Vitorláskikötők a Balaton körül
BAHART Bérlői Hírlevél 2020./június

Tisztelt Bérlőnk!
Kérjük, engedje meg, hogy jelen hírlevelünkben tájékoztassuk Önt vitorláskikötőinkkel
kapcsolatos aktuális híreinkről és a fontosabb információkról.

Hínárvágással kapcsolatos információk
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is készülünk a hínárvágásra. A későn
érkezett jó idő miatt június hónapban még nem kellett nekiállni a munkának, de a hónap
utolsó hétvégéjére megérkezett felmelegedés ugrásszerűen megemelte a víz hőmérsékletét
is, így várhatóan a hínár növekedése is ugyanilyen ugrásszerű lesz. Az alvállalkozókkal kötött
megállapodás szerint július első hetében kezdik meg a hínárvágási munkálatokat, ami a
korábbi évek tapasztalatai alapján nagyjából 2 hét alatt zajlik le és kikötőnként egy vagy két
napot vesz igénybe. A munkavégzést természetesen az időjárás némileg befolyásolhatja. A
munkavégzés során esetlegesen felmerülő kellemetlenségekkel kapcsolatban ezúton kérjük
a türelmét és szíves megértését.

Személyes ügyfélfogadás
Tisztelt Ügyfelünk!
2020.07.01-től újraindul a személyes ügyfélfogadás a BAHART Ügyfélközpontban a siófoki
személyhajó kikötő épületében, a megszokott helyen.
Ügyfélfogadási napok: hétfő, szerda, péntek, 8:30-15:30.
Mindemellett továbbra is arra kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a személyes
kapcsolatot nem igénylő ügyintézési csatornákat részesítse előnyben (e-mail, telefon).
Amennyiben mégis a személyes ügyintézést választja, ügyfélszolgálati irodánkban kötelező
a maszk használata.
Megértését és együttműködését köszönjük!

Tájékoztató szelektív hulladékgyűjtésről
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy több kikötőnk területén is lehetőséget biztosítunk a
szelektív hulladékgyűjtésre, melynek során be kell tartani a szelektív hulladékgyűjtés
szabályait.
A közüzemi szolgáltatók tájékoztatása alapján több esetben is
kommunális hulladékkal szennyezett hulladékok (pl. ételmaradék,
eldobható műanyag tányér, szívószál stb.) kerültek a szelektív
hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben nem a szelektív
hulladékgyűjtés szabályainak megfelelően történik a hulladék
elhelyezése, akkor a szelektív gyűjtés iránti igyekezet értelmét veszti.
Kérjük, hogy amennyiben nem tudja eldönteni, hogy hulladékát
melyik szelektív hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni, az inkább – a
kevésbé rossz megoldást választva – helyezze el azt valamelyik
kommunális hulladékedénybe.
Amennyiben a szolgáltatók újra jelzik felénk a szelektív
hulladékgyűjtési szabályok be nem tartását, akkor a Balatoni Hajózási
Zrt. meg fogja szüntetni a szelektív hulladékgyűjtési lehetőséget az
adott kikötőben.
Együttműködésüket köszönjük!

KÖNNYŰ ÉS HORDOZHATÓ!
Szemelvények a hivatalos hazai Suzuki Marine Márkakereskedők kiemelt ajánlataiból!
Suzuki DF6A hajómotorok most szenzációs áron, akár fehér színben is elérhetőek! A
részletekért kattintson a linkre: http://bit.ly/2IiD2lI

Biztosító Partnerünk a Generali Biztosító Zrt.
A vitorláshajók felelősségbiztosítását a Generali Biztosító Zrt. biztosítja.

Velünk Biztonságban.
Kapcsolat: mailto:hajo@generali.hu

Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, az alábbi e-mail címen leiratkozhat:
marina@balatonihajozas.hu
Kövessen minket:
Facebook
Twitter Google+

Kapcsolat:
Balatoni Hajózási Zrt..
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Telefon: +36 84 312 144/140, 142. m.
E-mail: marina@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu

