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TEKNE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bu tekne kiralama sözleşmesinde ICE Yatçılık Ltd Sti., bundan böyle ICE olarak, kiracı .............................. ise bundan
böyle Kiralayan olarak anılacaktır. Bu sözleşme ICE ile kiralayan arasında akdedilmiştir.
1- Sözleşme konusu
ICE aşağıdaki bilgiler doğrultusunda tekneyi kiralayana teslim edecek, kiralayan da yine aynı bilgiler doğrultusunda
tekneyi iade edecektir:
Tekne tipi

.............................................

Tekne teslimin tarih, yer ve saati (check-in)

Tekne adı: ...............................................
.................................................................

Tekne iadesinin tarih, yer ve saati (check-out) ..................................................................
Teknede geceleme(Overnight)

..................................................................

2- Ödeme şartları
Kiralayan kiralama bedeli ile diğer meblağları aşağıdaki şartlara göre ödeyecektir:
a) Tekne kirası
b) Opsiyonlar
- Windsurf
- Dıştan takma motor
Dahil
- Balon yelken
- Çarşaf takımı
Dahil
- Kaptan
- Tekne temizliği
Dahil
- Transitlog
Dahil
- Transfer
TOPLAM ÜCRET :

Ödeme Tarihi :

Ödemeler zamanında yapılmadığı takdirde, ICE hiçbir açıklama ve iade yapmaksızın sözleşme otomatik feshedebilir.
Tekne depoziti: ....................... tekne tesliminde nakit veya Euro çek ile ödenir.
3- Tekne depoziti
Kiralayan tekneyi teslim alırken ICE’a depozit ödemeyi kabul eder. Bu depozit tekne veya ekipmanda oluşabilecek hasar
veya kayba karşı ICE için bir garantidir. Depozitin iadesi, teknenin dönüşünde teknede ve ekipmanında yapılacak
incelemeler sonucunda olacaktır. Herhangi bir kayıp veya hasar olmadığı takdirde ICE depoziti nakit veya Euro çek ile
iade etme hakkına sahiptir.
4- Teknenin teslimi
ICE, paragraf 1’de belirtildiği gibi tekneyi söz konusu limanda sefere hazırlayacaktır. Tekne kiralayana temiz ve bütün
sistemleri çalışır durumda teslim etmeyi ve kiralayan aynı şekilde tekneyi iade edeceğini kabul etmektedir. Ayrıca
kiralayan paragraf 1’de belirtildiği limanda tekneyi iade edeceğini kabul etmektedir. Eğer tekne paragraf 1’de belirtilenin
haricinde bir limanda iade edilirse, ICE teknenin sözleşmede belirtilen limana getirilmesi için giderlerini depozitten
karşılayacaktır.
Teknelerimizde hijyen önemli olduğundan üzülerek evcil hayvanlarınızı kabul edemiyoruz. Aksi durumda gizli olarak evcil
hayvanlarını tekneye sokanlardan teknenin durumuna göre ICE Yachting’in belirlediği 250 Euro’dan aşağı olmamak
üzere ekstra temizlik dezenfektasyon ücreti alınır.

5- Kaptanın seyir tecrübesi : Kiralayan seyir tecrübesi formundaki beyanların doğru olduğunu kabul eder. Tekne
teslimi esnasında yanlış veya eksik beyanat verildiği tespit edilirse, ICE profesyonel bir kaptan tutma hakkına sahiptir.
Kiralayan, tekneye binenlerin, teknenin ve envanterinin tüm sorumluluğunu, charter şirketi ve sigorta şirketine karşı
almayı kabul eder.
Kaptan ehliyeti no’su ve tarihi ......................................................
6- Teknenin kullanım amacı : Kiralayan tekneyi yalnızca eğlenme ve tatil amaçlı kullanabilir. Kiralayan, mürettebat
listesinde beyan edilen şahısların dışında kimseyi tekneye bindiremez. Ayrıca tekne üçüncü şahıslara kiralanamaz ve
ICE’un yazılı onayı olmadan yarışlara katılamaz. Kiralayan, her ülkenin balıkçılık, sualtı balıkçılığı ve arkeolojik objelere
ilişkin gümrük ve diğer yasaları kabul eder. İllegal bir durumda sözleşme otomatik feshedilir ve kiralayan doğacak tüm
sonuçlardan sorumludur.
7- Sigorta : Tekne ve envanteri ICE tarafından sigortalanmıştır. Kiralayanın sorumluluğu paragraf 3’de belirtilen
depozit ile sınırlıdır. Sigorta ayrıca üçüncü şahıslara karşı hasarı da kapsamaktadır.
8- Hasar ve kazalar : Kiralayan, kiralama sürecinde teknede oluşabilecek arıza veya hasarları, yardım veya
yönlendirme almak üzere, ICE’a bildirmek zorundadır. Aksi takdirde check-out’ta veya daha sonrası için ICE sorumluluk
kabul etmez. Kiralayan arıza veya hasar için ICE ile temasa geçtiğinde, ICE ya kendi teknik ekibini gönderecektir veya
kiralayanı yerel bir teknik servise yönlendirecektir. Eğer hasar veya arıza kiralayanın suiistimali sonucunda oluştuysa, ICE
check-out sırasında bunu kiralayandan tahsil edecektir.
9- Talepler: ICE sözleşmeye uygun olarak sefer başlangıç günü tekneyi teslim edemez ise, 48 saat içerisinde
eşdeğerde bir tekne bulmakla yükümlüdür. Bununla ilgili başka herhangi bir talep kabul edilmez. 72 saat içerisinde tekne
tahsis edilemez ise, kiralayan yazılı olarak sözleşmeyi feshettiğini ICE a bildirir, ICE da kiralayana kira bedelinin tamamını
iade eder. Kiralayan bundan başka hak talep edemez.
ICE, kiralayanın veya beraberinde seyahat edenlerin kişisel eşyalarının kaybından ve zarara uğramasından sorumlu
değildir. Ancak ICE veya çalışanlarının nezdinde gerçekleşen kayıp veya hasarlardan sorumludur. Bununla ilgili sefer
dönüşünden en geç 15 gün içerisinde talepte bulunulmalıdır.
Sefer başlangıcından en az 45 gün oncesinden yapılmak istenen tarih degişiklikleri için ekstra ücret talep edilmez ve
ICE’ın onayı ile kiralanan teknenin müsait oldugu bir zamana aktarılabilir. 30 gün ve daha az zaman kala yapılmak
istenen degişikliklerde ancak teknenin daha önceden rezervasyon yapılan tarihte başkasına kiralanabilmesi durumunda
başka bir tarihe aktarılabilir. Eğer tekne o tarihte başkasına kiralanmazsa ICE’in belirleyecegi ekstra ücret alınarak musait
olan başka bir tarihe aktarılabilir.
10- Seferin süresi: Sefer başladıktan sonra, seferin sözleşmede belirtilen bitim tarihinden önce bitirilmesi halinde,
kiralayan ICE’dan hiçbir hak talep edemez.
11- Rezervasyon İptali: Tekne rezervasyonu kesinleştikten sonra yapılacak iptallerde 45 gün öncesinden yapılacak
istenen bir tarihe ertelemelerde ücret talep edilmez veya rezervasyon eşdeğer veya fark ödemek suretiyle istenen tarihte
müsait olan bir tekneye aktarılır. Tamamen iptal isteğinde %5 tutarında ceza alınır. Çıkıştan 30 gün veya daha kısa süreli
erteleme isteklerinde eğer tekne o tarihte boş kalırsa %40 tutarında ceza alınır ve erteleme yapılır. Tamamen iptal
isteğinde artı %5 (toplamda %45) iptal cezası alınır. Tekne kiralama süresine bir haftadan daha az kalan zamanda
yapılan iptallerde ücretin tümü tahsil edilir. Tekne her durumda bir başkasına kiralanırsa ücret talep edilmez.
12- Müşteri Ice Yachting bilgisi olmadan ve ayrı transitlog alınmadan herhangi bir sebeple yurtdışı çıkışı yapar ve bu
tarafımızdan tesbit edilirse veya Müşteri belirtilen rota bölgesinin bariz bir şekilde dışına çıkarsa farklı bir bölge ve hatta
bildirmeden yurtdışı çıkışı yaparsa tekne kiralama sözleşmesi iptal edilecek, kiralama sonlandırılacak, depozito bedelinin
Ice Yachting tarafından belirlenecek bir miktarı veya tümü ceza olarak alıkoyulacak, müşteriye ulaşılamaması durumunda
resmi makamlara yakalama amaçlı bildirim yapılacak ve yurtdışı sefer bölgesindeki ülkeden yardım talep edilecektir. Bu
durumda tüm gider, masraflar ve doğabilecek zararlardan müşteri sorumlu olacaktır.
13- Kesin Kabul: Kaporo yatırarak tekne rezervasyonu yaptıran herkes bu sözleşme şartlarını kesinlikle kabul etmiş
sayılacaktır. Ice müşteriye sözleşmeyi elektronik ortamda gönderecek veya müşteri internet sitesinden otomatik indirme
yapabilecektir. Bu konuşmalarda bildirilecek sözleşme imzalanmaması bir sebep sayılamayacaktır.
14- Anlaşmazlık hali: ICE ve kiralayan, herhangi bir anlaşmazlıkta Bodrum mahkemelerinin ve Türk Kanunları’nın
geçerliliğini kabul eder. Bu sözleşme yukarıda belirtilen şahıslar arasında yapılmış ve imza altına alınmıştır.
ICE Yachting adına

(İsim ve imza)

Kiralayan adına

(İsim ve imza)

