Kikötői szolgáltatások árjegyzéke
2016.12.15-től
Éves kikötő-használati díj (április 01-től március 31-ig) ÁFA-val
Hajóhossz (m) (1)
7,99-ig
8,00-8,99
9,00-9,99
10,00-10,99
11,00-11,99
12,00-12,99
13,00-13,99
14,00-14,99
15,00-15,99
16,00 felett

Éves díj (Ft)
633 000
739 000
866 000
950 000
1 003 000
1 055 000
1 161 000
1 266 000
1 371 000
egyedi ár

Az árak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák!
Július 1. után kötött éves szerződésnél a díj 80%-a, augusztus 1. után 60%-a, szeptember 1. után 40%-a
fizetendő.
A hajók díjbesorolása a hajólevélen feltüntetett hajóhossz alapján történik
A kikötőhely bérleti díja a helyi idegenforgalmi adót nem tartalmazza!
Kikötő-használati díj az alábbi kikötői szolgáltatásokat tartalmazza:
Hajóhely biztosítása 365 napra
Áramvételezési lehetőség (220 V, 6 A)
Ivóvíz vételezési lehetőség (április 01-november 30.)
Kikötőeszköz (úszóponton, vagy kikötőcölöp)
Vezeték nélküli internet használata
Kábeltévé
A hajó egyszeri partra emelése algagátlózáshoz, majd egyszeri vízre-tétele (az algagátlózás
költségét a díj nem tartalmazza)
A kikötő-használati díj az alábbi parti szolgáltatásokat tartalmazza:
1 db gépkocsi parkolóhely zárt parkolóban
az ingatlanhoz tartozó fövenyes strand használata
kültéri medencék használata főszezonban
a kikötő 24 órás felügyelete
kommunális hulladék gyűjtése részben szelektíven
szabadtéri főzőhely használat
A kikötő-használati díj az alábbi klubházban nyújtott szolgáltatást tartalmazza:
társalgó
WC, fürdőhelyiség
mosó- és szárítógép használat
wellness komplexum (4 medence, 2 finn szauna, gőzkabin és konditerem) használata
Elektromos hajók töltése vendéghajóknak: külön mérővel, fogyasztás szerint, aktuális tarifatáblázat alapján.

A vendéghely 1. órai használata ingyenes.
Három órás kikötőjegy:
500,- Ft/fő
Kikötőhely napidíj (24 óra):
5.000,- Ft/hajó/nap+ 1.200,- Ft/fő/nap,
Kikötőhely heti díj:
23 000,- Ft/hét+ 7 000,- Ft/fő/ hét (max. 2 hét)
Egy ill. több hónapra, az éves díj alábbi %-a fizetendő havonta:
április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

10%

10%

20%

30%

30%

20%

10%

Gépkocsi parkolás a szerződött 1 gépkocsin felül:

5 000,-/gk/nap

Szerződött éves bérlőknek a téli parti tárolásért a meghirdetett éves díj 20 %-át kell megfizetni, a vízen
történő téli tárolást az éves bérleti díj tartalmazza.

Parti tárolási díjak katamaránok és egyéb sporthajók számára
(május 01-től október 31-ig)
A díjak a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák.
LxB (m2) (1)
15,00 m2-ig
15,01-30,00 m2
30,01 m2 felett
(1)

Parti tárolási díj
(Ft)
158.000
190.000
253.000

a hajók díjbesorolása a hajólevélen feltüntetett hajóhossz és szélesség (LxB) alapján történik, ennek
hiányában közös felmérésen alapul
Kikötő-használati díj az alábbi kikötői szolgáltatásokat tartalmazza:
parti tárolási hely biztosítása a kikötő területén május 01-től október 31-ig
Vezeték nélküli internet használata
A kikötő-használati díj az alábbi parti szolgáltatásokat tartalmazza:
1 db gépkocsi parkolóhely zárt parkolóban
az ingatlanhoz tartozó fövenyes strand használata
kültéri medencék használata főszezonban
szabadtéri főzőhely használat
a kikötő és a parti tároló hely 24 órás felügyelete
kommunális hulladék gyűjtése részben szelektíven
A kikötő-használati díj az alábbi klubházban nyújtott szolgáltatást tartalmazza:
társalgó
WC, fürdőhelyiség
mosó- és szárítógép használat
wellness komplexum (4 medence, 2 finn szauna, gőzkabin és konditerem) használata

Egyéb szolgáltatások díj ellenében
Daruzási díjak egyszeri emelésre
Hajóhossz (m) (1)
8,99 m-ig
9,00-10,99
11,00-12,99
13,00-13,99
14,00-14,99
15,00-15,99
16,00 felett

Díj (Ft)
16.000
24.000
28.000
33.000
38.000
44.000
66.000

Árbóc daruzása
Hajóhossz (m) (1)
8,99 m-ig
9,00-10,99
11,00-felett

Díj (Ft)
10.000
13.000
17.000

Hajófenék mosás
Hajóhossz (m) (1)
8,99 m-ig
9,00-13,99 m-ig
14,00 felett

Díj (Ft)
6 000
8 000
Egyedi ajánlat

Motoros hajók hajófenék mosása egyedi ajánlattal készül !
Tavaszi-őszi kampánydaruzáson kívüli emelési időpont esetén a daru kiállási költségét a díjon felül meg kell
fizetni.
Fedélzet tisztítás:
10.000,- Ft
Hajószerviz:
6.000,- Ft/óra + anyag
Hajótakarítás belső:
10.000,- Ft
Hajóágy bérlet naponta : 3 nap bérletet az éves bérleti díj tartalmaz. Minden további nap 6 000,- Ft / nap
Parthasználat munkavégzésre naponta: 3 nap bérletet az éves díj tartalmaz.
Minden további nap 6 000,- Ft / nap
Parthasználat munkavégzésre naponta időszakos bérlőknek : 6 000,- Ft / nap
Hajóágy tárolás (bérelt)tároló helyen : 31 750,- Ft / év
Hajóágy szállítási költsége (bérelt) tároló helyre : 5 000,- Ft / alkalom
Idegen daru parthasználati díja: 20 000,- Ft/óra
Munkavállaló telephelyhasználata: 5.000,- Ft/nap/hajó
Az árjegyzék 2016. december 15-től, visszavonásig érvényes.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Kérjük szerződéskötés előtt szíveskedjen áttanulmányozni Általános Szerződési Feltételeinket
(ÁSZF), valamint Kikötőrendünket, melyek a www.blyc.hu oldalunkon megtalálhatóak!
Elérhetőségeink:
Telefon: 06-70-469 22 48
06-70-489 22 48
www.blyc.hu
marina@blyc.hu
charter@blyc.hu

