
To bardzo proste czyli ... jak wyczarterować jacht ?

1. Rozpocznij od przejrzenia cenników lub skorzystaj z naszej wyszukiwarki Znajdź 
JACHT® na www.SailMore.pl  Wybierz akwen, port, określ termin i wstępnie 
wytypuj jacht, który Ci odpowiada. W cennikach, w katalogu, w vademecum oraz 
w wyszukiwarce znajdziesz informacje na temat jachtów, zdjęcia, schematy wnętrz. 
Coś jest nie jasne? Zadzwoń, pomożemy.

• Jeśli skorzystasz z wyszukiwarki możesz od razu wygenerować ofertę, opcję 
(kilkudniową blokadę jachtu na zastanowienie się) lub dokonać rezerwacji. 
Szczegółowe informacje i dokumenty zostaną automatycznie przesłane na Twój e-
mail, który podajesz w odpowiednim polu. Pamiętaj o podaniu także telefonu! 
Najpóźniej następnego dnia skontaktujemy się z Tobą by uzgodnić dalsze 
postępowanie. Nie obawiaj się. Na tym etapie nie powstają żadne zobowiązania.

• Jeśli natomiast znajdziesz odpowiedni do Twoich potrzeb jacht w cennikach 
„tabelkowych”, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mail’em, fax’em lub Skype us. 
Natychmiast potwierdzimy dostępność jednostki lub jeśli nie będzie to możliwe 
zaproponujemy alternatywę. Niestety, czasem zdarza się (szczególnie w szczycie 
sezonu), że wybrany przez Ciebie jacht będzie już wyczarterowany. Warto więc od 
razu poszukać kilka alternatywnych portów, jednostek i terminów.

2. Po otrzymaniu informacji z systemu lub nawiązaniu kontaktu dostarczymy wszystkie 
brakujące szczegóły, i ostatecznie potwierdzimy dostępność jachtów w podanych 
terminach.

3. Teraz musisz zdecydować, który z jachtów chcesz wyczarterować. Gdy podejmiesz 
decyzję prześlemy Potwierdzenie Rezerwacji oraz inne niezbędne dokumenty z 
których będą wynikać kolejne czynności koniecznie do ostatecznego zamknięcia 
rezerwacji. Zapłaty zwykle dokonuje się w dwóch ratach. Pierwsza niezwłocznie po 
podpisaniu umowy (z reguły 30% do  50% wartości czarteru), druga 6 do 4 tygodni 
przed zaokrętowaniem / rozpoczęciem resju.

Wpłat dokonujesz na jeden z naszych rachunków bankowych (dane firmy poniżej na 
stopce):

NORDEA BANK POLSKA S.A.                SWIFT : NDEAPLP2
Rachunek PLN : IBAN PL44 1440 1130 0000 0000 0473 8217
Rachunek EUR :IBAN PL22 1440 1130 0000 0000 0473 8225

Ewentualnych przeliczeń EUR / PLN dokonujesz według kursu sprzedaży EUR Nordea 
Bank Polska z dnia dokonywania przelewu, który znajdziesz na stronie banku: 
www.nordea.pl

4. Podpisaną umowę przesyłasz do nas lub po prostu dokonujesz wpłaty w ten sposób 
akceptując warunki umowy bez konieczności składania podpisu i przesyłania umowy.

Sail More! ... więcej, lepiej, z nami!
Odwiedź nas na: www.SailMore.pl

http://www.SailMore.pl/
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