
Bérleti szerződés
BÉRBEADÓ:
Ing. Zoltán Jankó – VODNETURY.sk, Dobrohošt 141 ,930 31 SLOVAK REPUBLIC , ICO: 45998965, 
DIC: 1078430826, www.vodnetury.sk, info@vodnetury.sk   Mobil: +421 905 291 430 , +421 907 171 113     

 BÉRLŐ:   A bérlet tárgyát képező sporteszközök:
Név:                                            KENU/KAJAK: számai                                                                   ,  

            Db x       Nap x  …..(…..több nap esetén) Eur =           Eur

Címe:                                        Evezö:                                              Db

Születési / hely idő: Mentőmellény:                                  Db

szem.ig: Katamarán ôsszekôtô:                    Pár

Mobil:                                      Hordó:                                             Db

Email:                                      Szivacs:                                           Db

Cég bejegyzési szám/ICO:     Térkép:                                             Db

Adószám/DIC:                        

Folyó/folyószakasz:                 Duna és ágvizei a Csallókoz és 
Szigetkoz teruletén

Kötél:                                                Db

Csoport  esetén  Bérlő  a  csoportért  felelős
csoportvezető/túravezető:  

Utánfutó:                                          Nap x …...Eur =                Eur

Szállítás :                                          Km x  ….Eur =                 Eur

Összesen:                                                                                 Eur

A bérleti  díj  kizárólag  a  fennt  feltüntetett  eszközök  és  szolgáltatás  ellenértéke  és  nem  tartalmazza  a
biztosítás díját, az üzemeltetési és karbantartási költségeket. Bérlő a felszereléseken SEMMILYEN jelzést
nem  helyezhet  el,  a  sporteszközök  írószerrel,  ragasztóanyaggal  vagy  bármely  egyéb  módon  történő
megjelölése szándékos rongálásnak minősül és kártérítési kötelezettséget von maga után.

A vízi járművet és a fennt feltüntetett tartozékait üzemképes állapotban hiánytalanul átadtam / átvettem.

Bérlet kezdetének ideje ....................................................... Helye: Doborgaz 141 es házszám
Bérlet végének ideje ............................................................ Helye: Doborgaz 141 es házszám

Kelt: Doborgazon, ...................….……….............

                        ______________        __________
                                                                                    Bérbeadó                  Bérlő

VISSZAVÉTEL                   Ideje:……………………………….Helye:…………………

A fent részletezett eszközök visszavételre kerültek sérülésmentesen, hiánytalanul IGEN / NEM
A bérelt eszközökben az alábbi károk, hiányok keletkeztek: ................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

     ________________________________                    _________________________________
                             Bérbeadó                                                                         Bérlő      

http://www.vodnetury.sk/
mailto:info@vodnetury.sk


A bérbeadó bérbe adja,  a bérlő bérbe veszi  a bérbeadó tulajdonát képező sporteszközt az alábbi  feltételek szerint.  A Bérbeadó jelen nyilatkozattal
tájékozatja a Bérlőt, hogy a bérleti szerződésben megjelölt víztesten való közlekedés felelőssége a Bérlőt terheli. Bérlő, (csoport esetén a csoportért felelős
vezető) kijelenti, hogy saját és a vele túrázók úszás tudása, fizikai és pszichikai állapota, sportolásra alkalmas. Drogok alkohol és egyéb tudatmódosító
szer befolyása alatt senki nem áll. Bérlő kijelenti, hogy tisztában van a Hajózási Szabályzat és a vízi közlekedés rá és társaira vonatkozó szabályaival,
képes/ek azokat betartani,  rendelkezik/nek a vízi  közlekedéshez, az ön-, és társmentéshez szükséges alapismeretekkel és evezéstechnikai tudással,
kijelenti,  hogy ő ill.  a vele túrázók saját felelősségére/ükre száll/nak vízre.  A Felek rögzítik,  hogy az általánosan elvárható viselkedési  normáknak, a
Bérbeadó útmutatásainak, valamint a vízi  közlekedés szabályainak (Hajózási  Szabályzat) megsértéséből  adódó mindennemű jogi felelősség, káreset,
büntetés és egyéb káros következmény ezek után Bérlő kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

18 év alattiak a hajót csak szülöi felügyelettel használhatják. A hajóban a hajózási szabályzatnak megfelelö, kötelezö felszerelésröl a bérlönek
gondoskodnia kell (5fm kötél, szivacs vagy meröeszköz, mentömellény, fehér fényü elemlámpa tartalék elemmel izzóval (pl. Kettő darab feltöltött
mobiltelefon),  legalább  egy  evezö.   A bérlö  a  folyó  sajátosságait  tanulmányozta  és  ehhez  mérten  megfelelö  kormányzási  képességekkel
rendelkezik. A bérlö az eszköz használata közben a viselkedési normatívákat betartja és fokozottan figyel a természeti környezet védelmére.

A Bérlő köteles a sporteszközt és tartozékait rendeltetésszerűen használni, és megóvni. A hajót csak vízen terheli, partra nem megy föl, elkerüli a hajó
szilárd testekkel  történő érintkezését,  mentőmellényre nem ül  rá,  a parttól,  kikötött,  és/vagy veszteglő tárgyaktól,  a  hajózási  útvonaltól  és
horgászoktól biztonságos távolságra közlekedik. Ezek megszegéséből keletkező minden nemű kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles
a birtokában és használatában álló sporteszközt a rendelkezésre álló összes jogos eszközzel megvédeni a lopással szemben, a felszerelést nem hagyja
őrizetlenül. Károkozás esetén a lentebb részletezett kártérítési tételek megfizetését magára nézve kötelezőnek elismeri.  A sporteszközt csak a bérleti
szerződésben és feltüntetett személy(ek)  ill. csoport  használhatják.  Bérbeadó semmilyen módon nem felelős azokért a közvetett vagy következményes
károkért, melyek Bérlő a sporteszköz használatával másnak okoz. Ezekért Bérlő tartozik kizárólagos felelősséggel.

A bérleti szerződés a feljebb részletezett díjszabás szerint jön létre. A bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért a lejjebb feltüntetett kártérítési
összegek érvényesek.

Bérbeadó a felszerelést tisztán, biztonságos, működőképes állapotban adja át. Bérlő köteles a sporteszközt és tartozékait a megállapodásban megjelölt
helyen és időpontban az átvételkorival megegyező, tiszta állapotban hiánytalanul leadni. Amennyiben Bérlő a sporteszközt rendeltetés ellenesen használta,
az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket Bérlő tartozik megtéríteni. Ha Bérlő a sporteszközt a bérleti szerződésben foglalt
időponton túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen vagy telefonon kell Bérbeadó
tudomására hozni. Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a sporteszközt kellő
indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali  hatállyal felmondani, illetve a sporteszközt Bérlőtől visszavenni, akár a
szükséges önhatalom eszközével  is élve.  Felek rögzítik,  hogy amennyiben Bérlő a bérleti  szerződés lejártát  követő 24 órán belül  az általa használt
sporteszközt a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy a Bérbeadó
jogosult a rendőrségen jogi lépések megtételére, feljelentéssel élni.

Bérlő  köteles  személyi  sérüléssel,  vagy  anyagi  kárral  járó  balesetről  ill.  a  sporteszközzel  kapcsolatos  minden  eseményről  haladéktalanul  értesíteni
Bérbeadót, ezzel egy időben köteles haladéktalanul rendőrség intézkedését kérni, ill. a sporteszköz rongálása, ellopása esetén, a rendőrkapitányságon
feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap, stb.) a bérbeadó részére átadni. Baleset részeseként Bérlő köteles a helyszínen
maradni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni, velük együttműködni. Bérlőnek nincs semmilyen felelősségi, anyagi vagy
egyéb megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. Ilyen esetekben és a felszerelés meghibásodása esetén
Bérbeadó értesítése mellett köteles – saját költségére - gondoskodni a sporteszköz biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről
Bérlő  túratársait  vagy más túrázót  ért  baleset  esetén saját  biztonságát  nem veszélyeztető  mértékig  a  tőle  elvárható  emberi  normák  szerint  köteles
segítséget adni és/vagy hívni..

Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait a Bérbeadó jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén, vagy hatósági megkeresés esetén az
arra illetékesek részére átadja. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szlovakiai Ptk. (Občianský zákonník) rendelkezései az irányadók. Jogvita
esetére a felek kikötik a Dunaszerdahelyi Járási bíróság kizárólagos illetékességét.

Kártérítési összegek a szerződés alapján:

Elvesztés, lopás vagy teljes megsemmisülés esetén:          Kenu, Kajak, egyéb hajó   500 Eur/ Db,                         
Hajórepedés, kilukadás, merevítő-, üléstörés, rongálódás: 50Eur-200Eur / Db valódi költség szerint
Evezölapát:      elvesztés, törés 30 Eur/Db,  
Mentőmellény: elvesztés, szakadás: 30Eur/Db, javítható szakadás: 15Eur/ Db, 
                          csat, öv elvesztés, nagymértékü szennyezés 10Eur/Db,
Hordó:               elvesztés, repedés, törés, fedél elvesztés: 15Eur / Db,
Terkép/Szivacs/Üllöpárna/Kötél: elvesztés:   5/2/2/2 Eur  
Utánfutó:  sérülés: megegyezés illetve valódi költség szerint, lopás esetén: 1500Eur  

Fontos   tanácsok   a károk elke  rü  l  ése érdekében:  

 A hajót csak vízen terhelni, partra nem felhajtani, elkerülni a hajó
szilárd  testekkel  történő  érintkezését,  mentőmellényre  parton  ill.
kenuban nem ülni, a parttól, kikötött, és/vagy veszteglő tárgyaktól,
a  hajózási  útvonaltól  és  horgászoktól  biztonságos  távolságra
közlekedik.  Veszélyes  helyeket,  zárásokat  messziről  elkerülni.
Felügyelet nélkül a hajót és a felszerelést nem hagyni, mivel lopás
fenyeget. A parthoz a kenut kellőképpen rögzíteni.

                  Ezt a két oldalt elolvastam és elfogadom: --------------------------


