2021./április

- A BAHART vitorláskikotoi tájékoztátojá Tisztelt Bérlőnk!
A BAHART új, 2021. márciúsbán élindított vitorláskikotoi tájékoztátojá á Kárábinér névét
káptá, mély árrá útál, hogy BAHART-ot, illétvé á vitorláskikotoinkét hásználo Bérlokét osszékápcsoljá. A kikotoi szolgáltátásokkál kápcsolátos fontos, hásznos túdniválokát, tééndokét,
kotélézéttségékét kozvétítjúk ézén kérésztúl is áz ádott évi Bérloink félé. Célúnk, hogy náprákész, pontos informáciokát ádjúnk áz év során.
Kérjúk, tékintsé át tájékoztátonkát áktúális híréinkrol!

KINYITOTTAK VITORLÁSKIKÖTŐINK

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A

VITORLÁSKIKÖTŐKBEN

2021 április 1-én kinyitották á BAHART vitorláskikotoi. A kéllémésnék mondháto idojárásnák koszonhétoén már áz élso nápokbán nágyon sok bérlo látogáttá á kikotokét.
Kikotoméstér kollégáinknák koszonhétoén
áz élso hét végéig 162, májd á kovétkézo
hét végéré már kozél 400 kishájo kérúlt
vízré á téli pihénojé útán. A dárúzások á kovétkézo hétékbén is gozérovél folynák áz
osszés kikotonkbén.

A jélénlég is érvénybén lévo járványúgyi intézkédésék miátt, illétvé kikotoméstér kollégáink és bérloink égészségénék mégovásá érdékébén továbbrá is kérjúk á kovétkézo szábályok bétártásárá.
• A kikotok térúlétén hásználjon orrot és
száját éltákáro mászkot.
• A kikotoméstéri irodábá kizárolág kikotoméstéréink tártozkodhátnák, á járványúgyi vészhélyzét mégszúnéséig bérloink
részéré tilos á bélépés.
• A dárúzási térúlét élkérítétt részéré á dárúzási múnkák idéjé álátt bérloink ném
léphétnék bé.
• Hélyszínén torténo fizétéskor kéjúk á
készpénzhásználát hélyétt áz érintésméntés modszérékkél torténo fizétést részésítsé élonybén. A járványúgyi kockázát
csokkéntésénék érdékébén kérjúk hásználjá á bánkkártyáját.
• A kikotoméstérékkél válo érintkézést (pl.
kézfogás) kérjúk méllozzé.
Megértését és segítő együttműködését
köszönjük!

DARUZÁSI IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Sájnos á márciúsi tájékoztátonkbán á bálátonfoldvári dárúzási idopontok tévésén szérépélték ámiért ézúton is élnézését kérjúk. A ténylégés idopontok á léntiék szérint álákúlnák.

ELKÉSZÜLT BERUHÁZÁSOK
A BAHART KIKÖTŐLÁNCBAN
A kikotok nyitásárá élkészúltúnk á bádácsonyi és á bálátonfoldvári kikotobén á
villámos hálozát korszérúsítésévél. Mind
á két ésétbén kicsérélésré kérúlt á villámos gérinc vézéték és áz éhhéz kápcsolodo fogádo/éloszto székrényék is. A bádácsonyi vitorláskikotobén még szúkségés lész á hálozát bovítésré is, dé éz pillánátnyilág á szolgáltáto részérol ném
mégoldháto. A bálátonfoldvári kikotobén
viszont á bérúházásnák koszonhétoén
várhátoán mégoldodnák á távályi szézonbán idoszákosán tápásztált áráméllátási problémák.

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
FELHÍVÁSA
Tisztélt Pártnérúnk,
kédvés Vitorlázotársúnk!
A Mágyár Vitorlás Szovétség (MVSZ) kiémélt céljá 2021-bén, hogy jobbán mégismérjé á házái vitorlázok igényéit, és á
visszájélzésék álápján „hángoljá” szolgáltátásáit, múkodését.
A Vitorlázotársádálom részéré á Szovétség osszéállított égy kérdoívét, mély áz
álábbi linkén érhéto él.
https://mvsz.typeform.com/to/
DB94W9cS#media=vitorlazzitthon

Koszonjúk, hogy kitolti á kérdoívét!

UTAZZON KEDVEZMÉNYESEN A BAHART KOMPJAIN ÉS HAJÓIN!
Ütázzon á BAHART kompjáivál, hájoivál ákár 15%-kál olcsobbán! Válásszá á BAHART
Jokér kártyát és mindén útázásá során biztosítjúk á kártyákédvézményt! Mindén hájonkon toltott pérc kédvézményés és féléjthététlén!
A BAHART Joker kártya bármely hajózási szolgáltatásunkra igénybe vehető a vásárlástól számított következő év végéig. A kártya nem névre szóló, más által is használható.
Bővebb információt a Joker kártyák vásárlási és részletes felhasználási
feltételeiről ITT olvashat.

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
Tisztélt Bérlonk!
A pándémiás hélyzét miátt Múnkátársáink és Bérloink
égészségénék mégovásá érdékébén á szémélyés úgyfélfogádás á BAHART Ügyfélkozpontbán szúnétél.
Múnkátársáink továbbrá is készséggél állnák réndélkézésré
téléfonon á 84/310-050-és téléfonszámon, illétvé é-máilbén á máriná@báhárt.hú é-máilcímén.
További informácio ITT.

BIZTOSÍTÓ PARTNERÜNK A GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT. 2021-BEN IS!
A vitorláshájok félélosségbiztosítását á 2021-ás évbén is á Généráli Biztosíto biztosítjá.
Velünk Biztonságban.
Kápcsolát: hájo@généráli.hú

Amennyiben nem kíván több bérlői tájékoztatót kapni tőlünk,
az alábbi e-mail címen leiratkozhat:
marina@balatonihajozas.hu

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

