Kikötőrend és Általános Szerződési Feltételek
Bérbeadó szolgáltatásai (melyet a bérleti díj tartalmaz)

I.







Klubtagok részére állandó kikötőhely biztosítása
A kikötőhelyen vízvételi lehetőség
Az „ivóvíz” feliratú csapon, valamint a kikötőben felirattal ellátott
csapokon lehet vizet vételezni
A kikötőhelyen áramvételezési lehetőség – akkumulátor töltésére, kis
hűtőszekrény üzemeltetésére
Két darab belépésre szolgáló klubkártya (elektronikus zár nyitása)
Az egész kikötő folyamatos 24 órás őrzés-védelme
Bérbeadó egyéb szolgáltatásai (melyek térítés ellenében vehetők
igénybe)

II.






Tárolási szerződéssel rendelkező Bérlőnk igény szerint további
klubkártyát vásárolhat
Ha Bérlő nagyobb teljesítményű fogyasztót (villanyfűtés, klíma) kíván
üzemeltetni, azt bejelenteni köteles. Ez esetben az áramvételezés csak
erre a célra felszerelt árammérő beiktatásával lehetséges és a
fogyasztott energiát, fizetni kell.
Hajószerviz és karbantartási munkák
Sólya pálya használat
Bérlő kötelezettségei

III.






Bérlő a kikötőhely (vízen és szárazon) elfoglalása után 24 órán belül
köteles tárolási szerződést kötni.
A hajótulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia a (minimum 3
ponton történő) hajó kikötéséről. A szakszerűtlen kikötésből eredő
károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!
Minden hajótulajdonosnak saját magának kell gondoskodnia a hajó
szakszerű, vízmentes leponyvázásáról. A szakszerűtlen ponyvázásból
eredő károkért a Bérbeadó felelősséget nem vállal!
A hajókban valamint a stégen elhelyezett tárgyakért a Bérbeadó
felelősséget nem vállal!
Bérlőnek a hajójára érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A kikötőhely elfoglalása után a Bérlő tudomásul veszi:






a kikötőrendet,
a kikötői szabályzatot,
a kikötői árakat,
a tárolási szerződés feltételeit,
és azt magára nézve kötelezően elismeri.

IV. A szerződéskötés feltételei, hajótárolás
A tárolás feltételei
 aláírt, érvényes tárolási szerződés
 a tárolt hajó nemzetközi hajólevél másolata
 utánfutó forgalmi engedély másolata
 hajó és utánfutó érvényes felelősségbiztosítása
 a tárolt hajó pótkulcsa (tűzvédelmi okokból)
 hajóvezetői jogosítvány másolata
Tárolási díj
A tárolási díjakat a honlapunkon
(http://yachtkikoto.eu/szolgaltatasok/hajohelyberleti-dijak/) megtekinthető
aktuális árlista foglalja magában.
A tárolási díj rendezhető:
szezonálisan az árlistában szereplő kedvezménnyel
(nyári szezon: április 1 - október 31.)

A benzinkúton - a tankoláskor - készpénzes és bankkártyás fizetés is
lehetséges.
V. Kikötői nyitva tartás
A kikötő hajósaink számára a nyári szezonban (április 01-október 31) éjjelnappal nyitva tart.
Bejárati kapu nyitva tartás
Nyári szezonban a bejárati kapu reggel 8:00 órától este 20:00 óráig van
nyitva.
Nyári szezonban a kapuzárás után a bejáratnál lévő ügyeletes portaszolgálat
segítségével lehet a kikötő területére belépni, illetve a kikötőből távozni.
A téli időszakban is folyamatos az őrzés de ebben az időszakban az iroda
nem üzemel ezért a kikötőt látogatni, nem lehet.
Az ügyeletesnek jogában áll a kikötőbe látogatók személyazonosságát
valamint látogatásának célját ellenőrizni, és amennyiben a belépést nem tartja
indokoltnak azt megtagadni.
Kérjük bérlőinket, hogy a félreértések és kellemetlenségek elkerülése
érdekében vendégeik nevét minden esetben szíveskedjenek személyesen
vagy telefonon, lejelenteni az ügyeletesnél.
A Bérlő a vendégeiért felelősséggel tartozik.
A biztonsági intézkedéseket a saját és a hajók biztonsága érdekében tesszük,
ezért kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket.

VI. Egyéb általános szerződési feltételek
A kikötő bérlője a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat, ilyen
jellegű szándékát a vezetőség felé jelezni kell és annak feltételeit külön
megállapodásban rögzítik.
A kikötők területén a Bérlő idegen vállalkozót a Bérbeadó engedélye nélkül
nem dolgoztathat.
Hozzájárulást a Bérbeadó kizárólag a szerződött Bérlő kérésére ad ki.
A munkavégzés díja: 20.000 Ft/alkalom.
A Bérlő a kikötőhelyét albérletbe nem adhatja.
A kikötők területén horgászni tilos!
A kikötők területén a Hajózási Szabályzatot mindenkinek kötelezően be kell
tartania!
A kikötőkben csak kis sebességgel (5 km/h), hullámkeltés nélkül szabad
közlekedni.
A kikötőkben szennyvíz, fenékvíz, olajos víz, nem üríthető.
A bérleti szerződés felmondási ideje 2 hét, melyet bármely fél indoklás nélkül
felmondhat.
A kikötők egész területe kamerával megfigyelt terület.
A Kikötőrend vagy a tárolási szerződés bármely pontjának megszegése
esetén a Bérbeadónak jogában áll a rögzített képanyagot felhasználni.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az
irányadók.
A kikötőrendet és a szerződési feltételeket a felek kölcsönösen értelmezték,
magukra nézve kötelezően elismerik.
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