opóźnienia w
spełnieniu świadczenia w ramach umowy o wykonanie prac na jachcie, jeżeli zwłoka ta
nie przekracza 3 dni.

2. Za szkody wynikłe z innych zdarzeń niż określonych w ust. 1, Yacht Company odpowiada
na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Odpowiedzialność Yacht Company jest wyłączona w szczególności w przypadku gdy:
a) szkoda została spowodowana przez siłę wyższą;
b) szkoda została spowodowana działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, za które Yacht
Company nie ponosi odpowiedzialności, tj. osoby niebędące jej pracownikami bądź
niewspółpracujące z Yacht Company na podstawie umowy cywilnoprawnej;
c) szkoda wynikła z innych zdarzeń niezawinionych przez Yacht Company.
4. Za naruszenie obowiązków określonych w umowie o wykonanie prac na jachcie oraz w
niniejszym regulaminie, klient odpowiada na zasadach ogólnych określonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku naruszenia przez klient obowiązku określonego w § 8, Klient zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł. Yacht Company jest uprawniona do
żądania zapłaty odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla oceny umowy o wykonanie prac na jachcie jest prawo polskie.
2. Spory wynikłe ma tle umowy o wykonanie prac na jachcie będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla miasta Gdyni.

