Általános szerződési feltételek
I. Bérbeadó kötelezettségei
1.
2.
3.
4.

Bérlő részére kikötőhely biztosítása.
A kikötőhelyen víz és áramvételi lehetőség biztosítása.
Egy darab – belépésre szolgáló – kulcs biztosítása.
Zuhanyzó és mellékhelyiség használatának biztosítása.

II. Bérlő kötelezettségei
1. Bérlő a kikötőhely elfoglalása után 24 órán belül köteles tárolási szerződést kötni.
2. A hajótulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia a (minimum 3 ponton történő) hajó
kikötéséről. A szakszerűtlen kikötésből eredő károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!
3. Minden hajótulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia a hajó szakszerű, vízmentes le
ponyvázásáról. A szakszerűtlen ponyvázásból eredő károkért a Bérbeadó felelősséget nem
vállal!
4. A bérlő tulajdonát képező - hajókban valamint az úszóműveken hagyott - tárgyakért a
Bérbeadó felelősséget nem vállal!
5. A bérlő hajója által, a kikötőben tartózkodó hajókban okozott kárért a bérlő anyagi
felelősséggel tartozik.
6. Károkozás esetén - amennyiben a bérlő nem rendelkezik teljes körű érvényes
felelősségbiztosítással - az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, melyről jelen
szerződés aláírásával nyilatkozik.
7. A bérlő köteles a bejárati ajtókat maga után bezárni.
8. A tárolás díj egy összegben előre fizetendő, késedelmes fizetés esetén a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszerese a késedelmi kamat.
A kikötőhely elfoglalása után a Bérlő tudomásul veszi:a kikötőrendet, a kikötői szabályzatot, a
kikötői árakat, és azt magára nézve kötelezően elismeri!
III. A szerződéskötés feltételei
1. A tárolás feltételei:
- aláírt, érvényes tárolási szerződés
- a tárolt hajó nemzetközi hajólevél másolata
- hajóvezetői jogosítvány másolat
2. Tárolási díj: …….. HUF, amely magában foglalja a 27%-os ÁFÁ-t.
3. A tárolási díj rendezésének módja lehetséges szezonálisan, vagy havonta.
4. A havi bérleti díj minden hónap 1.-től 31.-ig tartó időszakra vonatkozik. A bérleti díj előre,
mindig az aktuális hónap 10.-ig fizetendő. Tört hónap esetén a teljes havidíj, vagy napidíj
fizetendő. 15.-től elég a havi bérleti díj felét kifizetni.
5. A szezonális bérleti díj nyári szezon esetén április 15.-től november 15.-ig, téli szezon
esetén november 16.-tól április 14.-ig tartó időszakra vonatkozik.

IV. Kikötői nyitva tartás
A kikötő hajósaink számára a nyári szezonban (április 15. – november 15.) 00-24h tart nyitva.
VI. Egyéb általános szerződési feltételek
1.
2.
3.
4.

A Bérlő a vendégeiért felelősséggel tartozik.
A Bérlő a kikötőhelyét albérletbe nem adhatja.
A kikötő területén horgászni tilos!
A kikötő területén a Hajózási Szabályzatot mindenkinek kötelezően be kell tartania!

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadók.
A kikötőrendet és a szerződési feltételeket a felek kölcsönösen értelmezték, azt magukra nézve
kötelezően elismerik, és azt szabad akaratukból írják alá.

