Hajóbérleti Szerződés
A KOVI Sporthajós Iskola mint Bérbeadó, (8172 Balatonakarattya Hosszúmező utca 18. Tel.: +36209245075 és
...........................................................................................mint Bérlő szerződéses jogviszonyt hoznak létre az alábbiak
szerint.
1, A Bérlő lakcíme ........................................................................................................................
Igazolvány sz.:..................................................... Vezetői eng.sz.:.....................................................
2, A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező hajót jogosult bérbe adni, műszaki állapotában a hatósági
előírásoknak megfelel, tiszta, hajózásra alkalmas, érvényes vizsgával rendelkezik, a szükséges felszerelésekkel el van
látva.
3, A Bérlő kijelenti, hogy a hajó vezetéséhez szükséges jogosítvánnyal és ismeretekkel rendelkezik.
4, A hajónak felelősség biztosítása van. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a biztosítási káreseményen kívüli, ill.
önhibájából keletkezett károkért felelősséggel tartozik. A kaució a kisebb károkra, tárgyelvesztésekre, stb. nyújt
fedezetet. Ezek elszámolása közös megegyezéssel a hajó visszaadásakor történik. A hajót kitakarítva, tisztán kell
visszaadni az átvételi kikötőben, leltár szerint. Külön díjért lehetséges más kikötőben is megállapodni.
5, A Bérlő saját felelősségére a hajólevélben rögzítettek betartásával utasokat vehet föl.
6, A Bérlő a hajót versenyzésre nem használhatja. Nem hagyhatja el a kikötőt, ha a szélerősség 6B°, vagy az
előrejelzések szerint ilyen várható. Amikor szükséges, haladéktalanul csökkenti a vitorla felületet, vagy motorra
kapcsol, illetve lehorgonyoz a hajó, az utasok biztonsága érdekében.
7, A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő és legénysége bemutassa szakértelmét a hajó biztonságos kezelésében. A
próbahajózás a bérleti idő részét képzi. Amennyiben a Bérlő nem tudja a hajós tudásáról meggyőzni a Bérbeadót a
Szerződés a bérleti díj visszafizetése nélkül érvényét veszti, vagy a Bérlő meggyőző tudású felelős hajóvezetőt kér
fel, vagy a Bérlő költségére a Bérbeadó hajóvezetőt biztosít.
8, A hajó adott időszakra történő lefoglalását a Bérlő 30% előleg megfizetésével biztosíthatja.
9, Az előleg összegét a felmerült költségek levonásával a Bérlő visszakapja, ha a Szerződést az igénybevétel
megkezdése előtt 60 nappal visszamondja. Az előleg 80%-át kapja vissza a Bérlő, ha 60 napon belül áll el a
szerződéstől, de a felek kölcsönös erőfeszítésének eredményeként az adott időszakra sikerül új bérlőt szerezni.
Egyébként az előleg összegére a Bérlő nem jogosult.
10, A bérleti díj fennmaradó részét és a kauciót az igénybevétel megkezdésekor kell megfizetni.
11, Az igénybevétel a hajó leltár szerint történő átadásával kezdődik és a kaució jogos részének visszafizetésével
végződik.
12, Késedelmes visszaadás esetén a késedelem idejére dupla díjtételt kell fizetni.
13, A Szerződés két példányban készül.
14, Számlaszám: Forrás takarékszövetkezet: 72900013-10203871, kedvezményezett: Kovács László
15, A bérelt hajó:
Típusa: ............................ száma: .......................…………........ neve:......……….................
16, Az igénybevétel ideje:
.................................................... .....................................-ig.
17, Az átvétel helye, időpontja:
............................................................................
18, A bérleti díj: ...........................………….
19, Megjegyzés:............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
20, A mai napon a Bérlő a 8, 15, 16, 18, pontok alapján, a fentebb részletezettek ismeretében kifizetett (átutalt)
.............................................................................,-Ft előleget.
Balatonakarattya,....................................................

..............................................................
Bérlő

........................................................
Bérbeadó

-- 2 -21, A Bérlő a mai napon megjelent és a 15, pont alatti hajót leltár szerint a 25, pont alatti hiányossággal átvette.
22, A Bérlő a hajó átvételekor az alábbi elszámolás szerint fizet a Bérbeadónak:
bérleti díj:

.............................................,-Ft

előleg:(levonás) ...............................................,-Ft
kaució:

.................................................-Ft

egyéb szolg.:
mindösszesen:

................................................,-Ft
.................................................,-Ft

23, A Bérlő a 22, pont alatti összeget megfizette, ezért jogosult a 15, pont alatti hajót a Szerződés és az egyéb
vonatkozó szabályok betartásával
............................................................-től ......................................................-ig használni.
24, A visszaadás helye, időpontja:
......................................................................................................................
25, Átadáskor tapasztalt hibák, hiányosságok:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
26, Megjegyzés:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Balatonaliga,...........................................
................................................
Bérlő

.................................................
Bérbeadó

27, A Bérlő a mai napon a 15, pont alatti hajót a ………….................................................. kikötőben visszaadta.
28, Visszaadáskor a 25, pontban nem említett hibák, hiányosságok:
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
29, A 26, pontban felsoroltak értékét a felek kölcsönösen …………......................................,-Ft-ban elfogadják.
30, Megjegyzés:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
31, A kaució visszajáró jogos összege:
............................................,-Ft, amit a Bérlő a mai napon átvett..
Balatonaliga, .................................................

..........................................................
Bérlő

........................................................
Bérbeadó

