Tájékoztató a daruzási szolgáltatásunkról
Lassan véget ér az idei hajózási szezon is és elérkezik a kishajók kidaruzásának és téli betárolásának
ideje. A korábban már megszokott gyakorlatnak megfelelően, kikötőmester kollégáink az idén
ősszel is egy előre meghatározott ütemezés szerint végzik a hajók kiemelését és betárolását. Az
alábbi táblázat tartalmazza az előre meghatározott daruzási napokat kikötőnkénti és heti
bontásban.

Alábbiakban tájékoztatjuk Önt a 2020. őszi daruzási szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről,
amely alapján kérjük segítse munkánkat azzal, hogy a leírtak szerint veszi igénybe daruzási
szolgáltatásunkat, hogy a kiszolgálása minél gyorsabb és színvonalasabb lehessen!
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A daruzási szolgáltatás igénybevételének menete:
1. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot (telefonon, személyesen) az adott BAHART kikötőben dolgozó
kollégáinkkal, és az egyeztetés után foglalja le az Ön számára megfelelő, és munkatársunk által is
elfogadott időpontot (hónap-nap-óra).
2. A Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja a leegyeztetett időpontban jelenjen meg a kikötőben a
daruzásra előkészített állapotú hajóval.
3. A kikötőmesterek az elvégzett munka alapján elkészítik a szolgáltatási jegyzőkönyvet, melyet a
Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja aláír, mellyel elismeri a szolgáltatás teljesítését.
4. Helyszíni fizetés esetén a már megszokott lehetőségek közül választva (készpénz, bankkártya)
egyenlítse ki a Kikötőmester által kiállított számlát. Amennyiben az Ön kikötőhely bérleti szerződése
tartalmazza a daruzási szolgáltatást, és a számla kiegyenlítésre is került, a szolgáltatás ellenértékével
kapcsolatban a Bérlőnek további teendője nincs.
Szükség esetén 24 órával a lefoglalt daruzási időpontot megelőzően a hajótulajdonos a
rendelkezésre álló szabad kapacitások függvényében módosíthatja az általa már korábban lefoglalt
daruzás időpontját.
Szélsőségesen viharos időjárás esetén a BAHART jogosult részben-, vagy teljes mértékben
lemondani a meghirdetett daruzási napot.
Kikötőmestereink elérhetőségei megtalálhatóak honlapunkon.
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