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SÖZLEŞME
1) KONU ; İş bu sözleşme  SPOOKY adlı 15,9 mt boy 5,0 mt en 3 kabin teknenin tüm olanaklarını kullanarak 

aşağıda belirtilen tarih ve sürede kiralanmasının karşılıklı yükümlülüklerine istinaden düzenlenmiştir

2) TARAFLAR ; .Göcek Belediye Marina 48310 FETHIYE/MUĞLA adresinde bulunan MAVİYE YOLCULUK 

SPOOKY TEKNESİ BORA GÜLAYLAR Tel: +90 532 545 30 48 info@maviyeyolculuk.com bu sözleşmede 

İŞLETME olarak anılacaktır.Aşağıda detayları bulunan Bay/Bayan __________________________________   

bu sözleşmede YOLCU olarak anılacaktır ki bu sözleşme YOLCU ile İŞLETME arasında gerçekleştirlmiştir
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3 ) TUR DETAYLARI ;
LİMAN TARİH SAAT

HAREKET

DÖNÜŞ

Tur başlangıç ve bitiş yeri farklılığı durumunda ………….. Euro teknemizin çıkış limanına boş dönüşü ve mazot 

sarfiyatı olarak fiyatlandırılacaktır.

4) ÖDEME  ; İş bu sözleşme kaparo miktarı banka hesabımıza geçtiği an itibarıyla taraflar tarafından 

imzalanmış sayılacaktır.

BANKA ŞUBE HESAP NO
GARANTİ 1350 6692981

GÜN KİŞİ TOPLAM

TEKNE BEDELİ

KUMANYA BEDELİ

EXTRALAR

DİĞER ÖDEMELER

GENEL TOPLAM_____________________

KAPARO __________________________

KALAN TOPLAM ____________________ (TEKNEYE GİRİŞ ÖNCESİ NAKIT / HAVALE / EFT olarak yapılacaktır)

Fiyata Dahil Hizmetler: Transitlog, liman masrafları,  mazot, benzin, personel hizmetleri, tekne kullanım 

suyu, 3. şahıs ferdi kaza sigortası ( tatil sigortanızı yapmanızı öneririz ).

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: Dalaman havaalanı gidiş - dönüş transfer.  Tekne barından tüketilen 

içecekler ( kendi içecekleriniz haricindekiler ), kara turu ve ören yeri giriş ücretleri, su sporları, program 

dışındaki marina bağlama giderleri.

5) İPTAL KOŞULLARI  ;
 Tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde de tur bedelinin % 20 u kesilerek iptal işlemi 

yapılır.

 Tur tarihinden 60 gün öncesi yapılan iptallerde tur bedelinin  % 30 si kesilerek iptal işlemi yapılır.

 Tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde alınan depozit iade edilmez. Ancak toplam tur bedelinden %30 

kesilerek iptal ettikleri tekne kiralama hakkını bir sonraki seneye aynı teknede ya da başka bir teknede 

kullanabilirler.

 Tur tarihine 14 gün kala yapılan iptallerde tur bedelinin tamamı talep edilir.

 Tur iptallerinde, geri ödeme; iptal tarihinden sonra 30 gün içerisinde yapılır.

6)  YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ ;
MAVİYE YOLCULUK SPOOKY TEKNESİ  olarak sunacağımız servis garantisi, kaliteli hizmet yükümlülükleri 

doğrultusundadır onaylanan rezervasyonlar ve yapılan sözleşmeler Türk Yasaları doğrultusunda belirlenen 

anlaşma ve koşulları dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. Sunulacak hizmetin herhangi bir sebeple ( tekne arızası, 

hava muhalefeti v.s ) verilememesi durumunda Firmamız  24 saat içerisinde aynı kalite ve konfora sahip emsal 

bir tekne ile tatilinize devam etme imkanı sunmakla yükümlüdür.


