
O D K R Y J  Z  N A M I
MOTOROWODNIACTWO

KUP I ZARABIAJ

INWESTYCJA W JACHT

ZARZĄDZANIE JACHTEM
Spełnij marzenie o posiadaniu własnego jachtu, 

przekaż go nam w zarządzanie czarterowe

i zarabiaj nawet do 10% zainwestowanej kwoty 

netto rocznie. Twój jacht zostanie włączony 

do naszej oferty czarterowej dla klientów 

indywidualnych i firmowych.

INDYWIDUALNE WARUNKI
Doradzamy w inwestycji zarówno z punktu widzenia 

potrzeb klienta jak i możliwości rynku czarterowego 

w Polsce. Możesz przekazać nam jacht na 

wyłączność lub zagwarantować sobie dowolną 

liczbę dni do samodzielnego wykorzystania 

jednostki. Zapoznaj się z wariantami współpracy 

w naszym modelu KUP I ZARABIAJ. Oferujemy 

transparentność, rzetelność i profesjonalną obsługę.

NAJLEPSZY WYBÓR
Jako dealer łodzi Bayliner, Cobrey, Sea Doo i Parker 

oferujemy szeroki wybór i fachowe doradztwo. 

Wybór jachtu to dopiero początek naszej współpracy.

Nasz profesjonalny serwis (stacjonarny i mobilny) 

gwarantuje utrzymanie Twojego jachtu w najlepszym 

stanie, a zespół sprzedażowy zadba o możliwie największe 

obłożenie jednostki i zwrot z inwestycji. Pomożemy też 

w sprzedaży jachtów na rynku wtórnym.

KORZYSTNE FINANSOWANIE
Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami 

finansowymi w Polsce. Szybko zbieramy najlepsze 

oferty leasingu jachtu, służymy radą w wyborze 

finansowania, ubezpieczenia i procesie rejestracji 

jednostki. Przekonaj się sam, że zakup łodzi motorowej 

wcale nie musi wiązać się z ogromną inwestycją!



50% rabat na miejsce rezydenckie

w naszej marinie w Rydzewie

10% rabat na serwis w Nautica Boats

Service (oraz pierwszeństwo serwisu)

10% rabat na gastronomię w Gospodzie

pod Czarnym Łabędziem

Rabaty u Partnerów projektu

Podział przychodu z operatorem na

zasadach 70-30, 60-40 lub 50-50 

w zależności od modelu jachtu

Możliwość wygenerowania do 10% zysku
z zainwestowanej kwoty rocznie

Kompleksowa opieka bosmańska

i serwisowa nad jachtem

Zaangażowanie operatora w maksymalizację 

obłożenia czarterów i marketing projektu

KORZYŚCI ARMATORA

Baza w legendarnej Gospodzie 

„pod Czarnym Łabędziem” w Rydzewie

Marina z pełnym zapleczem sanitarnym, 

technicznym na 40 jednostek 

na jeziorze Bocznym

Własna flota kilkunastu jachtów 

motorowych, skuterów wodnych 

i akcesoriów do sportów wodnych

Promocja oferty na targach, wydarzeniach 

branżowych, w internecie i wśród 

partnerów projektu

Umowa określająca zasady współpracy, 

gwarantująca jakość świadczonych usług

Kompleksowe usługi dla posiadaczy jachtów

Doświadczony zespół sprzedażowy 

i realizacyjny

OPERATOR CZARTEROWY
CENTRUM MOTOROWODNE NAUTICA

Schemat OPERACYJNY
KUP I ZARABIAJ


