Kikötői szolgáltatások árjegyzéke
Az árak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák!
2020.09.14-től
Éves kikötő-használati díj (április 01-től március 31-ig) ÁFA-val
Hajóhossz (m) (1)
Éves díj (Ft)
1 000 000 Ft
7,99-ig
1 200 000 Ft
8,00-8,99
1 400 000 Ft
9,00-9,99
1 550 000 Ft
10,00-10,99
1 650 000 Ft
11,00-11,99
1 750 000 Ft
12,00-12,99
1 900 000 Ft
13,00-13,99
2 100 000 Ft
14,00-14,99
2 250 000 Ft
15,00-15,99
16,00 felett
egyedi ár
A hajók díjbesorolása a gyártói adatlapon feltüntetett hajóhossz alapján történik.
A kikötőhely bérleti díja a mederhasználati díjat tartalmazza!
A kikötőhely bérleti díja a helyi idegenforgalmi adót nem tartalmazza!
Kereskedelmi célú tevékenység folytatása, hajó bérbeadás esetén felárként a kikötőhely éves díjának 30%-a
fizetendő.
Az éves 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)
• A hajó egyszeri partra emelése algagátlózáshoz, majd egyszeri vízre-tétele (az
algagátlózás költségét a díj nem tartalmazza)
• Hajófenék nagynyomású mosása évente egyszer, a hajó kiemelésekor
• BalatonHelp szolgáltatás kikötői csomagja a Szolgáltató által meghirdetett
feltételekkel
• K&H Biztosító Zrt. által nyújtott hajó felelősségbiztosítás 2 millió Ft-os értékhatárig
a Biztosító által meghirdetett feltételekkel
Az éves kikötő-használati díj az alábbi parti szolgáltatásokat tartalmazza:
• 1 db gépkocsi parkolóhely zárt parkolóban (a parkolóhelyek kapacitásáig, érkezési
sorrendben)
• Az ingatlanhoz tartozó balatoni partszakasz használata
• A kikötő 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 (wellness és konditerem, valamint látványszauna) használata
4 fő részére, napi egyszeri belépéssel
• Vezeték nélküli internet használata

Elektromos hajók esetén az éves kikötő-használati díjon felül 50 000 Ft / hajó / év (ÁFA-val) felár kerül
felszámításra.
Klímával felszerelt hajók esetén az éves kikötő-használati díjon felül 50 000 Ft / hajó / év (ÁFA-val) felár kerül
felszámításra.
A kikötő nyugati mólóján álló hajók esetén az éves kikötő-használati díj összegét alapul véve + 5% felár kerül
felszámításra.
Három órás kikötőjegy: 5 000 Ft/hajó, mely az étteremben teljes egészében lefogyasztható.
Kikötőhely napidíj (24 óra): 15 000 Ft / hajó / nap, melyből 5 000 Ft az étteremben lefogyasztható.
Gépkocsi parkolás a szerződött 1 gépkocsin felül (előzetes egyeztetés szükséges): 10 000 Ft / gk / nap
Utas ki- és beszállítási díj a Kikötőrend által erre a célra kijelölt partszakaszon, előzetes bejelentkezés
alapján: 20 000 Ft / hajó / alkalom ÁFA-val, alkalmanként max. 15 perc.
Egyéb szolgáltatások díj ellenében
Daruzási díjak egyszeri emelésre
Hajóhossz (m) (1)
Díj (Ft)
8,99 m-ig
16.000
9,00-10,99
24.000
11,00-12,99
28.000
13,00-13,99
33.000
14,00-14,99
38.000
15,00-15,99
44.000
16,00 felett
66.000
Árbóc daruzása
Hajóhossz (m) (1)
Díj (Ft)
8,99 m-ig
15.000
9,00-10,99
20.000
11,00-felett
25.000
Hajófenék mosás
Hajóhossz (m) (1)
Díj (Ft)
8,99 m-ig
7 000
9,00-13,99 m-ig
9 000
14,00 felett
Egyedi ajánlat
Motoros hajók hajófenék mosása egyedi ajánlattal készül.
Fedélzet tisztítás, belső hajó tisztítás, hajószervíz: kérje ajánlatunkat!
Hajóágy tárolás zárt tároló helyen:
Hajóágy szállítási költsége zárt tároló helyre:
Idegen daru parthasználati díja:
Idegen vállalkozó telephelyhasználata:

45 000 Ft / év
15 000 Ft / alkalom
20 000 Ft / óra
5 000 Ft / nap / hajó

Az árjegyzék 2020. szeptember 14-től, visszavonásig érvényes.
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
Elérhetőségeink:
Kikötővezető: +36 70 469 2248
Szolgálatos kikötőmester: +36 70 489 2248
www.blyc.hu
marina@blyc.hu

