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Bérleti Szerződés 

 

Mely kötetett egyrészről a Bérbeadó  másrészről a Bérlő  

 

SZIGET KIKÖTŐ Kft.    Név:…………………………………………………… 

 

3529 Miskolc, Farkas J. u. 18.   Cím. ………………………………………………….. 

 

Adószám: 24952808-2-05    Mobil tel. szám(ok): …………………………………….... 

Cégjegyzékszám: 05-09-027098 

Ügyvezető: Karsza Péter    E-mail cím::…………………………………………... 

 

      Szem ig. sz.:..................................................... 

szerződéses jogviszonyt hoznak létre az alábbiak szerint. 

 

1./ A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező csónakot jogosult bérbe adni, annak műszaki állapota hajózásra 

alkalmas, és az előírt kötelező felszerelésekkel el van látva. 

2./ A Bérlő kijelenti, hogy rendelkezik a csónak vezetéséhez szükséges ismeretekkel. 

3./ A Bérlő tudomásul veszi, hogy az önhibájából, illetve a csónak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett 

károkért, valamint az általa elvesztett, megrongált felszerelési tárgyakért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ezek 

elszámolása közös megegyezéssel hiány vagy rongálás esetén a csónak visszaadásakor történik. A hajót kitakarítva, 

tisztán kell visszaadni az átvételi kikötőben, leltár szerint. 

4./ A Bérlő köteles tájékoztatni a Bérbeadót arról, hogy hány utas veszi majd igénybe a csónakot. 

5./ A Bérbeadó igényelheti, hogy a Bérlő bemutassa szakértelmét a csónak biztonságos kezelésében. A próbahajózás, 

illetve az esetleges betanítás a bérleti idő részét képezi. Amennyiben a Bérlő nem tudja a hajós tudásáról meggyőzni a 

Bérbeadót, Bérbeadó megtagadhatja a csónak bérbe adását, vagy a Bérlő költségére Bérbeadó hajóvezetőt biztosít. 

6./ Az igénybevétel a csónak leltár szerint történő átadásával kezdődik, és csónak visszaadásával végződik.  

7./ Késedelmes visszaadás esetén a késedelem idejére maradéktalanul meg kell fizetni a bérleti díjat minden 

megkezdett órára illetve napra vonatkozóan. 

8./ A Szerződés két példányban készül. 

9./ A bérelt csónak: Típusa: ………………………….. neve:......………................. 

10./ Az igénybevétel ideje:  ...................................................... - ..................................................-ig. 

11./ Az átvétel időpontja: .....................................................................................................  

12./ A bérleti díj összege:   ...........................…………........................ 

14./Bérlő köteles jelezni Bérbeadónak, amennyiben ő maga, vagy valamelyik utasa nem tud úszni. Valamennyi 16 év 

alatti személy és úszni és nem tudó felnőtt köteles mentőmellényt viselni az utazás során. 

15./ Jelen szerződés aláírásával Bérlő nyilatkozik arról, hogy ismeri a vízi közlekedés veszélyeit, a bérelt csónakot 

megtekintette, annak állapotáról és felszereltségéről személyesen meggyőződött, azt vízi közlekedésre maradéktalanul 

alkalmasnak tartja. Egyúttal nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a csónak használatához szükséges vízi jártassággal, 

csónakot saját felelősségére veszi igénybe és személyesen felelősséget vállal a vele együtt utazókért is. 

16./Kötelező mellékletek: Szerződési feltételek, Nyilatkozat felelősségvállalásról. 

17./ Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásnak napján átvette Bérbaadótól Sziget Kikötő Kft. általános 

szerződési feltételeit (ÁSZF), melynek tartalmát megismerte, megértette és annak rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 
 

Tiszaújváros, 20................................. 

 

              ..............................................................                                 ........................................................ 

                                      Bérlő                                                                             Bérbeadó 

      

17./Bérbeadó képviselője a csónak visszaadásának időpontjában az alábbi hiányosságokat tapasztalta: 

 

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

 

18./ A 17. pontban felsoroltak értékét, felek kölcsönösen ……………………………………. Ft-ban elfogadják. 

 

              ..............................................................                                 .............................. .......................... 

                                      Bérlő                                                                             Bérbeadó 

 


