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www.vizenjo.hu

Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre
nem utal. A weboldal működésével, foglalási és megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.vizenjo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra
terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.vizenjo.hu/aszf és
letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://www.vizenjo.hu/aszf.pdf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: VízenJó Kft.
A szolgáltató székhelye: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye és egyben a panaszügyintézés helye), postai
címe: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@vizenjo.hu
Cégjegyzékszáma: 19-09-520684
Adószáma: 27039865-2-19
Telefonszáma: +36-70-600-2788
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, elérhetősége:
Név: DigitalOcean , LLC
Cím: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013
Elérhetőség: https://www.digitalocean.com/support/start/
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2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.

3.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.

A jelen Szabályzat 2020. április 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó
körülmények: felmerülő költségek változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel
kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a
szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával
elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/FOGLALÁS/MEGRENDELÉS
3.1.

Felhasználó a weboldalon történő foglalásával / megrendelésével / regisztrációjával
kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.

Felhasználó a foglalás/megrendelés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
megadni. A foglalás/megrendelés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más
személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató
kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi
igénybe szolgáltatásait.

3.3.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető teljesítési, számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.

3.4.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.

4. HAJÓ BÉRLÉS – FOGLALÁS – SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS
4.1.

BÉRLŐ: A regisztrált, hajó foglalást/megrendelést kezdeményező valamennyi érintett. A
„Hajó Bérleti Szerződés”-ben meghatározott jogi vagy természetes személy(ek).

4.2.

BÉRBEADÓ: VízenJó Kft. (székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.,
cégjegyzékszám: 19-09-520684, adószám: 27039865-2-19, képviseletében eljár: Előd
Botond vagy Szabó László ügyvezetők önállóan)
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4.3.

Bérlő a foglalás/megrendelés jóváhagyásával és jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy
legkésőbb a hajó átvételét megelőzően, az alábbi 4.4-es pontban foglalt tartalommal és a
foglalás során megadott/rögzített adatokkal (pl.: bérlő adatai, kapitány adatai, bérelni
kívánt hajó adatai, bérleti díj összege, fizetési ütemezése, bérleti díj időtartama, kaució
összege, stb.), mindenre kiterjedő bérleti szerződést köt.

4.4.

„HAJÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS” TARTALMA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„HAJÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
VízenJó Kft.
székhely: 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.

cégjegyzékszám: 19-09-520684
adószám: 27039865-2-19
bankszámla száma: 10400425-50526854-86841008
képviseletében eljár: Előd Botond / Szabó László ügyvezető
továbbiakban, mint Bérbeadó
másrészről
név: ............................................................................................
lakcím: .......................................................................................
szül. hely idő: .............................................................................
szem. ig. szám/útlevél szám: .....................................................
telefonszám: ...............................................................................
e-mail cím: .................................................................................
jogi személy képviselete estén további adatok:
jogi személy neve: ........................................................................
székhelye: ....................................................................................
adószáma: ....................................................................................
továbbiakban, mint Bérlő
és
a jelen bérleti szerződés időtartama alatt a hajó kapitánya:
felelős kapitány neve: ......................................................
születési hely, idő: ..........................................................
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szem. ig. szám: ...............................................................
vezetői engedély száma: .................................................
továbbiakban, mint Kapitány
között az aluírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Hajó
4.4. -1.1, Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig a megtekintett és megismert állapotban bérbe veszi, a
jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, Bérbeadó üzemeltetésében lévő ...................... típusú
vitrolás/motoros hajóját, melynek lajstromszáma: ................................., továbbiakban, mint hajó.
4.4. -1.2, Bérlő a hajót műszaki, működési, felszereltségi és egyéb a bérleti céljaival összefüggő
valamennyi szempontból megvizsgálta, és mindezek alapján azt kifejezetten elfogadta és annak
ismeretében köti meg a jelen Bérleti Szerződést.
Bérleti díj és egyéb költségek
4.4. -2.1, Bérlő jelen szerződésben meghatározott időtartamra bérleti díj fizetésére köteles, melynek
összege bruttó ............................ Ft azaz .................................... forint.
4.4. -2.2, Felek rögzítik, hogy a hajó bérleti díja magában foglalja a hajó állandó kikötőhelyének és
infrastruktúrájának használati díját és a hajó használatát a Balaton vízterületén.
4.4. -2.3, Bérlő vállalja, hogy a bérleti díjat az alábbiak szerint fizeti meg:
-

.....................(foglaláskor/megrendeléskor rögzített feltételek szerint)................
..............................................................................................................................

Felek a foglaló jelentésével tisztában vannak, azaz a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott
foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni.
4.4. -2.4, Bérlő köteles legkésőbb a hajó átvételekor a Tranzit log díját ....................(részletes
tájékoztató az aktuális díjtáblázatunkban található).................- FT azaz ........................................
forintot megfizetni. Tranzit log díja magában foglalja az alábbiakat: A hajó takarításának, víz- és
üzemanyag, illetve az állandó kikötőben történő áramfelvétel díját. Bérlő tudomásul veszi, hogy a
Tranzit log díja maximum napi 1 óra motorhasználatot fedez, további motorhasználat estén Bérlő
megkezdett üzemóránként ........ (részletes tájékoztató az aktuális díjtáblázatunkban
található)...................-Ft azaz .................................... forint többlethasználati díj fizetésére köteles.
4.4. -2.5, Felek rögzítik, hogy a szerződésben rögzített bérleti és tranzit log díj nem tartalmazza az
esetleges külön szolgáltatások árát és a tárolási helytől eltérő helyszínen lévő kikötői díjakat.
4.4. -2.6, Felek rögzítik, hogy a hajó és a felszerelések átvételekor nem jelzett, utólag bejelentett,
esetleges hiányosságok nem jogosítják fel a Bérlőt arra, hogy alacsonyabb bérleti díj szerinti
elszámolást kérjen.
Bérleti szerződés időtartama / Időtartam módosítása
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4.4. -3.1, Felek megállapodnak, hogy a jelen Bérleti Szerződés az alábbiakban meghatározott,
határozott időtartamra jön létre: (..............foglaláskor/megrendeléskor rögzített feltételek
szerint......)
…….. év …………… hó ………. nap 10:00 órától
…….. év …………… hó …......... nap 18:00 óráig
4.4. -3.2, Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés meghosszabbítására/módosítására csak közös
megegyezéssel, írásban van lehetőség.
4.4. -3.3, Bérlő a hajó elérhetőségének (szabad kapacitásának) függvényében ingyenesen módosíthatja
foglalását a hajó átvételét megelőző 45 napig. Bérlőnek nincs a foglalás módosítására lehetősége a
hajó átvételét megelőző 45 napon belül.
Hajó átadása
4.4. -4.1, Felek megállapodnak, hogy a hajó átadására 201.................. –én 10:00 órakor a
................................... kikötőben kerül sor. (..............foglaláskor/megrendeléskor rögzített feltételek
szerint......)
4.4. -4.2, Bérlő a hajó átadása előtt köteles bemutatni Bérbeadó megbízottjának a Kapitány érvényes
hajóvezetői engedélyét.
4.4. -4.3, Kapitány kijelenti, hogy a hajó vezetéséhez szükséges képesítéssel és gyakorlattal rendelkezik.
4.4. -4.4, Bérbeadó megbízottja igényelheti, hogy a Bérlő/Kapitány és legénysége bemutassa
szakértelmét a hajó biztonságos kezelésében. A “próba hajózás” a bérleti időtartam részét képezi.
Amennyiben Bérlő/Kapitány nem tudja a hajós tudásáról meggyőzni a Bérbeadót vagy megbízottját,
akkor a Bérlő/Kapitány köteles egy meggyőző tudású hajóvezetőt felkérni, ellenkező esetben a Bérleti
szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés ezen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles
a hajó aktuális egy napi bérleti díjával megegyező kötbért Bérbeadónak megfizetni.
4.4. -4.5, Felek az átadáskor "Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv"-et készítenek (1. Számú melléklet). A
jegyzőkönyvben a Felek rögzítik a hajó tartozékát képező leltári tárgyak jegyzékét, valamint a hajó
állapotára vonatkozó rendkívüli körülményeket. Bérbeadó megbízottja a hajót rendeltetésszerű
használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a jegyzőkönyvben feltüntetett tárgyakkal együtt,
kitakarított állapotban bocsátja a Bérlő birtokába.
4.4. -4.6, Bérlő a hajó átadásakor köteles a hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen
ellenőrizni és az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvet aláírni. Ezt követően hiányosságokra, hibákra
vonatkozó felszólamlást a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni.
4.4. -4.7, Bérbeadó a hajóval együtt rendelkezésre bocsátja a kikötő házirendjének egy másolati
példányát. Bérlő tudomásul veszi, hogy a házirendben rögzített jogok és kötelezettségek terhelik a
kikötő igénybevétele kapcsán, azon túl Bérbeadóval szemben igényt nem támaszthat. Amennyiben a
Bérlő vagy a hajót/kikötőt vele együtt használó 3. személy magatartásával, viselkedésével,
cselekedeteivel vagy egyéb tevékenységével a kikötői házirendet súlyosan megsérti, akkor Bérlő
kötelezhető a hajó azonnali visszaszolgáltatására és a kikötő haladéktalan elhagyására. Ebben az
esetben a Bérlőt az esetlegesen nem igénybevett szolgáltatások után semminemű kártérítés nem illeti
meg.
4.4. -4.8, A hajó átvételhez szükséges további okmányok, adatok:
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- Személyzeti lista, mely tartalmazza minden hajón tartózkodó személy nevét, születési idejét és
helyét, személy igazolvány vagy útlevélszámát, nemzetiségét, kortól függetlenül.
Bérlő felelősséget vállal:
-

a személyzeti listán szereplő adatok helyességéért,
hogy a hajón a hajózás időtartama alatt tartózkodók személyazonossága megfelel a
személyzeti listának,
- hogy a személyzeti lista, ill. a hajón hajózás alatt tartózkodók száma nem haladja meg a
hajólevélben megengedettet.
4.4. -4.9, Bérlő/Kapitány kijelenti, hogy a biztonsági előírásokról szóló tájékoztatást megkapta,
illetve megismerte és megértette, a hajó használati/működési útmutatásait megkapta, illetve
megismerte és megértette, a vízi járművel bejárható vízterület határairól, az aktuális és várható
időjárási viszonyokról és azok hajózást befolyásoló tulajdonságairól szóló tájékoztatást megkapta,
illetve megismerte és megértette.
Felelőségi körök
4.4. -5.1, A bérleti szerződés megkötése feltételezi Bérlő/Kapitány részéről a hajóvezetés elméleti és
gyakorlati ismeretét, amelyről Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem köteles,
de jogosult meggyőződni. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő kárért a Bérlő korlátozás nélkül
felel.
4.4. -5.2, Bérlő vállalja, hogy a hajót megfelelő gondossággal és figyelemmel használja. Bérlő
tudomásul veszi, hogy teljes felőséggel tartozik mindazon kárért, ami a bérleti szerződés időtartama
alatt a hajóban keletkezik, illetve Bérbeadó semmilyen módon nem felelős azokért a közvetett vagy
következményes károkért, melyeket Bérlő a hajó használatával másnak okoz, ezekért Bérlő tartozik
kizárólagos felelősséggel.
4.4. -5.3, Bérbeadó minden anyagi követelését Bérlővel szemben támasztja akkor is, ha a Kapitány
személye eltér a Bérlő személyétől. Bérlő felelősége a kaució összegétől függetlenül a teljes kár
megtérítésére vonatkozik.
4.4. -5.4, A hajó Kapitánya jelen szerződés aláírásával kijelenti és elfogadja, hogy minden személyi
felelőség őt terheli.
4.4. -5.5, Bérlő, ha nem azonos a felelős kapitánnyal, akkor a Kapitány kijelenti, hogy saját és a vele
hajózók úszás tudása, fizikai és pszichikai állapota, hajózásra alkalmas. Drogok, alkohol és egyéb
tudatmódosító szer befolyása alatt senki nem áll. A vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI.22.)
NFM rendelet (hajózási szabályzat) előírásait ismeri, nincs kimerült vagy bódult állapotban.
4.4. -5.6, Bérlő és a hajó Kapitánya kijelenti(k), hogy tisztában van(nak) a Hajózási Szabályzat és a
vízi közlekedés rá(juk) és a hajón utazó társaikra vonatkozó szabályaival, képes(ek) azokat betartani,
rendelkezik(nek) a vízi közlekedéshez, az ön-, és társmentéshez szükséges alapismeretekkel és
tudással, kijelenti(k), hogy ő(k) illetve a vele hajózók saját felelősségére(ükre) száll(nak) vízre. 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.
4.4. -5.7, Bérbeadó nem felel a Bérlő tulajdonában lévő vagy harmadik fél által a hajóra felvitt
ingóságaiban, vagy egyéb dolgaikban bekövetkezett semmilyen kárért.
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4.4. -5.8, A hajó súlyos sérülése esetén Bérlő nem csak az okozott kárért felel, hanem a jövőbeni
elmaradó /kieső bérleti díjakat is köteles megtéríteni.
4.4. -5.9, Bérlő köteles a személyi sérüléssel, vagy anyagi kárral járó balesetről, illetve a hajóval
kapcsolatos minden eseményről haladéktalanul értesíteni Bérbeadó megbízottját.
4.4. -5.10, Bármilyen baleset vagy káresemény esetén Bérlőnek nincs semmilyen felelősségi, anyagi
vagy egyéb megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
4.4. -5.11, Bármilyen baleset vagy káresemény esetén Bérlő köteles minden tőle elvárható intézkedést
megtenni kárenyhítés céljából, és ha szükséges a hatóságokat értesíteni köteles.
4.4. -5.12, Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid feljegyzést
készíteni az események lefolyásáról, illetve a kikötői kapitányság, illetve orvos, esetleg más hivatalos
szerv igazolását kérni.
4.4. -5.13, Bérlő/Kapitány köteles figyelni az adott térségre kiadott napi időjárás-előrejelzést, hajózni
csak megfelelő időjárási körülmények, jó látási viszonyok között lehetséges. Amikor szükséges,
haladéktalanul csökkentik a vitorla felületet, vagy ha lehetséges motorra kapcsolnak, illetve
lehorgonyoznak az utasok és a hajó biztonsága érdekében.
4.4. -5.14, Bérlő/Kapitány kijelenti, hogy a hajó és a hajómotor kezelésére az ismertetőt megkapta,
megértette és tudomásul vette. A hajó és a hajómotor nem rendeltetésszerű használatából eredő
károkért a Bérlő felelős (hűtés hiánya, vontatás stb.). Bérlő tudomásul vette, hogy köteles ellenőrizni a
motorban az olajszintet, a nem megfelelő olajszint miatt bekövetkezett károkért a Bérlő felel. A hajó
víz alatti részében a Bérlő/Kapitány hanyagsága vagy nem szakszerű irányítása folytán bekövetkezett
sérülések átvizsgálási és javítási költségei szintén a Bérlőt terhelik.
4.4. -5.15, Bérlőt felelősség terheli a hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért,
bűncselekményekért, amelyek miatt akár a bérleti idő lejárta után is felelősségre vonható.
4.4. -5.16, Amennyiben a bérleti időszak alatt a hajó Bérlőnek vagy vele utazóknak felróható okból
meghibásodik, a javításhoz kapcsolódó összes költség Bérlőt terheli és a bérleti díj visszatérítésére
ilyen esetben nem jogosult. 3. személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval
szemben érvényesítheti követelését. Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a
felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.
Biztosítások
4.4. -6.1, Bérbeadó kijelenti, hogy a hajó érvényes felelősség és casco biztosítással rendelkezik,
azonban a biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, különösen: a vitorlázat,
futó- és merevkötélzet, szerelvények. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a hajóra vitt
értéktárgyaira, személyes felszerelési tárgyaira. Casco kárrendezés esetén a biztosítási önrész a
kaucióból levonható. Abban az esetben, ha a biztosítás nem fedezi, illetve az önrész mértékét
meghaladja a kár összege, úgy a Bérlő által letett kaucióból keres Bérbeadó kielégítést. A kaució által
nem fedezett károkat Bérlő köteles téríteni. A károk számításának módjában és összegében Bérbeadó
nyilatkozatai/számlái az irányadók.
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4.4. -6.2, Bérlő saját magára és társaira köteles élet és baleset biztosítást kötni. Bérbeadó nem felel
Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén, Bérlő és utasai a
hajót kizárólag saját felelősségükre használhatják.
4.4. -6.3, Bérbeadó felhívja Bérlő figyelmét arra, hogy a következő minősített esetekben Bérbeadó
hajóra megkötött casco fedezetbiztosítása nem érvényesíthető és így Bérlő teljes anyagi felelősséggel
tartozik:
- Azon károk, melyek akkor keletkeztek, amikor a járművet sport vagy szórakozási célok helyett más
célra használják (pl.: nem bejelentett versenyzés). Előzetes külön megállapodással a biztosítás a
járműnek sport vagy szórakozási célokon kívüli más célokra való használatakor is érvényes lehet,
amennyiben azt a biztosító társaság engedélyezi.
- Azon károk esetében, melyeket a Bérlő szándékos vagy durva hanyagsággal okozott.
- Mobiltelefon, pénz, értéktárgyak, ékszer elvesztése, vízbe ejtése.
- Amennyiben a hajó a kikötőből nem megfelelő időjárási körülmények között fut ki.
- Bérlő/Kapitány drog, alkohol és egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt, kimerült vagy bódult
állapotban kárt okoz.
4.4. -6.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a káreset a hajóval, vitorlás versenyen való részvétel
kapcsán következik be – figyelemmel arra, hogy a hajó károsodásának esélye jelentősebb – továbbá a
károsodás olyan mértékű, hogy a javítandó részek megrendelése és a javítás kivitelezése jelentős
időtartamot vesznek igénybe, abban az esetben függetlenül attól, hogy a biztosító a káreseményt
megtéríti-e vagy sem, a Bérlő a szállítási határidő esetlegesen nem várt időtartama, illetve a javítás
időtartama miatt Bérbeadóval szemben nem támaszthat kártérítési, anyagi vagy más egyéb igényt.
Kaució
4.4. -7.1, Felek ............(összegszerűsége hajónként eltérő lehet, jelen ÁSZF-ben vagy eltérő esetben a
foglalás során kapott tájékoztató az irányadó)....................... Ft azaz ...................................... forint
kaucióban állapodnak meg, mely összeget Bérlő legkésőbb a hajó átvételekor köteles Bérbeadó
megbízottjának készpénzben megfizetni. A kaució összege részben biztosítékul szolgál a Bérlő által
esetlegesen Bérbeadónak okozott károkért. A bérleti időtartam lejáratakor a hajó átadás-átvételét
követően a kaució összege Bérlőnek visszajár, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásainak
esetét. Bérbeadó megbízottja nem köteles a kaució összegét visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő
esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával el nem számolt azt nem egyenlítette ki.
4.4. -7.2, Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő érdekkörében felmerülve a hajóban, tartozékaiban,
vagy használata által közvetlenül, vagy közvetve Bérbeadót kár éri, abban az esetben Bérbeadó azt a
kaució összegéből érvényesítheti továbbá az azon felüli kárait is jogosult érvényesíteni.
4.4. -7.3, A kaució által nem fedezett költségeket a Bérlő közvetlenül Bérbeadónak téríti meg.
4.4. -7.4, Bérlőt a kaució összege után kamat nem illeti meg.
Kikötések - Korlátozások
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4.4. -8.1, Bérlő – Bérbeadóval történt ellenkező megállapodás hiányában – a hajóval versenyen nem
vehet részt. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ez utólag kiderül, Bérbeadó pluszköltséget
számolhat fel, melynek összege napi 100.000.-Ft azaz egyszázezer forint.
4.4. -8.2, A hajó nem hagyhatja el a kikötőt, ha az időjárási viszonyok azt nem teszik lehetővé, vagy
ha az előrejelzések szerint ilyen várható. A hajó maximum 30 csomós szélben használható!!!
4.4. -8.3, Bérlő a hajót kizárólag a Balaton hajózás számára engedélyezett vízterületén jogosult
használni, figyelembe véve a Hajózási Szabályzat, más jogszabályok és a hajó technikai adottságait
(merülés, tőkesúly mérete).
4.4. -8.4, Ellenkező megállapodás hiányában tilos a hajót üzletszerű, gazdasági tevékenységre
használni.
4.4. -8.5, Bérlő a hajót harmadik fél részére bérbe vagy ingyenesen át nem adhatja.
4.4. -8.6, Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a hajó oldalára, a vitorlákra, vagy egyéb
felületekre jelzések vagy hirdetési anyagok, reklámok nem helyezhetők el. Bérbeadó és Bérlő
reklámozásról külön szerződés keretében megállapodhatnak.
Visszaadási kötelezettség
4.4. -9.1, Bérlő köteles legkésőbb a szerződésben rögzített bérleti időszak lejártakor Bérbeadó
megbízottjának, az átvételkori állapotnak megfelelően a hajót az átvétel helyén visszaadni. A
mindenkori átadás-átvétel helye, a jelen szerződésben rögzített kikötőben a hajó számára kijelölt hely,
kikötőhely.
4.4. -9.2, Ha a hajó a visszaadáskor különösen szennyezett, Bérlő többlet takarítási díj fizetésére
köteles, melynek összege 25.000.-Ft azaz huszonötezer forint.
4.4. -9.3, Amennyiben Bérlő legkésőbb a bérleti időszak lejáratakor nem tudja a kikötőhelyen
visszaadni a hajót, úgy a felmerült többletköltségek (különösen, de nem teljes körűen: túlhasználati
díj, esetleges kormányos díja, kiállási díj, stb.) megfizetésére kötelezhető.
4.4. -9.4, A bérleti időszak lejáratával Bérlő a hajó használatának jogát elveszti.
4.4. -9.5, Egynapos vagy rövidebb bérlet esetén késedelmes visszaadáskor, Bérlő köteles megkezdett
óránként további 25.000.- Ft azaz huszonötezer forint kötbért megfizetni. Többnapos bérlet esetén a
szerződés lejáratát követő késedelmes leadáskor (egyéb megegyezés hiányában) Bérlő köteles
megkezdett naponként az aktuális teljes napi bérleti díj kétszeresével megegyező kötbért megfizetni.
4.4. -9.6, Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti idő lejárta előtt a hajót visszaadja, a
bérleti díj időarányos részének visszatérítésére nem jogosult.
4.4. -9.7, Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül a
hajót Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést közös megegyezéssel nem
hosszabbítják meg, vagy a késedelmét nyomós indokkal nem menti ki, úgy Bérbeadó jogosult a
rendőrségen jogi lépések megtételére, feljelentéssel élni.

Bérleti szerződés megszűnése / Elállás, felmondás joga
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4.4. -10.1. Amennyiben Bérlő jelen szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el, abban
az esetben Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen okoknak
minősülnek többek között az alábbiak:
- Amennyiben Bérlő nem tesz eleget bármely a jelen bérleti szerződésből eredő kötelezettségének.
- Amennyiben Bérlő a hajót a bérleti szerződést megszegő módon használja, vagy engedély nélkül
harmadik félnek albérletbe adja vagy ingyenesen átadja.
- Amennyiben Bérlő vagy a hajót vele együtt használók a kikötői házirendet súlyosan megsértik.
- Amennyiben Bérlő/Kapitány a hajót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, bódult vagy
kimerült állapotban vezeti, vagy bármely egyéb módon a vízi közlekedés rendjét súlyosan
veszélyeztetik.
- Amennyiben Bérlő/Kapitány a hajózási szabályzat előírásait súlyosan megszegik.
- Amennyiben Bérlő/Kapitány személye a hajó vezetésére bizonyíthatóan alkalmatlannak minősül és
maga helyett más a hajó vezetésre alkalmas személyt nem tud megjelölni, Kaptánynak kinevezni.
- Amennyiben Bérlő/Kapitány vagy utasaik a hajóban kárt okoznak.
- Amennyiben a hajón lévő személyek száma a hajólevélben megadottakat meghaladó mértékű.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérleti szerződés a fentiekben leírtak alapján szűnik meg, az
esetlegesen fennmaradó bérleti időszak teljesítettnek tekintendő, Bérlőt semminemű pénz visszatérítés
vagy kártérítés nem illeti meg, Felek ebben az esetben a bérleti szerződés hátralévő időszakára már
megfizetett bérleti díjat szerződés szegési kötbérnek minősítik, így azt Bérlő elveszíti, visszatérítésére
nem jogosult, továbbá Bérlő 9-es pontban leírt visszaadási kötelezettsége azonnali hatállyal beáll.
4.4. -10.2. Felek rögzítik, hogy a bérleti időszak kezdetét megelőző 120 napon belül, ha Bérlő a
szerződéstől eláll vagy felmondja azt, akkor az addig megfizetett a bérleti díjat vagy díjrészt Felek
szerződés szegési kötbérnek minősítik, így azt Bérlő elveszíti, visszatérítésére nem jogosult.
4.4. -10.3. Bérbeadó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben Bérlő a bérleti
díjat vagy egyéb díjat a meghatározott határidőig nem teljesíti. Ebben az esetben Bérlő köteles
Bérbeadó részére a teljes bérleti díj 50%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. Bérlő
ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely
jogcímen megfizetett összegből (előleg, foglaló, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét.
Bérbeadó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a már megfizetett díjak és a meghiúsulási kötbér
különbözeteként fennmaradó összeget Bérlő bankszámlájára 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
4.4. -10.4, Ha a hajó a Bérlő hibájából válik működőképtelenné, akkor a bérleti szerződésből
fennmaradó időre Bérbeadó nem köteles másik hajót biztosítani, továbbá Felek ebben az esetben a
bérleti szerződés hátralévő időszakára már megfizetett bérleti díjat szerződés szegési kötbérnek
minősítik, így azt Bérlő elveszíti, visszatérítésére nem jogosult.
4.4. -10.5, Bérbeadó a bérleti szerződéstől jogkövetkezmények nélkül elállhat, ha a hajóbérlet
elháríthatatlan külső akadályok miatt nem jön létre (pl. természeti katasztrófa, háborús helyzet,
terrorizmus, járvány - járványügyi helyzet – zárlat - karantén, stb.).
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Kapcsolattartás
4.4. -11., A Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket nevezik meg:
-

Bérbeadó részéről:
Előd Botond
e-mail: boti604@gmail.com
Telefonszám: 06-70-501-8507

-

Bérlő részéről:
....................
(..............foglaláskor/megrendeléskor
alapján......)...................................

rögzített

adatok

Cím: .........................................., e-mail: ..............................................
Telefonszám:

................................
Vegyes rendelkezések

4.4. -12.1, Bérbeadó kizárja a felelősségét a harmadik személynek felróható magatartásából vagy vis
majorból (különösen: országos sztrájk, háborús-, katasztrófa-, vagy vészhelyzet, rendkívüli időjárási
körülmény) eredő korlátozott szolgáltatásért.
4.4. -12.2, Ha a jelen bérleti szerződés valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen bérleti
szerződés valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen bérleti szerződés fennmaradó
rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek
vagy egyébként alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon módosítottnak kell tekinteni, ami lehetővé
teszi a Felek szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amit a Felek
az érvénytelen vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak érni.
4.4. -12.3, Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tartalma, annak bármely része vagy az
információt szolgáltató fél által titkosnak minősített, a jelen szerződéssel kapcsolatos információ – ide
nem értve a bérleti jogviszony fennállásának tényét – nem hozható nyilvánosságra vagy más módon
harmadik fél tudomására a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha ezt a jogszabály
megköveteli, bírósági vagy más hatósági eljárás során, vagy ha a jelen szerződés teljesítése céljából
szükséges.
4.4. -12.4, A jelen szerződés tartalmazza a Felek között a jelen szerződés tárgyát képező jogviszony
vonatkozásában létrejött teljes megállapodást és hatálytalanít minden a Felek között ezt megelőzően
létrejött megállapodást, szándéknyilatkozatot, tervezetet.
4.4. -12.5, A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
4.4. – 12.6, Elektromos hajókra vonatkozó kiegészítés: Amennyiben Bérlő a hajó akkumulátorait
teljesen lemeríti és ez által a hajó manőverképtelen lesz, úgy Bérlő köteles horgonyt dobni és
Bérbeadót vagy megbízottját haladéktalanul értesíteni. A hajó technikai mentését csakis Bérbeadó
vagy megbízottja végezheti, melynek költsége Bérlőt terheli, illetve az akkumulátorok valószínűsített
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károsodása miatt Bérlő a kaució mértékével megegyező kártérítés fizetésére kötelezett (azaz ezen
valószínűsített káresemény esetén a kaució összege Bérbeadót illeti meg).

4.4. -12.7, Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és egyező
értelmezés után helybenhagyólag aláírták.
Kelt: ................................................. napján

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

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

Bérlő

Bérbeadó képviseletében”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Amennyiben bármely tényről vagy körülményről a Felek a Bérleti szerződésben külön nem
rendelkeznek, akkor arra a hatályos ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
4.5. Kaució és mértéke:
4.5.1. A bérelni kívánt hajó átvételét megelőzően Bérlő köteles kauciót letétbe helyezni, a
kaució összege részben biztosítékul szolgál a Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak
okozott károkért. A bérleti időtartam lejáratakor a hajó átadás-átvételét követően a
kaució összege Bérlőnek visszajár, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb
tartozásainak esetét. Bérbeadó nem köteles a kaució összegét visszafizetni
mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával
el nem számolt azt nem egyenlítette ki.
4.5.2. Amennyiben Bérlő érdekkörében felmerülve a hajóban, tartozékaiban, vagy
használata által közvetlenül, vagy közvetve Bérbeadót kár éri, abban az esetben
Bérbeadó azt a kaució összegéből érvényesítheti továbbá az azon felüli kárait is
jogosult érvényesíteni.
4.5.3. A kaució által nem fedezett költségeket a Bérlő közvetlenül Bérbeadónak téríti
meg.
4.5.4. Bérlőt a kaució összege után kamat nem illeti meg.
4.5.5. Kaució mindenkori mértéke, ha arról bérlő a foglalás vagy ajánlat során eltérő
tájékoztatást nem kap 400.000.-Ft azaz négyszázezer forint / Hajó.
5. Foglalási feltételek – Foglalás menete:
5.4. Foglalás menete:
A bérelni kívánt hajó kiválasztását követően két lehetőség nyílik a foglalás
véglegesítésére.
5.4.1. Bejelentkezés és regisztráció nélkül „Ajánlatkérés”-re van lehetőség, az oldalon
található űrlap kitöltésével és elküldésével. Ezt követően 24 órán belül, a szabad
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hajó kapacitás függvényében, a megadott adatok alapján, megküldjük az
Árajánlatot. Ennek elfogadására 24 óra áll rendelkezésre. Az ajánlat elfogadását
követően az ajánlatban részletezett fizetési feltételekkel vagy, ha abban külön
nem részleteztük, akkor az ÁSZF-ben meghatározott „Fizetési feltételek”
mentén lehet a foglalást véglegesíteni.
5.4.2. Regisztrációt és bejelentkezést követően lehetőség van az azonnali online
foglalásra és a kiválasztott hajó foglaltsági naptárának megtekintésére. Elsőként
a foglalási adatlapot kell kitölteni: Átvétel - leadás dátumának megadása (itt
figyelembe kell venni az adott hajó foglaltságát), kiemelt szolgáltatások és
egyéb extrák kiválasztása, hajó átvételének helyszíne (báziskikötőtől eltérő
átvétel esetén felár fizetendő). Ezt követően el kell dönteni, hogy Foglalót fizet
vagy a foglalás teljes összegét, ha a foglalás teljes összegét előre fizeti akkor az
3% extra kedvezményt jelent. A döntést követően a „Foglalás” gombra kattintva
a „Kosár” oldalra irányítjuk, ahol lehetősége van áttekinteni foglalását és adott
esetben módosítani azt. Ha véglegesíteni szeretné foglalását akkor a „Tovább a
Pénztárhoz” gombra kell kattintania. A „Pénztár” oldalra irányítva a következő
adatok megadására lesz szükség: számlázási adatok (magánszemély vagy cég
esetén), esetleges megjegyzések, fizetési mód kiválasztása: előre utalás vagy
online bankkártyás fizetés. Ezt követően el kell fogadja (elolvasás és
értelmezést követően) az Általános szerződés feltételeket, az Adatkezelési
tájékoztatót és a Foglalási feltételeket. Majd a „Megrendelés elküldése” gombra
kattintva a kiválasztott fizetési módnak megfelelően véglegesítheti foglalását.
Bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a KH bank oldalára, ahol az
instrukciókat követve teljesítheti a foglaló vagy a teljes vételár fizetését.
Átutalás esetén kérem használja az alábbi banki adatokat:
VízenJó Kft.
10400425-50526854-86841008
(Megjegyzésbe kérjük írja be a foglalás számát)
5.5. Fizetési feltételek:
5.5.1. Bérleti díj első részlete (foglaló):
Bérleti díj 20%-a, foglaló jogcímén (bérleti díj első részlete), a foglalást (vagy ajánlat elfogadást)
követő 48 órán belül esedékes.
A foglalás csak a bérleti díj első részletének megfizetésével válik véglegessé.
Ha a kiválasztott dátum 48 órán belül van akkor a foglalást csak abban az esetben tudjuk garantálni, ha
a fizetendő összeg megérkezik hozzánk (a VízenJó Kft. bankszámláján jóváírásra kerül), az összeg
beérkezéséig a kiválasztott dátumokat zárolni nem áll módunkban. Azonos hajóra beérkező egyidejű
foglalások esetén azt a foglalást tekintjük érvényesnek, ahol a fizetendő összeg hamarabb érkezik meg
a számlánkra, ezért javasoljuk, hogy 48 órán belüli foglalás esetén válassza az online bankkártyás
fizetési módot, így biztosítva a foglalási elsőbbséget.
5.5.2. Fennmaradó bérleti díj megfizetése:
A fennmaradó 80% legkésőbb a hajó átvételét megelőző 14. napig átutalással fizetendő, melyről
Bérbeadó elektronikus díjbekérőt küld.
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Ha a foglalás időpontja és a kiválasztott dátum 14 napon belül van akkor a foglalás teljes összegéről
küldjük ki a díjbekérőt.
5.5.3.

Teljes bérleti díj egyösszegű megfizetése:

14 napon túli foglalás esetén, lehetőség van, a foglaláskor, a teljes összeg kifizetését választani, abban
az esetben, ha valaki ezt az opciót válassza, és teljesíti, akkor további kedvezményekre jogosult,
melyről aktuálisan a foglalás menetén tájékoztatjuk.
5.6.

Foglalási garancia:

A foglalást csak abban az esetben tudjuk garantálni, ha a fizetendő összeg, a foglalást vagy ajánlat
elfogadást követően 48 órán belül maradéktalanul megérkezik hozzánk (A VízenJó Kft.
bankszámláján jóváírásra kerül). Ha a kiválasztott dátum 48 órán belül van akkor foglalást csak abban
az esetben tudjuk garantálni, ha a fizetendő összeg megérkezik hozzánk, az összeg beérkezéséig a
kiválasztott dátumokat zárolni nem áll módunkban. Azonos hajóra beérkező egyidejű foglalások
esetén azt a foglalást tekintjük érvényesnek, ahol a fizetendő összeg hamarabb érkezik meg a
számlánkra, ezért javasoljuk, hogy 48 órán belüli foglalás esetén válassza az online bankkártyás
fizetési módot, így biztosítva a foglalási elsőbbséget.
A késedelemmel (48 órán túl) fizetett foglalását garantálni nem tudjuk, 48 óra elteltével az online
foglalási naptárunkban, az érintett időszakot újra értékesíthetőként jelöljük, ugyanakkor harmadik
személy által az érintett időszakra történő foglalásig a fizetés lehetőséget további 72 óráig fenntartjuk.
Az időntúli fizetésből adódó kártérítési felelőséget kizárjuk.
5.7.

Fizetési késedelem:

Véglegesített foglalás esetén Bérbeadó jogosult a Szerződéstől/Ajánlatól/Foglalástól elállni,
amennyiben a Bérlő a bérleti díj esedékes vagy teljes összegét nem rendezi felé a fentiekben
(vagy az ajánlatban) rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben meghiúsulási kötbérként
fel lesz számítva a teljes bérleti díj 50%-a, ha a hajó átvételét megelőző 120 napon belül, de
az átvételt megelőző 14. nap között történik az elállás (az addig megfizetett előleg
visszatérítésére nem lesz jogosult, az a meghiúsulási kötbér fedezeteként kerül elszámolásra).
Bérlőnek meghiúsulási kötbérként fel lesz számítva a teljes bérleti díj, ha az elállás a hajó
átvételét megelőző 14 napon belül történik meg (az addig megfizetett előlegek visszatérítésre
nem lesz jogosult, azok a meghiúsulási kötbér fedezeteként kerülnek elszámolásra.)
5.8.

Foglalás módosítása:

Bérlő, a hajó elérhetőségének függvényében, ingyen módosíthatja foglalását a hajó átvételét megelőző
45 napig. Bérlőnek nincs a foglalás módosítására lehetősége a hajó átvételét megelőző 45 napon belül.
5.9.

Foglalás lemondása/törlése:

Bérlő ingyen mondhatja le (törölheti) foglalását a hajó átvételét megelőző 120 napig. Bérlőnek
bánatpénzként fel lesz számítva a teljes bérleti díj 50%-a, ha a hajó átvételét megelőző 120 napon
belül, de az átvételt megelőző 14. nap között mondja le (törli a foglalását) foglalását (az addig
megfizetett előleg visszatérítésére nem lesz jogosult, az a bánatpénz fedezeteként kerül
elszámolásra). Bérlőnek bánatpénzként fel lesz számítva a teljes bérleti díj, ha lemondja foglalását
(törli a foglalását) a hajó átvételét megelőző 14 napon belül (az addig megfizetett előlegek
visszatérítésre nem lesz jogosult, azok a bánatpénz fedezeteként kerülnek elszámolásra.)
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5.10. Szerződés kötési kötelezettség:
Bérlő a bérleti díj első részletének megfizetésével vállalja, hogy legkésőbb a hajó átadásának napján a
hajó átvételét megelőzően, minden részletre kiterjedő hajó bérleti szerződést köt. A bérleti szerződés
megkötésének, Bérlő részéről történő megtagadása esetén, a hajó átdására nem kerülhet sor, ebben az
esetben Bérlő a már megfizetett előlegek visszatérítésére nem jogosult, az teljes egészében bánatpénz
jogcímén a VízenJó Kft.-t illeti meg. (A bérleti szerződés részletes tartalma a jelen ÁSZF 4.4.-es
pontjában megtalálható.)
5.11. Járványügyi helyzet / Kijárási - Utazási korlátozások:
Mindannyiunk számára új, eddig ismeretlen helyzetet teremtett a koronavírus terjedése és az ezzel
kapcsolatos intézkedések. A legfontosabb, hogy tartsuk be az előírásokat és rendelkezéseket, hogy
mielőbb magunk mögött tudhassuk a járványt. Bízunk abban, hogy hamar túl lendülünk ezen a
nemvárt időszakon és soha többet nem kell szembe néznünk hasonló helyzettel, de kizárni ezen
lehetőséget nem tudjuk, így a mostani és az esetleges jövőbeli helyzetekre reagálva az alábbi
különleges szabályokat vezettük be járványügyi helyzet esetére:
A meglévő foglalásoknál a kárenyhítés, az új foglalásoknál a kockázatcsökkentés a cél.
5.11.1. Átfoglalás lehetősége:
Minden meglévő, a járványügyi helyzet kihirdetése előtt visszaigazolt foglalás, átfoglalható új
időpontra, amennyiben a vírus terjedése miatt utazási korlátozások lépnek életbe vagy a hajózást
megakadályozzák. Mik lehetnek ezek:
-

Utazási tilalom vagy karantén

-

Belépési tilalom vagy karantén a hajóbérlés helyszínén

-

Társasági együttlétre vonatkozó korlátozások

Az átfoglalás a meglévő foglalás kezdő dátumától 1 éven belül lehetséges a szabad kapacitások
függvényében, a foglalási időszakok esetleges árkülönbözeteinek megfizetésével.
5.11.2. Új foglalások esetén:
Csökkentettük az első bérletidíj részlet összegét (20%-ra) és szintén lehetőséget biztosítunk a fenti
feltételek mentén történő átfoglalásra, ha a járványügyi helyzet nem változik vagy újra életbe lép.
5.12. Bérbeadói kötelezettség foglalás esetén:
5.12.1.

Bérlői teljesítés esetén, Bérbeadó minden esetben a kiválasztott hajót köteles a
foglalásban/ajánlatban rögzítetteknek megfelelően Bérlőnek átadni. Amennyiben
Bérbeadó rajta kívül álló okokból (pl.: vihar kár, korábbi bérlői magatartásból
adódó, a hajóban bekövetkezett kár, hajó működőképtelensége stb.) a szolgáltatást
a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 órán
belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson a Bérlőnek és a
szabad kapacitás függvényében a cseréig eltelt várakozási idővel a szerződésben
szereplő bérleti időszakot térítésmentesen meghosszabbítsa. Ha Bérlő nem fogadja
el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő másik előre egyeztetett időpontban
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jogosult igénybe venni a szolgáltatást. Bérbeadó a szerződés neki fel nem róható
nem teljesítése esetén nem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.
5.12.2.

A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes,
vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli.

5.12.3.

Amennyiben a Bérbeadónak megszűnik a hajó feletti rendelkezési joga, abban az
esetben a szerződés/foglalás/ajánlat minden további külön jognyilatkozat megtétele
nélkül azonnali hatállyal megszűnik/érvényét veszti és a felek a már megfizetett
bérleti díjjal időarányosan számolnak el.

5.13. Időjárási körülményekből adódó kárenyhítési lehetőség:
Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvtelési célú vitorlázásra alkalmatlan napok,
szerződésben szereplő bérleti díjának 50%-át egy másik bérlés alkalmával jóváírja Bérlő részére. A
keletkezett kedvezményt az érintett bérleti időszakot követően, egy összegben van lehetőség
jóváírtatni a következő bérlés díjából. Pénz visszatérítésre nem vállalunk kötelezettséget azt
kifejezetten kizárjuk. Kedvtelési vitorlázásra alkalmatlan napnak minősül a valóban bekövetkezett
erős, viharos szél (Beaufort 8, 30 csomó feletti szél) illetve front által okozott tartós folyamatos eső,
mely az adott nap vonatkozásában legalább 4-5 óra időtartamú. Időjárási kárenyhítés csak a
ténylegesen megtörtént fent leírt időjárási események okán, a már kifizetett foglalások esetén
érvényes. Meteorológiai valószínűségi előrejelzés alapján jósolt, de nem ténylegesen bekövetkezett
időjárási helyzetet, és nem véglegesített, kifizetett foglalást ezen kárenyhítés keretén kívülinek
tekintünk.

6. EGYÉB MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK – RENDELHETŐ EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
6.1. A megjelenített termékek - szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a
törvényben előírt áfát.
6.2. A webshopban/foglalás során a Szolgáltató lehetőség szerint feltünteti a
termék/szolgáltatás nevét, leírását, a termékekről adott esetben fotót jelenít meg. A
termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek.
6.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék/szolgáltatás
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem
köteles a terméket hibás áron szállítani/szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást/szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási
szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően
– az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban
minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a
feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
6.5. A 6.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a
termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is
azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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(Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével
jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben,
azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat,
abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből
jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt
megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
7. EGYÉB MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK – RENDELHETŐ EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK
RENDELÉSÉNEK MENETE
7.1. Felhasználónak (Bérlőnek) lehetősége van a hajó foglalása során vagy azt követően a
regisztrált felhasználóként bejelentkezni a www.vizenjo.hu oldalon található online
fiókjába és ott kiegészítő termékeket/szolgáltatásokat megrendelni.
7.2. Felhasználó a foglalás során vagy azt követően a megvásárolni kívánt termék,
termékek, szolgáltatások darabszámát beállítja.
7.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket/szolgáltatásokat. Felhasználó
bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
7.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a
„tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a
megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a
kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint
Felhasználó.
7.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a fizetési módot, melynek típusai a
következők:
7.5.1.

Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek/szolgáltatások ellenértékét a
visszaigazoló e-mailben vagy jelen ÁSZF-ben található bankszámlára 2 napon belül
köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a
Felhasználó jogosult a termék(ek) átvételére / Szolgáltatások igénybevételére.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos
fizetési rendszerén keresztül. Szolgáltató: KH Bank
7.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél,
szolgáltatásoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a
hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a
szerződéstől.
7.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikusan küldjük meg a regisztráció
során megadott e-mail címre.
7.8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra
kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a
megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben
jelezheti felénk egyéb, rendeléssel/foglalással kapcsolatos kívánságát.
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7.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége
keletkezik.
7.10.
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának
megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt
mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe
Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja
a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a
kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során
a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
7.11.
Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha
a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet
adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni. Kérjük minden esetben ellenőrizze a SPAM mappát is.
8. Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes
magatartást saját maga követte volna el.
9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti
azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
kikötés szigorú betartásához.
9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
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9.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,
karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a
felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató
viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó,
úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből
eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság
kizárólagosan illetékes.
9.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem
alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával,
lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
9.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő
feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy
letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi
szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión
belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
9.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
10. PANASZKEZELÉS RENDJE
10.1.
Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak
mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban,
úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
10.2.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
átadja a vásárlónak.
10.3.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A
panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatja.
10.4.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
10.5.

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
10.6.
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
melyek elérhetőségét itt találja:
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Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

E-mail cím: info@hbkik.hu;
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em.
240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
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Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

10.7.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje
a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető
jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
10.8.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és
iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
10.9.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai
Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után
nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek
címe: http://ec.europa.eu/odr
10.10.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára
és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
10.11.
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem
vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége
van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi
információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot;
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak előadásával;
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
megállapítható;
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.
11. SZERZŐI JOGOK
11.1.
Miután a www.vizenjo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
www.vizenjo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
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felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.
11.2.
A www.vizenjo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
11.3.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.
11.4.
Tilos a www.vizenjo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen
módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a
www.vizenjo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
11.5.
A www.vizenjo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
11.6.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó
200.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy
ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi
jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét
szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
12. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://www.vizenjo.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Balatonfüred, 2020.04.15.
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