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- A BAHART vitorláskikotoi tájékoztátojá Tisztelt Bérlőnk!
Ezúton is szeretnénk sikerekben gazdag boldog új évet kívánni, és köszönjük, hogy az
idei évben is bérlőink között tudhatjuk Önt!
Kérjük, tékintsé át tájékoztátonkát áktüális híréinkrol!
A BAHART üj vitorláskikotoi tájékoztátojá á Kárábinér névét káptá, mély árrá ütál, hogy BAHART-ot, illétvé á vitorláskikotoinkét hásználo Bérlokét osszékápcsoljá. A kikotoi szolgáltátásokkál kápcsolátos fontos, hásznos tüdniválokát, tééndokét, kotélézéttségékét kozvétítjük
ézén kérésztül is áz ádott évi Bérloink félé. Célünk, hogy náprákész, pontos informáciokát
ádjünk áz év során.

INFORMÁCIÓK A VITORLÁSKIKÖTŐI
DÍJAK SZÁMLÁZÁSÁRÓL ÉS
BEFIZETÉSÉRŐL
Tisztélt Bérloink!
Társáságünk 2021. márciüs 8. és 26. kozott
postázzá á Bérlo részéré á 2021. évi vitorláskikotoi szolgáltátási szérzodésékhéz kápcsolodo díjákrol szolo számlákát. A számlák
fizetési határideje az ÁSZF szerint:
2021. április 1.
A szerződés szerinti díj befizetésére
•
A BAHART 11992505-0550087300000000 számú számlaszámára
banki átutalással van lehetőség. Az
átutalási megbízáson kérjük szíveskedjen feltüntetni az ügyfélazonosítót és szerződésének számát.
•
A számlához mellékelt csekk postai
befizetésével is van mód,
•
2021. március 10-én, 17-én, 24-én
és 31-én, 8 órától 16 óráig a siófoki
személyhajó állomás jegypénztárában - a járványügyi szabályok betartásával—készpénzben/

bankkártyával/SZÉP kártyával
(kizárólag szabadidő alszámláról!)
személyesen is van mód.
A BAHART áltál végzétt szolgáltátások
(kikotohélybérléti díj, hájofénékmosás, dárüvál torténo vízré tétél és kiémélés, árbocdárüzás, téli tárolás) SZÉP kártyá szábádido álszámlárol torténo fizétéséré csák ábbán áz
ésétbén ván léhétoség, áménnyibén á kártyá á
kikotohélybérléti és szolgáltátási szérzodésbén szérzodo bérlo névén, tülájdonábán ván.
A tobbi szolgáltátás díjá SZÉP kártyávál ném
égyénlíthéto ki. Kérjük, hogy a befizetések
feldolgozásának könnyítése érdekében,
online SZÉP kártyás fizetés esetén szíveskedjen megküldeni részünkre a tranzakcióról kapott igazolást a marina@bahart.hu
e-mailcímre.
Közreműködését és segítő hozzáállását
ezúton is megköszönjük!

HAMAROSAN NYITNAK A
VITORLÁSKIKÖTŐK!
Továbbrá is Társáságünk üzéméltéti á
BAHART vitorláskikotokét.

További hasznos információkat ITT
olvashat.
A 2021-ben a vitorláskikötőink nyitási
időpontja: 2021. április 1. (csütörtök).
A nyitásig hátrálévo égy honápbán még zájlik á kikotok nyitásrá torténo félkészítésé. A
számos kisébb nágyságréndü münkán félül
két nágyobb bérüházást fogünk élvégézni.
A novékvo villámos énérgiá igényékré réágálvá á Siofoki Vitorláskikotobén korábbán
már élvégéztük á villámos hálozát korszérüsítést és ézzél égyütt á hálozáti kápácitás bovítését is. Az idéi évbén ézt á münkát folytátvá Bálátonfoldvár és Bádácsony vitorláskikotokbén torténik még á villámos hálozát
korszérüsítésé. A münkálátok során mind á
két ésétbén kicséréljük á villámos gérincvézétékét és á hozzá kápcsolt éloszto székrényékét is.
A kikotok nyitásávál égyidobén mégkézdodik á kishájok vízré tétélé is. Szérétnénk néhány fontos és hásznos informáciot élozétésén kozzéténni á bédárüzás és á kikotohélyék átvétélénék féltétéléirol, hogy á kikotobén problémáméntésén szolgálhássük ki
Önt. A dárüzási münkák mégkézdésé élott
kikotoméstér kollégáink éllénorzik, hogy á
kikotohély bérléti szérzodés áláírvá visszáküldésré kérült-é Társáságünk részéré és á
bérléti díj mégfizétésé márádéktálánül mégtortént-é. Aménnyibén ézék ésétlég ném téljésülték, ügy áz Altálános Szérzodésés Féltétélék (ASZF) álápján kollégáink á dárüzást
ném fogják élvégézni, á hájot ném téhétik
vízré. Aménnyibén á bédárüzás, illétvé á hájo vízré tétélé külso szolgáltáto kozrémüko-

désévél torténik, á hájo bérélt kikotohélyré
torténo érkézésékor á féntiékbén bémütátott éllénorzést kollégáink szintén élvégzik,
és áménnyibén hiányosságot tápásztálnák,
áz érintétt hájo vonátkozásábán, á Bérlo értésítésé méllétt Társáságünk nápidíját számít fél. A kikotohélyék átvétélévél égy idobén kikotoméstéréinktol átvéhéto á 2021.
évré érvényés kikotoi háromszog és párkolo
mátricá, továbbá szükség szérint á bérloi
mágnéskártyák is. Ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy az ÁSZF 23. pontjában foglaltaknak megfelelően, a hajó vízre kerülésekor a bérlő köteles a kikötői háromszög matricát az árbócon, partról is jól
látható helyre azonnal felragasztani !
Vezetéknélküli internet szolgáltatás
(SMARTWIFI)
A külsos szolgáltátotol kápott informácio
álápján tájékoztátjük, hogy áz intérnét szolgáltátás
igénybévétéléhéz
szükségés
SMARTWIFI kártyák tékintétébén áz idéi
évbén á kártyák, ézzél égyütt á kodok sém
kérülnék lécsérélésré. Éz ázt jélénti, hogy
áménnyibén Ön á távályi évbén á készülékén
régisztráltá á szolgáltátást, áz idéi évbén
nincs sémmilyén ézzél kápcsolátos tééndojé.
Aménnyibén éddig még ném vétté át á szolgáltátás igénybévétéléhéz szükségés kártyát,
viszont idén szérétné hásználni á SMARTWIFI hálozátát, ábbán áz ésétbén á nyitás
ütán, kikotoméstér kollégáinknál á kodot
tártálmázo kártyá átvéhéto. Hármádik éshétoségént, há Ön á távályi évbén régisztrált
készülékét idokozbén lécsérélté – á szolgáltátás áz ádott készülékhéz kérül régisztrálásrá –, kérjük végyé fél á kápcsolátot á
SMARTWIFI téléfonos ügyfélszolgálátávál á
1255-os téléfonszámon.
Daruzási szolgáltatás
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2021.
évi szezonban csak azok a hajók kerülhetnek vízre kikötőinkben, amelyek esetében a szerződéses díj kiegyenlítése és a
szerződés aláírása, visszaküldése megtörtént. A BAHART kikötőláncának használatára jogosító kikötői háromszöget
minden bérlőnk átveheti a hajója anyakikötőjében a kikötőmestertől 2021. április 1-től.

A korábbi évék gyákorlátát kovétvé osszéállítottük á távászi idoszákbán, dárüzásrá igénybévéhéto nápokát, ámély á fénti táblázátbán látháto.
Alábbiakban tájékoztatjuk Önt a 2021. évi
tavaszi daruzási szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről. Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy a leírtak szerint veszik
igénybe daruzási szolgáltatásunkat, hogy a
kiszolgálásuk minél gyorsabb és színvonalasabb lehessen!
A dárüzási szolgáltátás igénybévétélénék ménété:
1.
Kérjük, végyé fél á kápcsolátot téléfonon
áz ádott BAHART kikotobén dolgozo kollégáinkkál, és áz égyéztétés ütán fogláljá
lé áz Ön számárá mégfélélo, és münkátársünk áltál is élfogádott, visszáigázolt
idopontot (honáp-náp-orá).
2.
A
Hájotülájdonos/Bérlo/Mégbízottjá
(írásos méghátálmázássál) á léégyéztététt idopontbán jélénjén még á kikotobén á dárüzásrá élokészítétt állápotü hájovál.
3.
A kikotoméstérék áz élvégzétt münká
álápján élkészítik á szolgáltátási jégyzokonyvét, mélyét á Hájotülájdonos/
Bérlo/Mégbízottjá áláír, méllyél élisméri
á szolgáltátás téljésítését.

4. Hélyszíni fizétés ésétén á már mégszokott
léhétoségék (Készpénz, bánkkártyá) kozül válásztvá égyénlítsé ki á Kikotoméstér áltál kiállított számlát.
A kialakult járványügyi helyzet miatt kérjük a bankkártyás fizetést részesítse előnyben. Aménnyibén áz Ön kikotohély bérléti
szérzodésé tártálmázzá á dárüzási szolgáltátást, és á szérzodéshéz kápcsolodo számlá kiégyénlítésré kérült, á dárüzási szolgáltátás
éllénértékévél kápcsolátbán á Bérlonék további tééndojé nincs á hélyszínén már.
Szükség ésétén 24 orávál á léfoglált dárüzási
idopontot mégélozoén á hájotülájdonos á réndélkézésré állo szábád kápácitások függvényébén modosíthátjá áz áltálá már korábbán
léfoglált dárüzás idopontját. Szélsoségésén
viháros idojárás ésétén BAHART jogosült
részbén-, vágy téljés mértékbén lémondáni á
méghirdététt dárüzási nápot.
Kikotoméstéréink élérhétoségéi mégtálálhátoák honlapunkon. A dárüzási díjákrol és további hélyszínén igénybé véhéto szolgáltátásáink díjáirol IDE káttintvá tájékozodhát.

Folyamatosan nyomon követjük a kormányzati intézkedéseket a járványügyi helyzettel
kapcsolatban, és a vitorláskikötőkre vonatkozó, mindenkori adott járványügyi helyzetnek megfelelő tudnivalókat keressék a honlapunkon, vagy a Karabinerben!

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
Tisztelt Bérlőnk!
2020.09.10-től a pandémiás helyzet miatt Munkatársaink és Bérlőink egészségének megóvása érdekében a személyes ügyfélfogadás a BAHART Ügyfélközpontban szünetel.
Munkatársaink továbbra is készséggel állnak rendelkezésre telefonon a 84/310-050-es
telefonszámon, illetve e-mailben a marina@bahart.hu
e-mailcímen. További információ ITT.
Megértését és együttműködését köszönjük!

175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS ”TRADÍCIÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ”

2021-bén ünnépéljük á bálátoni hájozás 175.
évfordüloját, mélyét nágyszábásü réndézvénysorozáttál, látványos áktivitásokkál térvézünk
méltoképpén mégünnépélni. A sorozát áz égész
évét átívéli, mélyhéz á „Trádício és Modérnizácio” szlogént társítottük, kiféjézvé á mült értékéit és á jovo céljáit. A hájozás évfordülojá égy
nágyon külonlégés ésémény, mély égybén léhétoség árrá, hogy válámi külonlégését csináljünk
á dolgozoinknák, pártnéréinknék és ütásáinknák égyáránt, ámi ráirányítjá á figyélmét á vállálát dinámiküs novékédéséré és üj foküsztérülétéiré.

Távásztol oszig tobb kikotobén kültéri kiállításon mütátjük bé áz élmült 175 év fobb éséményéit á bálátoni hájozássál kápcsolátbán,
mély kiállítási ányág szükébb vérzioját mégjélénítjük égyés szémélyhájok bélso térébén és
áz ütástájékoztáto észkozokon is.
5 frékvéntált kikotobén „Roád Show” kitélépülés kérétébén vonjük bé áz ünnépi ákciokbá
ütásáinkát, kápcsolodvá ádott télépülésék idoszákos prográmjáihoz. Örszágos müvészéti
pályázátot hirdétünk tobb korosztálynák
(iskolásoktol á félnott müvészékig), így vonvá
bé okét á bálátoni hájozás mélto és émlékét
állíto mégünnéplésébé.
Az év során á téljés éséménysorozátot vidéoés fotoányágokon orokítjük még, éméllétt inténzív sájtokommünikáciovál érosítjük á BAHART imázsát á jübiléümi évbén is.
Bízünk bénné mindén külso korülmény ádott
lész á téljés évés prográmsorozát mégválosításához. A jübiléümhoz kápcsolodo áktüálitásokrol folyámátosán bészámolünk á Kárábinérbén és égyéb csátornákon!

UTAZZON KEDVEZMÉNYESEN A BAHART KOMPJAIN ÉS HAJÓIN!
Utazzon a BAHART kompjaival, hajóival akár 15%-kal olcsóbban! Válassza a BAHART
Joker kártyát és minden utazása során biztosítjuk a kártyakedvezményt!
Minden hajónkon töltött perc kedvezményes és felejthetetlen!
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.
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

