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Jelen szerződés az IntelliCode Kft., mint üzemeltető által bérbeadott minden hajótípusra érvényes, a bérelni kívánt hajó és a Bérlő személy adatainak 
megadása, valamint a szerződés aláírása után. 
 
Szerződő felek 

 
Bérbeadó: 

IntelliCode Kft. 
Cégjegyzékszám: 05-09-025451 
Adószám: 13308786-2-05 
Cím: 3586 Sajóörös, Bocskai út 22. 
Telefon: +36 70 752 5366 

Bérlő: 
Név: _____________________________________________________ 

Lakcím: __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Személyi ig. száma: _________________________________________ 

Telefonszám: _____________________________________________ 

  

A szerződés tárgya 

A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlet tárgyát képező hajót jogosult bérbe adni, annak műszaki állapota hajózásra alkalmas, és az előírt kötelező felszerelésekkel 
el van látva. Jelen szerződés alapján a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi az alábbiakban megadott hajót, az alábbiakban megadott időtartamra: 
 
Hajó típusa: kajak 

Hajó megnevezése: _____________________________________________________ 

Hajó sorszáma: ______________ 

A hajó megengedett legnagyobb utaslétszáma ______ fő 
 
A hajó tartozékai: 1 db evező, 1 db evezőrögzítő flexibilis zsinór, 1 db mentőmellény, 1 db 5fm hosszú kikötésre alkalmas kötél, 1 db szivacs, 1 db dinamós 
lámpa 
 

Díjazás 

A szerződés tárgyát képező hajó és kiegészítőinek bérleti díja 5000 Ft/alkalom. A kaució mértéke alkalmanként 20.000 Ft. A bérleti díj, a kaució, és a szállítási 
költség (amennyiben azt a bérlő igényelte) kifizetése készpénzben, a hajó átvételekor történik. 
 

Bérleti időtartam 

Az eseti díj az alábbi választható (vagy nappali, vagy éjszakai) időtartamot foglalja magába: 
 

NAPPALI 
HAJÓ ÁTVÉTELE reggel 8 órától 
HAJÓ VISSZAADÁSA aznap este19 óráig 

ÉJSZAKAI 
HAJÓ ÁTVÉTELE este 20 órától 
HAJÓ VISSZAADÁSA másnap reggel 7 óráig 

 
 
Bérlés kezdő dátuma és időpontja: _________________________________________ 

Bérlés befejező dátuma és időpontja: _______________________________________ 

Bérlés időtartama: _______________________ 

 

A bérlésre vonatkozó szabályok 

A Bérlő a hajót kizárólag a Bérbeadóval egyeztetett magyarországi vizeken használhatja, az adott hely mindenkori szabályainak megfelelően. A hajózás és 
vízi rendészet szabályainak betartása mindenki számára kötelező! 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a hajótestben, vagy a hajó tartozékaiban okozott minden kárért, a hajó vagy tartozékainak elvesztéséért, a megállapodott bérleti 
időtartam túllépéséért teljeskörű felelősséggel (beleértve az anyagi felelősséget is) tartozik. 
A hajó, illetve tartozékainak elvesztése, vagy a bérlet időtartama alatt történő olyan mértékű megrongálódása esetén, amely a további rendeltetésszerű 
használatot lehetetlenné teszi, Bérlő az alábbi anyagi kompenzációt köteles megfizetni, illetve amennyiben azt a kaució fedezi, úgy Bérbeadó azt a kaució 
összegéből vonja le: 

hajó: 250.000 Ft mentőmellény: 11.000 Ft 
evező: 15.000 Ft dinamós lámpa: 3.000 Ft 
evezőrögzítő flexibilis zsinór: 3.000 Ft szivacs: 300 Ft 
5fm kötél 2.000 Ft   

Amennyiben a bérlő által a hajótestben, vagy a hajó tartozékaiban okozott sérülés javítható, és a javítás nem veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot, 
úgy Bérlő az okozott kár összegét a kaució díjából vonja le. Amennyiben a bérleti időtartam végére a Bérlő a hajót, valamint annak tartozékait az bérleti 
időtartam kezdetén megtekintett állapotban, hiánytalanul hozza vissza, úgy a kaució teljes összege visszajár.  
Amennyiben a Bérlő a hajót nem hozza vissza a bérlés megállapodott befejező időtartamára, úgy a Bérlő jogosult minden megkezdett 12 óra után az eseti 
díjnak megfelelő késedelmi díj kiszámlázására. 
 
  



 

 

 Bérleti szerződés 
2.oldal    

   

fishingboat.hu 

A hajó használatára vonatkozó szabályok 

- A hajót csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy vezetheti, a vezetés jogát nem adhatja át másnak. A hajó használata során a hajó vezetője 
felelősséget vállal a hajóért és a benne ülő(k) testi épségéért. 

- A hajót nem bérelheti ki, és nem vezetheti olyan személy, aki alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll. 
- Bérlő tudomásul veszi, hogy a hajó hobbi és szabadidős célt szolgál, versenyezni és más vízi járművet vontatni tilos! 
- A hajó vezetője köteles a Bérbeadót minden - hajóval vagy személlyel történt – káreseményről tájékoztatni. 
- A hajó vezetője köteles gondoskodni a hajó egyenletes terheléséről. 
- A hajó vízre helyezésekor, a vízen történő haladása során, valamint a hajó vízről történő kiemelésekor a hajó vezetőjének fokozottan kell figyelnie arra, 

hogy a hajótest ne fusson fel kövezésre, kavicspadra, mert az a hajótest aljának sérülését okozhatja. 
 

Kötelező biztonsági előírások 

- A hajót kizárólag a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy vezetheti, 18 éves kor alatt kizárólag 18. életévét betöltött felnőtt kísérővel. 
- A hajón kötelező a mentőmellény viselése. 
- Mindig tartsa be a környezetvédelmi, valamint a biztonságos üzemeltetési szabályokat. 
- Szemét lerakása, vagy a víz és a környezet bármely jellegű szennyezése szigorúan tilos! 
- A hajóban a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 
- A hajóból kiugrani, és azt rögzítetlenül elhagyni tilos! 
- A hajóból indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a hajó stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet. 
 

Bérlő nyilatkozata 

Alulírott Bérlő a szerződésben foglaltakat megismertem, azokat magamra, mint a hajó vezetőjére vonatkozóan kötelező érvényűnek tekintem, a többi 
utastól is megkövetelem. 
Nyilatkozom, hogy tudok úszni, ismerem a hajózás szabályait és a vízi közlekedés veszélyeit. Aláírásommal elismerem, hogy a szerződés tárgyát képező 
hajót és a szerződésben felsorolt tartozékait hiánytalanul átvettem, azok állapotáról személyesen meggyőződtem, azokat a vízi közlekedésre 
maradéktalanul alkalmasnak találtam. 
Nyilatkozom, hogy rendelkezem a hajó használatához szükséges vízi jártassággal, a hajót saját felelősségre veszem igénybe, és személyesen felelősséget 
vállalok a velem együtt utazókért. 
Nyilatkozom, hogy a hajótestben vagy annak tartozékaiban, illetve az azokkal másoknak / más eszközökben okozott kárért teljes felelősséggel tartozom, 
az okozott kár összege rajtam behajtható. 
 

Átadás / átvétel 

Alulírott Bérlő és Bérbeadó nyilatkozunk, hogy a mai napon Bérlő a Bérbeadó részére az alábbi összegeket fizette meg készpénzben: 

Bérleti díj: _____________________________ Ft 

Kaució: _______________________________ Ft 

Szállítási költség: ________________________ Ft 

Megjegyzés: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Sajóörös, ______________________ 

   
 
 

……………………………………………………………………. 
IntelliCode Kft. - FishingBoat 

Bérbeadó 
 

……………………………………………………………………. 
  Bérlő 

 

 
 
Alulírott Bérlő és Bérbeadó nyilatkozunk, hogy a mai napon Bérbeadó a Bérlő részére a kaucióból a következő összeget fizette vissza készpénzben: 

________________________ Ft 

 
 
Sajóörös, ______________________ 

   
 
 

……………………………………………………………………. 
IntelliCode Kft. - FishingBoat 

Bérbeadó 
 

……………………………………………………………………. 
  Bérlő 

 

 


