
 

 

TÉLI TÁROLÁSI SZERZŐDÉS 2018 

 
Mely létrejött egyrészről a Balatonfüredi Hajógyár Kft. (8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 1, adószám: 

11520571-2-19, C.j: 19-09-502884, OTP Bank: 11748069-20024114-00000000), a továbbiakban mint 

Üzemeltető, másrészről: 

 

Bérlő   
Neve (cégnév):   

                                

Adószám: 

Kapcsolattartó:  

 

Szem.ig.száma: 

Anyja neve:                 

                 

Telefon:                                            

Számlázási cím:   

 

E-mail: 

 

a továbbiakban mint Bérlő között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  

  

Az Üzemeltető a Bérlő rendelkezésére bocsájtja határozott időre 

2018. 11. 01-től 2019. 04. 30-ig 

a balatonfüredi kikötőjében található tárolási helyet Bérlő hajójának raktározására szezonon kívül, a 

kikötő zárt területén szárazföldön, amely szolgáltatást Bérlő igénybe vesz. 
  

 

Téli tárolás helye: X Téli tárolás díja (bruttó) 

Saját kerekes kocsi    

Saját fix bak   

Hajógyári fix bak (+20%)   

Fedett tárolás (+20%)   

Egyéb:   

Mindösszesen:   

 

A hajó 

lajstromszáma:    neve:   típusa:                                                                      

hajólevél szerinti   merülése:                  

hossza:       szélessége:  súlya:  

 

 A téli tárolási díj magában foglalja a hajó raktározását parton a Bérlő által biztosított tároló 

kocsin, továbbá egyszeri ki-daruzását jelen szerződést érintő szezon végi időszakban saját 7,5 



 

 

tonnás darunkkal, valamint egyszeri fenékmosását a szezon végi kidaruzáskor. 7,5 tonna súly 

felett autódarut hívunk, melynek díját a bérlőnek továbbszámlázzuk. 

 A daruzás pontos időpontját az igényelt dátum alapján a kikötővezető hagyja jóvá és veszi fel a 

naptárba a hajó súlya, a kapacitás és az időjárás függvényében. A naptár a 

http://balatonfuredihajogyar.hu/szolgaltatasaink/teli-hajotarolas/ oldalon található. 

 A hajó daruzására tavasszal 1 óra, ősszel 2 óra áll rendelkezésre. A bérlő hibájából felróható 

időtúllépés esetén minden további megkezdett órát a normál árlista szerinti díjjal felszámítunk. 

A hajókat a daruzásra bejelentett időpontra téli parti tárolásra előkészített állapotban a 

daruzási helyre kell bekészíteni, mely a bérlő feladata.  

 Túltárolás esetén 5000 Ft/nap túltárolási díjat számítunk fel.  

 Amennyiben a fent meghatározott összeg kiegyenlítése az Üzemeltető számláján szereplő fizetési 

határidőn belül nem történik meg, úgy Üzemeltető jogosult jelen bérleti szerződést egyoldalú 

nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatást szüneteltetni. Késedelmes fizetés 

esetén Bérlő a Ptk. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. 

 Üzemeltetőt a hátralékos díj és járulékai erejéig a Bérlő raktározott vagyontárgyain zálogjog 

illeti meg. Üzemeltető a zálogjog fennállása alatt megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt 

vagyontárgy elszállítását, látogatását. Bérlő vagy bérlő cég jelen tárolási szerződést aláíró 

képviselője a bérlői pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért az üzemeltető irányában készfizetési 

kezességet vállal. Üzemeltető jogosult a szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére a 

tartozás és annak járulékai fennállásáig. 

 A téli tárolás díjbesorolása a hajólevélen feltüntetett hajóhossz alapján történik.  

 Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az „Általános Szerződési Feltételek”és a 

„Házirend”, amelyet Bérlő megismert. 

 Peres eljárás esetén az új PTK. előírásai az irányadóak. 

 

A bérleti díjakat az árlista tartalmazza. Aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönösen kialkudott díjat 

elfogadom. Felek jelen Szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

Balatonfüred, 2018.  

 

 

 

                 ……………………………..……   ……………………………………. 

          Üzemeltető                          Bérlő 

 

 

 

http://balatonfuredihajogyar.hu/szolgaltatasaink/teli-hajotarolas/

