Bérleti szerződés létrejöttének feltételei

- A Bérlő írásban küldi el foglalását az info@hajomentes.hu email címre.
(vízi jármű típusa, a bérleti idő kezdete-vége, egyéb kérés)
- A foglalás akkor érvényes, ha visszaigazolást követően a bérbevevő 50 % foglalót megfizette.
- A vízi jármű kölcsönzéséhez minden esetben szükség van kaució fizetésére, 2 db személyi okmány
bemutatására, valamint a bérlő címére szóló közüzemi csekkek másolatára.
- A bérleti időszak a telephelyről elszállításkor kezdődik és az oda visszaszállításkor végződik.
- Az elszállítást megelőzően a bérbeadó tájékoztatást ad a vízi jármű összeszereléséről,
beüzemeléséről és használatáról, a bérbevevő azt tudomásul is veszi.
- A bérleti szerződés aláírásával a bérbevevő a kauciót és a bérleti díjat megfizeti.
- A bérleti időszak végén a bérbevevő kitakarított állapotban visszaszállítja bérbeadónak a vízi
járművet.
-A nem kitakarított illetve koszosan visszaszállított vízi járműre 5.000,-Ft-os takarítási
díjat számolunk fel.
- Közös átvizsgálás után a kaucióból levonásra kerül szükség esetén az esetlegesen keletkezett hibák
javításának összegei. A különbözet visszajár a bérbevevőnek.

Bérbeadó kötelezettségei:
- A megállapodott dátumra rendelkezésre bocsátja a kiválasztott vízi járművet, stb. a rendeltetés
szerinti felszerelésével, tisztán és működőképes állapotban.
- Gondoskodik, hogy a többi bérelt kiegészítő is biztonságos használatra legyen alkalmas.
- Bérbeadó a vízi járművet és az azokhoz tartozó felszereléseket biztosítja elemi és ütközési
kockázatok ellen.
- Bérlők mentesülnek minden kötelezettség alól, amit a Biztosítási Kötvény fedez, kivéve ha a kár vagy
a veszteség a Bérlők mulasztására, jelentős hanyagságára vezethető vissza illetve egyenesen annak
eredménye.
- Amennyiben a Bérbeadó, a Bérleti szerződésben szereplő időpontra a megállapodás
szerinti vízi járművet nem tudja bármilyen okból a Bérlők rendelkezésére
bocsátani, köteles hasonló másik típust felajánlani min. 3 nappal a bérleti időszak megkezdése előtt.
- Bérlők, ha írásban jelzik, hogy a felajánlást nem fogadják el és a szerződéstől elállnak
a Bérbeadó köteles az 50%-os foglalót 3 napon belül visszautalni vagy kézpénzben
visszafizetni.

A fentieket tudomásul vettem.
……………………………………….
Bérlő aláírása
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