
 

Warunki specjalne [COVID-19 T&C] 

 

W związku z pandemią korona wirusa, dla każdej istniejącej oraz nowej rezerwacji, firma czarterowa zastrzega sobie 

prawo do zmiany warunków czarteru [T&C /§15 Postanowienia końcowe /2)]. Każda rezerwacja podlega niniejszemu 

regulaminowi Covid-19 T&C, do odwołania. 
 

 

§1 

Warunki anulowania czarteru dla istniejących rezerwacji: 
W przypadku, kiedy Klient nie jest w stanie pojawić się na jego zaokrętowanie z powodu ograniczeń (dla mieszkańców kraju, który znajduje 

się na czerwonej liście wydanej przez władze Seszeli lub kraju, którego granice są zamknięte): 

 

1) Firma czarterowa zastrzega sobie prawo do czekania z ostateczną decyzją w sprawie przesunięcia lub wystawienia vouchera na 

nie wcześniej niż 30 dni przez planowanym dniem czarteru. Druga płatność za czarter powinna odbyć się według pierwotnie 

ustalonego harmonogramu i uiszczona na wskazane konto bankowe nie później niż na 30 dni przez dniem czarteru. 

 

2) Firma czarterowa nie zgadza się na anulowanie czarteru i tym samym nie wypłaca zwrotów. Zamiast tego, firma czarterowa daje 

możliwość przesunięcia czarteru lub wystawienie vouchera (credit note certificate) na wpłaconą kwotę. 

 

3) Dla rezerwacji na 30 dni przed dniem czarterem lub mniej: 

a) Klient ma możliwość przesunięcia rezerwacji na tą samą datę na rok 2021 zachowując wszystkie zniżki oraz warunki (w 

zależności dnia rozpoczęcia lub/i zakończenia czarteru, może zostać naliczona dodatkowa kwota €100 lub €150 za transit 

log); 

b) Klient ma możliwość otrzymania vouchera (credit note certificate) na wpłaconą kwotę za czarter. Voucher ten może zostać 

wykorzystany na dowolny jacht oraz na przyszłą rezerwację dokonaną w późniejszym terminie w roku 2020 lub w roku 2021 

(nie dotyczy rezerwacji all-inclusive na Leopard 58). 

 

4) W sytuacji kiedy Klient nie będzie miał możliwości przesunięcia czarteru na ten sam jacht oraz tą samą datę na następny rok, z 

uwagi na brak dostępności jachtu (jacht zarezerwowany przez innego Klienta), firma czarterowa zaproponuje Klientowi inny 

dogodny dla Klienta termin (z wyłączeniem Bożego Narodzenia, Nowego Roku czy Wielkiejnocy chyba, że dana rezerwacja dotyczy 

tego terminu). 

 

5) Jeżeli Klient zmuszony jest anulować rezerwację z powodu przykrej sytuacji zakażenia korona wirusem przez jednego lub więcej 

uczestników rejsu, firma czarterowa zastrzega sobie prawo do otrzymania dowodu w postaci pozytywnego testu na obecność 

korona wirusa dla danego uczestnika rejsu. W tym wypadku firma czarterowa nadal zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

czarteru lub wystawienie vouchera. W wyjątkowych przypadkach możliwe będzie anulowanie rezerwacji (do ustalenia z 

operatorem). 

 

6) Jeżeli Klient chce przesunąć rezerwację na więcej niż 30 dni przed planowanym dniem czarteru lub dla Klienta z kraju, który nie 

znajduje się na czerwonej liście, firma czarterowa zastrzega sobie prawo do przesunięcia czarteru naliczając dodatkową kwotę w 

wysokości 20% od podstawowej kwoty czarteru (cena przed zniżkami). 

 

§1 

Warunki dla nowych rezerwacji: 

 
1) Nowe rezerwacje dokonane na rok 2020/2021: 

a) w przypadku rezerwacji dokonanej na trzy (3) miesiące lub mniej przed rozpoczęciem czarteru, Klient ma prawo do 

bezpłatnego anulowania rezerwacji do 30 dni od daty potwierdzenia rezerwacji oraz ma prawo do otrzymania pełnego 

zwrotu pierwszej wpłaconej raty [25%] 

 

b) firma czarterowa oferuje nowe korzystne warunki płatności*: 

o 25% - pierwsza płatność - nie później niż do 7 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji 

o 75% - druga płatność - nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem czarteru 

 

* Nowe warunki płatności zostały ustalone w związku z trwającą globalną pandemią i nie są warunkami stałymi. Nowe warunki płatności mają 

zastosowanie do każdej nowej rezerwacji. Firma czarterowa zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności na pierwotnie ustalone w 

dowolnym momencie. Nowe warunki płatności ustalone podczas procesu rezerwacji nie podlegają zmianom. 
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