Všeobecné podmínky
Rezervace
• V závislosti na Orbita Sailing rezervace.
• Nezávazná rezervace tzv. OPTION charterové oddělení drží pouze po dobu 7 dní. OPTION je vydaná
na určité datum, na vyžádání klienta, na základě ústní nebo písemné domluvy.
• Závazná rezervace tzv. BOOKING je potvrzen pouze tehdy, pokud jsou splněny následující body.
Je řádně podepsaná Nájemní smlouva
Platba byla včas připsána na bankovní účet společnosti Orbita Sailing v plné výši.
• Orbita Sailing si vyhrazuje právo zrušit rezervace, u kterých nebyla poskytnuta dokumentace nebo
platby včas, a to v souladu s podmínkami rezervace ze strany pronajímatele, bez jakékoliv
odpovědnosti. předělat tuto větu

Základny Orbita Sailing:
Charterové základny Orbita Sailing: Skiathos, Rhodos, Lefkas, Volos a Kalamaria (Thessaloniki).
Možnosti vyzvednutí: Mykonos, Paros, Korfu , Zakynthos nebo na jiných místech dle žádosti a
dostupnosti.

Oprávnění k vedení námořní jachty:
MINIMÁLNÍ požadavky znamenají:
- jeden člen posádky předloží přístavnímu úřadu příslušné plavební osvědčení, které prokazuje jeho
způsobilost jako kapitán a
- jeden zkušený člen posádky je prohlášen za spolu-kapitána; C-skipper by měl mít rovnocennou
certifikaci jako kapitán nebo může jiným způsobem podepsat prohlášení o vlastním prohlášení pro
přístavní orgán, který ověřuje jeho plavební zkušenosti.
- Kvalifikace musí být schválena dle platných řeckých právních předpisů místním přístavním úřadem
v den výjezdu. Nájemce vždy odpovídá za platnost své kvalifikace a certifikace. Přístavní osvědčení
mohou být odmítnuta denním kapitánským certifikátem, a proto se doporučuje, aby měli nájemci
mezinárodní osvědčení o způsobilosti (ICC). Obvykle může každý držitel certifikátu „Day Skipper“
získat ICC od jachtingového sdružení, který vydal Day Skipper certifikát, a proces obvykle nevyžaduje
nic jiného než jednoduchou aplikaci. Prosím, kontaktujte své jachtařské sdružení včas pro vaši cestu
(doporučujeme, aby vám byl vystaven certifikát alespoň 20 dní před výjezdem). Řecké přístavní úřady
odmítají rovněž jakákoli jiná osvědčení s omezeními využití denního světla, pokud doba trvání
charterové smlouvy přesáhne 24 hodin. Jiné příčiny odmítnutí licence mohou zahrnovat navigaci
omezenou na méně než 20nm.
- Zprostředkovatel a vlastník neodpovídají, pokud přístavní úřad odmítl osvědčení kapitána a
společnost Orbita Sailing si vyhrazuje právo požadovat, aby si nájemci najali profesionálního
kapitána, pokud jsou jejich plachetní schopnosti a kvalifikace považovány za nedostatečné.

Cena pronájmu zahrnuje:
Stávající DPH 12% (50% sleva na celou použitelnou sazbu 24% DPH, pod podmínkou, že kapitán vrátí
orazítkované prohlášení přístavních orgánů o tom, že dorazil do přístavu, který leží ve vzdálenosti větší
než 6 nm od počátečního přístavu nalodění). Závěrečný úklid, povlečení a ručníky (jedna sada na
osobu), první tankování pro přívěsný motor, rezervní láhev plynu, první a poslední noc v přístavu,
použití jachty s jejím vybavením ( VHF, hudební přehrávač, GPS, Autopilot, rychloměr, člun, teplá
voda, bimini, sprayhood). Podrobné specifikace pro každou loď najdete na w
 ww.orbitasailing.com
sekce lodě.

Cena pronájmu nezahrnuje:
Palivo a voda spotřebované během plavby, posádku (tj. kapitán/kuchař/hosteska), stravování pro
posádku a poplatky za stání v přístavech během plavby.
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Podmínky pronájmu
Nalodění datum zahájení pronájmu od 17:00
Vylodění datum ukončení pronájmu do 09:00
Návrat na základnu povinný návrat na základnu večer před vyloděním, nejpozději do 18:00. Čas
předání check in/out je považován za součást doby pronájmu.

Povinné poplatky k pronájmu:
Standardní balíček: je účtován k ceně pronájmu, částka je splatná společně se zálohovými platbami
za pronájem lodě před naloděním.
Ceny - Loď se 2 kajutami 160 €, 3 kajuty 180 €, 4 kajuty 200 €, 5 kajuty 220 €, 6 kajuty 250 €.
Katamarány: až do 39 '170 €, 40'-43' 220 €, 44- 47 '250 €, 48-50' 300 €.

Volitelné služby posádka*:
● Kapitán: 190€ za den plus strava a doprava do destinace
● Hosteska / kuchařka: 170€ za den plus strava a doprava do destinace
● V případě pronájmu s kapitánem je povinné pojištění kauce

Doplňkové služby*:
● Domácí zvíře na palubě až do 4 kg : 120€ za pronájem.

Doplňková zařízení*:
●
●
●
●
●
●
●
●

Blister/Gennaker pro plachetnice do 44 stop: 150€ týdně plus zvláštní kauce 500€
Blister/Gennaker pro plachetnice od 45-57 stop: 200€ týdně plus zvláštní kauce 500€
Kajak: 120€ za charterový týden
SUP (Stand Up Paddle): 120€ za pronájem na týden
Instalovaná bezpečnostní síť: 200€ za pronájem
Extra prádlo: 10 € na osobu
Ručníky na pláž: 5 € za ručník
FAST TRACK Pack: Rychlý přístup k jachtě, pokud je to možné : do 14:00, 150 € za pronájem

Jednosměrné poplatky*:
Athény-Lavrion: 400€, Athény-Dodekanés: 1100€, Athény-Kyklady/Sporady: 700€, Athény-Jónské:
1200€, mezi Dodekanés nebo Jónskými nebo Kyklady: 500€.
Slevy: 2 týdenní pronájem: 5%; pronájem 3 týdnů: 10%; pronájem 4 týdnů: 15%; včasná rezervace do
31/01/2020: 10%; přehlídka lodí: 5%; opakující se zákazník Orbita Sailing 5%; maximální sleva: 20%.
* Extra od nezávislých poskytovatelů, v závislosti na dostupnosti, splatný před naloděním na bázi
přímo ze strany nájemce v hotovosti. Uvedené ceny zahrnují místní daně a DPH vypočtené podle
platných sazeb k tomuto datu (DPH 24%), které se mohou změnit bez předchozího upozornění nebo
odpovědnosti obchodníka, zprostředkovatele nebo majitele lodi. Pokud by po provedení rezervace
došlo k jakýmkoli změnám v příslušné daňové legislativě, které by vedly ke změně DPH, a tím i k vyší
celkové splatné částce, bude rozdíl připsán na vrub nájemci.

Záloha :
Podle charter party podmínek složí pronajímatel zálohu před naloděním podle podmínek Orbita
Sailing.Platba je možná kreditní kartou ( Visa , Mastercard)
Kauce se vztahuje na pojistnou událost (škoda nebo ztráta.) To znamená, že v případě, že dojde k
poškození , musí nájemce doplnit kauci na původní částku pro případ dalšího poškození. Pokud
nájemce odmítne zálohu doplnit do původní výše může majitel poř. zprostředkovatel smlouvu o
pronájmu ukončit.

Pojištění kauce
● Jachty do 44 stop: 250 € / týden 10% min. 100 €
● Jachty od 45 stop do 50 stop: 260 € / týden 10% min. 100 €
Pojištění kauce je povinné v případě smlouvy s kapitánem. Není k dispozici pro regaty a závody. Ceny
se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pojištění lodi
Všechny lodě jsou pojištěny proti:
● Pojištění odpovědnosti - komerční využití, plachetnice, bareboat
● Skipper a posádka odpovědnost za škody
● Povinné pojištění
● Válka a stávka - součást povinného pojištění
● Ztráta života nebo nemoc 500.000 ( max.150.000/pasažéra)
● Ztráta nebo poškození jiné lodě nebo majetku 150.000
● Znečištění - výdaje
150.000

Cena
• Všechny ceny jsou uvedeny v eurech, ceník se může změnit bez předchozího upozornění.
• Ceny jsou uvedeny včetně místních poplatků a DPH vypočtené dle běžných sazeb platných k
tomuto datu ( DPH 12% na pronájem, 24% ze všech ostatních cen), mohou být změněny bez
předchozího upozornění nebo odpovědnosti ze strany majitele lodi, zprostředkovatele nebo
obchodníka..V případě změn v platných daňových legislativách uskutečních po rezervaci nebo ve
změně DPH a tím pádem při změně celkové částky bude rozdíl připsán odpovídajícím způsobem na
vrub nájemci.

Platby
● Cena za pronájem : 50% z celkové nájemní ceny, poplatek je splatný při rezervaci pro potvrzení
rezervace. Zbylých 50% 40 dní před naloděním.
● Doplňky (označené *) jsou splatné nezávislému obchodníkovi před naloděním na základně v
hotovosti.
● Rezervace není potvrzena, dokud není první platba zaúčtována na bankovní účet majitele lodi.
Uvedeného na rezervačním formuláři. Pronájem se uskuteční pouze v případě, že budou všechny
platby včas potvrzeny a zaúčtovány ve prospěch majitele lodi.
● Všechny platby musí být uhrazeny v eurech nebo v jeho ekvivalentu českých korunách. Všechny
částky musí být přijaty v plné výši a zaúčtovány pomoci bankovního převodu, platebních
kreditních karet včetně bankovních provizí a nákladů.
● V případě platby v CZK použít aktuální kurz pro EURA dle kurzovního lístku ČSOB.
● Bankovní účty:
Číslo účtu - 279271907/0300
Měna - EUR
IBAN - CZ22 0300 0000 0002 7927 1907
BIC/SWIFT - CEKOCZPP
Název - ORBITA SAILING MCPY
Číslo účtu - 279271886/0300
Měna - CZK
IBAN - CZ07 0300 0000 0002 7927 1886
BIC/SWIFT - CEKOCZPP
Název - ORBITA SAILING MCPY
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Rezervační storno podmínky
Čas zrušení
(Oznámení písemně na Orbita Sailing)

1 až 45 dní před odjezdem
46 až 120 dnů před odjezdem
121 dní a více před odjezdem

Výše storna

100% z celkové ceny pronájmu
50% z celkové ceny pronájmu
30% z celkové ceny pronájmu

Zrušení dohody s posádkou (kapitán / hosteska / kuchař): pokud je oznámení o zrušení dáno 1 až
50 dní před odjezdem, je splatná 25% z ceny dohodnutých služeb.
Doplňkové a povinné služby: v případě zrušení pronájmu platí : 100% z celkové ceny.

Agent provize
• Ceny výjezdů v oficiálním ceníku zahrnují provize zprostředkovatelů: 20% z čisté ceny výjezdu bez
poplatků a po odečtení DPH. Ceník může být bez předchozího upozornění změněn.
• Volitelné a povinné doplňky a doplňkové služby jsou bez provize.

Odpovědnost
• Specifikace a vybavení jachty se mohou lišit od specifikací uvedených na internetu nebo
propagačních materiálů, přesné údaje o jachtě a vybavení jsou platné pouze tak, jak jsou
uvedeny/popsány ve specifickém prohlášení o nabídce poskytnuté společností Orbita Sailing v reakci
na každý dotaz. Informace, fotografie a videa na webových stránkách Orbita Sailing nejsou závazné a
nepředstavují smluvní dokument, jsou pouze orientační, pokud jde o typ a model nabízených lodí.
Fotografie a videa lodí jsou skutečné pouze pokud je tak výslovně uvedeno.
• Popsané služby a zařízení jsou informativní. Mohou se lišit v závislosti na skutečných podmínkách
(např. období, základna nebo pronajatá loď).
• Pouze dokumentace (formuláře / smlouvy / kontrolní seznamy), vydané Orbita Sailing je možné
použít jako oficiální důkaz o podmínkách jednotlivých pronájmů. Všechny ostatní dokumenty kromě
těch, které vydala společnost Orbita Sailing, nebudou brány v úvahu.
• Podepsáním nájemní smlouvy,, kterou vydává společnost Orbita Sailing, nájemce a zmocněnci
uznávají, že si přečetli, porozuměli a souhlasili s podmínkami rezervace a smluvní strany majitele lodi.
• Tím, že převzetí lodě, provádí a podepsal Kapitán/Skipper, pronajímatel potvrzuje převzetí lodě a
přebírá plnou odpovědnost v souladu s uvedenými podmínkami uvedené v C
 harter Party TERMS &
CONDITIONS.
• V případě stížností musí být zúčastněnému oznámeno písemné sdělení s uvedením přesné
povahy stížnosti do 24 hodin od události a nikoli po skončení doby pronájmu. Jakýkoli nárok nebo
stížnost po uplynutí této lhůty může být ignorován.
• Orbita Sailing nenese odpovědnost za případné chyby při psaní.
Přítomné prohlášení Podmínek se vydalo v září 2019 a nahrazuje všechna předchozí prohlášení.
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