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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Wypożyczalnia Mazury Kamil Tyszko
11-600 Kolonia Rybacka,
Spacerowa 21 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Kamil Tyszko
wypozyczalnia.mazury@gmail.com
Tel: +48792591898
https://wypozyczalnia.mazury.pl/

Opis przedmiotu zamówienia
Początki ﬁrmy Wypożyczalnia Mazury sięgają roku 2010, kiedy właściciel ﬁrmy
zdecydował się na zakup używanej łodzi z początku lat 90-tych, wykonanej jeszcze w
technologii sklejki laminowanej. Łódź była wynajmowana 2 lata, a następnie ﬁrma w
sposób dynamiczny rozwinęła swoje umiejętności, wykonała ciężką pracę
marketingową, zainwestowała wiele pieniędzy, czego owocem jest obecnie oferta
ponad 10 jachtów motorowych do czarteru na Mazurach. Nasza oferta jachtów
posiada bardzo szeroki zakres: od łodzi 6,5 m długości kadłuba do nawet 12 metrów.
Każda z łodzi (często w Polsce określana jako houseboat) posiada wyposażenie do
wypoczynku, ale przede wszystkim do komfortowego życia dla 2, 4, 6, a nawet 8
osób. W zakresie wspomnianego wyposażenia wchodzi: kuchnia z palnikiem,
lodówką, zlewem z bieżącą wodą, a także łazienka z prysznicem z ciepłą wodą i
toaletą stacjonarną. Całe wnętrze podzielone jest na osobne kabiny lub tzw. koje,
czyli miejsca do spania dla załogi. Na zewnątrz jachtów znajdziemy materace do
kąpieli słonecznych, wygodny pokład do wypoczynku, nawet pod daszkiem, aby
skryć się przed słońcem. Oczywiście bezpieczne wyjście do wody po drabince to
standard, którego każdy oczekuje wypoczywając na wodzie.

Informacje uzupełniające
Wynajem łodzi na Mazurach ma długą tradycję. Kilka dużych i zagranicznych ﬁrm
dołączyło do kilku rodzimych ﬁrm czarterowych, które od dawna oferują łodzie do
wynajęcia. Poziom obsługi, który na początku był stosunkowo skromny, z czasem był
uzupełniany, aby zadowolić klientów i tym samym spowodować ich powrót, ale także
aby mogli oni polecać naszą ﬁrmę czarterową znajomym. Wynajem łodzi Mazury
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Zapoznając się z naszą stroną zapoznają się Państwo z dużą listą baz czarterowych
na Mazurach oraz z wieloma portami, w których się znajduje większość ﬁrm. Miejsca
do cumowania w porcie, opis wejścia do portu oraz wszelkie inne niezbędne
informacje. Mogą Państwo bezpośrednie połączyć się z naszą bazą czarterową,
wysyłać e-mail lub bezpośrednio ze strony sprawdzić kalendarz dostępności, co jest
bardzo przydatne przy rezerwowaniu naszych jachtów motorowych. Dostępność na
naszej stronie. Zdjęcia są kluczowym elementem wyboru dla każdego klienta. Na
stronie Wypożyczalni Mazury dostępne są zdjęcia ﬂoty motorówek i jachtów, a także
zdjęcia pereł Mazur, najpiękniejsze zdjęcia z proponowanych tras. Każde zdjęcie jest
opisane i podzielone na kategorie, aby nawigacja była jak najprostsza. Serwis
podczas czarteru jachtów motorowych na trasie Mazur Nie ma nic gorszego niż
zapali się lampka na panelu sterowania i nie wiesz, co to z tym zrobić. Potrzebujesz
wyłączyć / włączyć urządzenie, wymienić bezpiecznik, przeczyścić przewód, ale nie
wiesz, jak to zrobić. Z pomocą przychodzi tutaj serwis naszej ﬁrmy, który zawsze
odbierze od Ciebie telefon, poinstruuje i rozwiąże podczas Waszej rozmowy
najczęstsze problemy. Instrukcja korzystania z najważniejszych funkcji Twojej łodzi
motorowej zostanie Ci przekazana podczas szkolenia pierwszego dnia czarteru.

Nabywcy z zagranicy
Estonia
Dania
Słowacja
Rosja
Czarnogóra
Austria
Finlandia
Francja
Belgia
Łotwa
Wielka Brytania
Królestwo Niderlandów
Czechy
Polska
Litwa
Niemcy
Rumunia
Szwecja
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CPV
Łodzie rekreacyjne i sportowe
Usługi czarterowania statków

Załączniki

czarter_jachtow_motorowych.JPG

Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
27.05.2021

Ważna od
28.11.2020

Branże
Statki i łodzie
Turystyka, sport i rekreacja

Możliwy wolumen produkcji
100
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Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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