Általános hajóbérlési információk
Horgász és kiránduló hajóink elektromos motorral szereltek, legnagyobb sebességük
általában 10-12 km/óra, maximális terheléssel, széltől, és hőmérséklettől függően a
hasznàlat maximum 2 óra. Közepes terheléssel 5-6 km / óra sebességgel 6-10 órás
használatra elegendő az akkumulátorok teljesítménye, függően a széltől és a hőmérsékleti
viszonyoktól. Az akkumulátorok aktuális állapota a vezérlőpanelen egy digitális kijelzőn 100%
-ig figyelemmel kísérhető.

Jelenleg 3 hajónk van vízen:
●
●
●

E-cruiser 6 ülőhellyel - Calypso Balatonszéplaki kikötő
Fitti 7 ülőhellyel - Calypso Balatonszéplaki kikötő
Wapu 6 ülőhellyel - Zamárdi vitorlás kikötő

A fotógalériát itt találja: http://e-cruiser.hu/hu/kepek
Hajóink a vízi KRESZ szerint gépi meghajtású csónaknak számítanak,
ami azt jelenti, hogy:
●
●
●

bárki vezetheti, aki nem ittas, úszni tud és betöltötte a 16. életévét
(Szinte) minden egyéb vízi sporteszköz részére elsőbbséget kell adnia
Alapállapotban lévő viharjelző rendszer esetén 1500 méterre, elsőfokú viharjelzés
esetén 500 méterre távolodhat el a parttól (tehát a túlpartra átkelés - Zamárdi-Tihany
szakasz kivételével - sajnos nem legális). Másodfokú viharjelzés esetén nem
hajózhat, illetve azonnal biztonságos kikötőhelyre kell hajóznia

A
balatoni
csónakázásról
részletes
hatósági
információkat
itt
talál:
http://hajozas.hu/magazin/itthon/a-csonakazas-szabalyai-a-balatonon-hivatalos-tajekoztato/

Hajóink természetesen az összes kötelező felszerelést tartalmazzák;
2 mentőmellény az alap felszerelès, kisgyermekek esetén a kis méretű mentőmellény nem
alaptartozék, de természetesen megoldható, ha ilyen szükséges, kérem előre jelezze!

A következő bérleti konstrukciókat tudjuk ajánlani
(a megadott árak 1 db hajóra vonatkoznak):

Széplakról: Fitti, E-Cruiser hajók
●
●
●
●
●
●

24h bérlés; 9:00-tól 21:00-ig; 88.000 Ft
8h bérlés; 9:00-tól 18:00-ig; 49.000 Ft
4h bérlés; 9:00-tól 13:00-ig; 39.000 Ft
4h bérlés; 15:00-tól 19:00-ig; 39.000 Ft
2h bérlés; 9:00-tól és 13:00-ig; között 29.000 Ft
2h bérlés; 15:00-tól és 19:00-ig; között. 29.000 Ft

A Zamárdi Kikötőben picit többe kerül a hajó, viszont a túlpart, a tihanyi félsziget és környéke
legálisan elérhető jó idő esetén. A félsziget valamelyik oldala általában szél esetén is
védelmet nyújt, kiváló horgászhelyekkel rendelkezik, és nem utolsó sorban gyönyörű látvány.
Zamárdiból: Wapu hajó
●
●
●
●
●
●

24h bérlés; 10:00-tól 22:00-ig; 98.000 Ft
8h bérlés; 10:00-tól 18:00-ig;. 59.000 Ft
4h bérlés; 9:00-tól 13:00-ig; 49.000 Ft
4h bérlés; 15:00-tól 19:00-ig; 49.000 Ft
2h bérlés; 9:00 és 13:00-ig; között 39.000 Ft
2h bérlés; 15:00 és 19:00-ig között 39.000 Ft

A 13:00 és a 15:00, közötti időszak a hajók újratöltéséhez szükséges időszak, melyet a 2
illetve 4 órás bérlés esetén figyelembe kell venni, a napi foglalásoktól fűggően viszont
esetenként módosítható.
Kaució hajónként 150.000 Ft a helyszínen készpénzben fizetendő, melyből levonásra
kerülhetnek az esetlegesen elveszett tárgyak. pl.: horgony, csákja, evező, vagy a hajón
keletkezett kisebb sérülések és a késés.
A nyugodt, és pozitív élményekben gazdag kirándulás érdekében kérem vegyék figyelembe
hogy a késés esetén a saját hajózási idejükből veszítenek, illetve a hajó késedelmes
visszahozása esetén a kaucióból jelentős összegek kerülnek levonásra melyekről bővebben
a foglalás lemondása bekezdés alján olvashat.

Kedvezmények
●
●
●
●
●

2 nap esetén a bérleti díjból -5% kedvezmény
3 nap esetén a bérleti díjból -7% kedvezmény
4 nap esetén a bérleti díjból -8% kedvezmény
5 nap esetén a bérleti díjból -10% kedvezmény
6 nap esetén a bérleti díjból -12% kedvezmény

Horgászathoz extra kedvezményként professzionális halradar igényelhető: Lowrance elite ti
5
Szeptember 15 után az őszi utószezonban -20% kedvezményt biztosítunk minden fent
megadott árból.
Süllő szezon akciónk: október 1-től várja a horgászokat, 25.000 Ft / 12 óra áron mely a nap
bármely szakára vonatkozik.
A bérlés 50% előleg befizetéssel foglalható, mely megoldható banki átutalással vagy
személyesen készpénzben. Az előleg befizetéssel elfogadja a bérlő a bérleti feltételeket. A
weboldalon foglalt időpontok esetében a bérleti díj 100%-ban előre fizetendő, SimplePay-en
keresztül. A bérleti díj fennmaradó része és a kaució a bérlés kezdetén fizetendő.
Rossz idő* esetén a teljes foglalási előleget visszautaljuk, vagy közösen új időpontot
keresünk.
Rossz idő jelentése: másodfokú viharjelzés, vagy sűrű habos hullámok melyek esetén bár
nincs jelzés, a hajózás nem feltétlen komfortos.

A bérleti díj 90% visszaadjuk, vagy új időpontot keresünk, ha az idő a hajózás megkezdése
után 1 órán belül rosszra fordul.

Rossz Időjárás miatti lemondás: csak a ténylegesen megtörtént rossz idöjárási viszonyok
alapján térítjük vissza a hajózás összegét. A “rádió azt mondta”, vagy “mikor elindultunk
volna még rossz idő volt”, alapján nem feltétlen fogadjuk el a lemondást.

FOGLALÁS LEMONDÁSA:

Amennyiben a foglalás lemondásra vagy módosításra kerül, az alábbi kötbér összegek
kerülnek felszámításra:
●

●
●

●

●

Lemondás vagy módosítás a hajózás előtt kevesebb mint 48 órával: a foglalási díj
100% -a
Lemondás vagy foglalás hajózás előtt legkésőbb 49 órával: a foglalási díj 25% -a
Lemondás vagy módosítás esetén a hajózás előtt legkésőbb 96 órával a foglalási díj
10%-a
Lemondás vagy módosítás esetén hajózás előtt 5 nappal vagy korábban a foglalási
díj 5 %Késedelmes vissza hozatal esetén a bérleti díj duplája a kaucióból levonásra kerül.

Banki átutalás esetén az 50% foglalási előleget a következő számlaszámra tudja elutalni:
Thai Box Foods Kft.
11743040-27301476
Közlemény: Hajóbérlés dátuma, hajó neve

A találkozási pont a hajók kikötőhelye:
Siófok-Balatonszéplak felsőn a Calypso étterem kikötője, itt a Fitti és az E-cruiser található,
Zamárdi vitorláskikötő itt a Wapu nevű hajónk várja a kirándulni, horgászni vágyókat.

A hajó tartozék listája
Egy pár árral ha sérülne ,elveszne....
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

csáklya
mellény
puffer…
vödör
horgony
hajó létra javítás 15.000 Ft tól
hajó létra pótlás 65.000 Ft
Kikötőkötél
Horgonykötél
Propeller javítás
Bimini tető
záróponyva javítás
záróponyva pótlás
Hajó teljes értéke. 5.900.000 Ft

Legfontosabb tudnivalók:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Felhevült testel ne ugorjon vízbe.
Védje magát a naptól a bimini tető és naptej segítségével
A hajóról ugrálni tilos ,és több szempontból baleset veszélyes.
Mindig kisérje figyelemmel a viharjelző fényeket a partvonalon.
Figyeljen az akkumlátór töltötségi szintjére a vezérlőpanelon.
Kerülje a sekély vizet a propeller, és a motor épségének érdekében.
Kerülje a parti sávot és a fürdőzőket testi épségük érdekében,
Kerülje a hinaras nádas területet a propeller és a hajtás csapágyak épségének
érdekében, a propellert ellenőrizze, ha szükséges tisztítsa meg a feltekeredett
dolgoktól.
Kerülje a horgászokat nagyívben , ha nem sikerül ,legyen velük barátságos, és
tisztítsa meg a propellert a horgászzsinórtól, mert súlyos anyagi károkat okoz.
Kerülje mindenféle vízi jármü megközelítését,a hajózási útvonalakat, kompátkelőket,
és vízen található bólyákat, tárgyakat.

Érezze nagyon jól magát!
Amennyiben kérdése merül fel,
kérem keressen minket telefonon: 06 30 9424 898.
Üdvözlettel
e-cruiser.hu

