ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bérbeadó: Lions Production kft ( cím: 1055 Budapest Stollár Béla utca 18.5. em.3., adószám:
26642990-2-41), a magyar társasági jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett jogi
személy, aki a Bérlővel szerződést köt.
Bérlő: A magyar polgári jog szabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy,
aki legalább egy éve rendelkezik a szükséges hajóvezetői engedéllyel, továbbá aki nincs
akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és a Szerződés aláírásával érvényesen
írásban szerződést köt Bérbeadóval.
Hajóvezetői engedély: A 15/2001. (IV.27.) KöVIM rendeletben és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott képesítés, melyet az ellenőrző hatóságok elfogadnak a Hajó
vezetéséhez.
Hajó: A Sea Ray 210 SPX , amely a Bérbeadó tulajdonát képezi, vagy annak bérbeadására a
Bérbeadó egyéb jogviszony alapján jogosult.
Szerződés: A jelen általános szerződési feltételekhez tartozó konkrét adatokat (ideértve a
kapcsolattartási adatokat is), nyilatkozatokat, a bérleti díjat, fizetési adatokat, a bérlet pontos
időtartamát, illetve más egyéb változó feltételeket tartalmazó dokumentum.

I.

A szolgáltatás tárgya

1.1 Jelen általános szerződési feltételek a Bérbeadó által üzemeltetett Hajó meghatározott
időtartamra történő bérbeadására vonatkoznak és a Szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
1.2 A Bérbeadó a hajóbérleti szolgáltatás aktuális díjszabását a helyszínen, a
www.bareboat.storeking.hu weboldalon teszi közzé, illetve más egyéb úton közli.
1.3 Bérbeadó honlapján az online foglalási rendszerben lévő információk kizárólag
tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. A Felek között akkor jön
létre a Szerződés, ha a Bérlő írásban egyértelműen jelzi a Bérbeadó felé, hogy a Szerződés
szerinti ajánlatát elfogadja. A létre nem jött szerződés miatti felelősséget a Bérbeadó kizárja.
1.4 Online rendszerben történő foglalás esetén az ajánlat csak és kizárólag a Bérbeadó általi
írásos visszaigazolással együtt érvényes. Bérbeadó által írásban tett ajánlatot a Bérlőnek
minden esetben az ajánlat megtételének időpontjától számított 24 órán belül írásban vissza
kell igazolnia a Bérbeadó felé. Ezzel kapcsolatos késedelem esetén, ( 24 órán túl) és írásbeli
visszaigazolás hiányában a Bérlő foglalását rendszerünkből töröljük és online naptárunkban
az érintett időtartamot újra értékesíthetőként tüntetjük fel.
1.5 A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, hibás
vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok
módosítása a Bérbeadó által írásban visszaigazolva érvényes.
1.6 A Bérlő vagy a Hajó irányításában résztvevő vagy a Hajóra utasként lépő emberek nem
lehetnek ittas vagy bódult állapotban. Ezen kitételek vonatkozásában a Bérlőnek a Szerződés
érvényes létrejötte érdekében a bérleti Szerződés részeként objektív felelősségvállalási
nyilatkozatot kötelező kitölteni és aláírni, melyben pontos rögzítésre kerülnek a Bérlő
személyes és a Szerződés szükséges adatai. A Bérlő a Bérbeadó rendelkezésére bocsátott
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adatainak a Szerződés vonatkozásában történő kezeléséhez, illetve szükség esetén
felhasználásához korlátlanul hozzájárul.
1.7 Bérbeadó a Hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, annak
minden tartozékával, tiszta állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére. A bérleti időtartam
lejártakor a Bérlő köteles a Hajót az átvételkori állapotának megfelelően az átvétel
kikötőhelyén átadni a Bérbeadónak.
1.8 A Bérbeadó a Hajó átadásakor a Bérlőtől 150.000 Ft összegű óvadékot vesz át, amely a
bérleti időtartam végén visszajár a Bérlőnek, amennyiben a Hajóban, annak tartozékaiban,
műszaki illetve esztétikai állapotában nem keletkezett kár. Amennyiben a Bérlő használata
során a Hajóban vagy tartozékaiban bármilyen károkozás történik, abban az esetben a
felelősség csak és kizárólag a Bérlőt terheli. Bérlő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárért nem felelős és egyidejűleg megjelöli a felelős személyt és igazolja annak
felelősségét.

II. A szolgáltatás tartalma
2.1 Bérlő a hajót a bérleti időtartam ideje alatt saját célra, városnézési, kedvtelési célra
használhatja a Duna budapesti szakaszán az ott érvényes hajózási szabályok betartásával.
2.2 Bérlő a hajót 3. személy használatába tovább nem adhatja, a Szerződésben esetlegesen
megjelölt, a Bérlőre vonatkozó feltételeknek megfelelő, engedélyezett másodvezetőt kivéve. a
másodvezető engedélyezéséért Bérbeadó külön díjat számít fel.
2.3 Bérlő a Hajót nem használhatja versenyzésre illetve gazdasági tevékenység végzésére.
2.4 Havária (vízi baleset) vagy műszaki probléma esetén a Bérlő haladéktalanul köteles
minden szükséges intézkedést megtenni az emberéletet, testi épséget vagy egészséget
fenyegető veszélyhelyzet elhárítása érdekében és a Hajón történt károk enyhítésére.
Haladéktalanul köteles a felmerült probléma jellegére tekintettel értesíteni az illetékes
hatóságokat és a Bérbeadót a helyzet leírásával és az addig megtett szükséges intézkedések
felsorolásával. Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid
feljegyzést készíteni az eseményekről, illetve a rendőrkapitányság, orvos, esetleg más
hivatalos szerv igazolását kérni.
2.5 Az esetleges élet- és/vagy műszaki mentés felmerülő költségei, a helyzet tisztázásáig
minden esetben a Bérlőt terhelik. Bérbeadóval szemben Bérlőt terheli annak bizonyítása, hogy
a költségekért nem a Bérlő felelős, a felelős személy megnevezésével és a felelőssége
igazolásának kötelezettsége mellett.
2.6 A Bérlő köteles a Hajót a tőle (szakképzett, engedéllyel rendelkező hajóvezető) elvárható
módon gondosan kezelni.
2.7 Amennyiben a Bérlő kormányosi szolgáltatásra tart igényt, abban az esetben a Bérbeadó
a mindenkori ár listában meghatározott díjazás ellenében szabad kapacitása erejéig
kormányos rendelkezésre állását biztosítja a Bérlő részére.
2.8 A Bérlőt felelősség terheli a Hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért,
bűncselekményekért, amelyek miatt akár a Bérleti időtartam lejárta után is felelősségre
vonható.
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2.9 A bérleti szerződés megkötése feltételezi a Bérlő részéről a hajóvezetés elméleti és
gyakorlati ismeretét, az adott vízterületre vonatkozó szabályok és szokások alkalmazásképes
tudását, amelyről a Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem köteles, de
jogosult meggyőződni. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő károkért a Bérlő korlátozás
nélkül felel, illetve, Bérbeadó a hajóvezetői engedéllyel rendelkező, de a vonatkozó szabályok
ismerete vagy a hajóvezetői tudás tekintetében Bérbeadó által észlelt hiányosságok esetén
jogosult megtagadni a Szerződés megkötését, illetve a már megkötött szerződéstől is jogosult
azonnali hatállyal elállni.
III. Felelősség
3.1 A Bérbeadó nem felel a Bérlő és utasai életében, testi épségében, egészségében vagy
vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset vagy károkozás esetén. A Szerződés időtartama
alatt a Hajón tartózkodó személyekért és vagyontárgyaikért kizárólag a Bérlő (a Hajó vezetője)
felelős. Bérlő előtt ismert, hogy Magyarországon minden Hajó vezetője számára tilos az
alkohol fogyasztása, továbbá a Hajó vezetője az ún. zéró tolerancia elvének megfelelően nem
lehet bódult állapotban sem.
3.2 Bérbeadó kijelenti, hogy a Hajó érvényes felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással
rendelkezik, azonban a CASCO biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett
károkra, az utasok által a Hajóra vitt értéktárgyaira. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási
önrész az óvadékból Bérbeadó által levonásra kerül. Abban az esetben, ha a kár összegét a
biztosítás nem fedezi, úgy a Bérbeadó a Bérlő által letett óvadékból keres kielégítést. Az
óvadékból levonással nem érvényesített károkat a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
A károk számításának módjában és összegében a Bérbeadó nyilatkozata az irányadó, a
szokásos piaci ártól való egyértelmű eltérés esetét kivéve, azzal, hogy ennek bizonyítása
Bérlőt terheli. Ezt meghaladóan Bérlő a Bérbeadó által előterjesztett kárszámítás összegét és
a biztosításból való megtérülésének mértékét nem vitathatja. Bérbeadó jogosult a kárösszeg
előzetes becslésére is, azzal, hogy a becslést a Bérlő nem vitathatja, és Bérlő nemteljesítése
esetén Bérbeadó a becslés szerinti összeg óvadékból levonására jogosult, Bérbeadó azonban
a tényleges károkra tekintettel köteles Bérlővel később elszámolni, melynek során kötelessé
válhat Bérlőnek visszafizetést teljesíteni, vagy Bérlővel szemben további követelést
támasztani.
3.3 Bérbeadó kizárja a felelősséget a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis
maiorból eredő korlátozott szolgáltatásért.
3.4 A Bérlő a bérleti Szerződés mellékleteként, minden esetben megkapja az objektív
felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot, melynek aláírása a bérleti Szerződés érvényes
létrejöttének feltétele. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a bérleti időszak pontos kezdő és
befejező időpontját is. A hatóságok felé a Bérlő objektív felelőssége, ezen időtartamra terjed
ki.
3.5 A nem szakszerű használatból eredő károkért a Bérlő felelős. Bérbeadó Bérlő részére
ismertette a Hajó használatára vonatkozó alapelveket és szabályokat, amelyek
tudomásulvételét és elfogadását Bérlő a Szerződés aláírásával igazolja.
3.6 Amennyiben a bérlet időtartama alatt a Hajó meghibásodik, úgy a Bérbeadó szabad
kapacitásának függvényében cserehajót biztosít a Bérlő részére, de kapacitás hiánya
Bérbeadó szerződésszegésének nem minősül.
3.7 Amennyiben a Bérbeadó nem tud cserehajót biztosítani, úgy a Felek jogosultak közös
megegyezéssel a bérleti időtartamot módosítani, vagy a Bérlő haladéktalanul elállhat a
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szerződéstől, ebben az esetben Bérlő részére a fel nem használt időre járó bérleti díj – ha azt
már kifizette – visszajár.
3.8 A Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő
meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség a Bérlőt terheli. A javítási
feladatok és költségeik összege tekintetében a Bérbeadó nyilatkozata az irányadó, a jó
műszaki gyakorlattól és a szokásos piaci ártól való egyértelmű eltérés esetét kivéve, azzal,
hogy ezek bizonyítása Bérlőt terheli. Ezt meghaladóan Bérlő a Bérbeadó által előterjesztett
javítások szükségességét és a költségeik összegét nem vitathatja. Bérbeadó jogosult a javítási
költségek előzetes becslésére is, azzal, hogy a becslést a Bérlő nem vitathatja, Bérbeadó
azonban a tényleges költségekre tekintettel köteles Bérlővel később elszámolni, melynek
során kötelessé válhat Bérlőnek visszafizetést teljesíteni, vagy Bérlővel szemben további
követelést támasztani.
3.9 Amennyiben a Bérlő a javítás előrelátható, Bérbeadó által becsült vagy ha már ismert,
tényleges, költségeit nem téríti meg a Bérbeadó részére, úgy a Bérbeadó jogosult a megfelelő
összeget az óvadék összegéből levonni. Amennyiben a költségek összege meghaladja az
óvadék összegét, úgy a Bérbeadó jogosult további követelését a Bérlővel szemben
érvényesíteni.
3.10 Az előbbieket meghaladóan is, Bérlő a magatartása, mulasztása, következtében
bekövetkező, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő és Bérbeadót érő kárt köteles a
Bérbeadónak megtéríteni.
3.11 Károkozás esetén a Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan
elháríthatatlan és a szerződés megkötésekor előre nem látható ok idézte elő, amely kívül esik
a Bérlő tevékenységén és ellenőrzési körén.
IV. Elállás, felmondás
4.1 A felek közt a bérlet határozott időre jön létre, azt a Bérlő egyoldalúan nem mondhatja fel,
kivéve, ha a Hajó rendeltetésszerű használatra nem alkalmas olyan okból, amelyért a
Bérbeadó felelős.
4.2 Bérbeadó jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben a Bérlő a bérleti
díj teljes összegét és/vagy az Óvadék összegét nem rendezi a bérleti időtartam kezdetét
megelőzően. Az elállás Bérbeadó képviselője által szóban is érvényes.
4.3 Amennyiben a Bérlő előzetes foglalással él a bérleti időtartamra vonatkozólag, abban az
esetben a Bérlő az ajánlatban megjelölt időpontig köteles a bérleti díj __%-át előlegként
megfizetni. A bérleti díj fennmaradó __ %-át a Bérlő a bérleti időtaram kezdetét megelőzően
köteles megfizetni. Felek rögzítik, hogy előzetes foglalás esetén a bérleti időtartam kezdetét
megelőző __. napon vagy azt követően a Bérlő nem jogosult a szerződéstől elállni, vagy
felmondani, azaz amennyiben ezen időpontot követően Bérlő a bérlti szándékától eláll, vagy
azt lemondja, vagy a megjelölt időpontban nem jelenik meg a Hajó átvételére, vagy megjelenik
ugyan, de a jelen általános szerződési feltételek és a Szerződés szerinti a Bérlőre előírt
feltételeknek nem felel meg, Bérbeadó a továbbiakban a foglalás, vagy ha már létrejött, a
Szerződés teljesítésére nem kötelezhető, valamint az ezen időpontig átvett bérleti díj előleget
szerződésszegési kötbér jogcímén megtarthatja.
V. Időjárási körülmények
5.1 Időjárás garancia keretében a Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy rossz idő (eső,
nagy szél, 18 Celsius fok alatti hőmérséklet) esetén elmaradó előzetes foglalást egyeztetés
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alapján a Bérbeadó szabad kapacitása erejéig a Bérlőnek lehetősége van másik szabad
időpontra átfoglalni. A kapacitás hiány Bérbeadó szerződésszegésének nem minősül. Az
esetlegesen nem várt időjárási viszonyokra tekintettel Bérlő a bérleti szándékától vagy a
Szerződéstől elállni nem jogosult. Az időjárási körülmények vagy egyéb rendkívüli esemény
miatt a Duna teljes budapesti szakaszán a Hajó közlekedését megtiltó hatósági határozat
esetén azonban a felek Szerződése i) ha ez a bérlet kezdetét megelőzően következik be,
automatikusan felbontottnak tekintendő és ii) ha ez a bérlet kezdetét követően következik be,
automatikusan megszűnik, és a Bérlő által a felhasznált időre (ha volt) vonatkozó arányos
bérleti díj fizetendő, ezt meghaladóan a fizetett bérleti díj visszajár részére.
VI. Üzemanyag
6.1 A hajót a Bérbeadó teli tankkal adja át, a bérlési időszak végén a Bérlő teli tankkal köteles
visszaadni. Amennyiben nem teli tankkal történik a visszaszolgáltatás, a Bérbeadó felszámítja
a hiányzó üzemanyagot piaci áron.
VII. Egyéb rendelkezések
7.1 Jelen szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés
érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan érvényes rendelkezésnek kell lépnie,
amely leginkább megfelel az érvénytelen rendelkezés gazdasági értelmének és céljának.
7.2 A Bérbeadó bármikor jogosult a jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan
módosítani. Az esetleges módosítások a www.bareboatbudapest.hu weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.
7.3 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog,
elsősorban a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok az
irányadók. Jogviták esetére a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.
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