LAKÓKOCSI HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név: Szamaritánusok Együtt Nyaralunk Egyesülete (a továbbiakban SZENYE)
Székhely: 1239, Budapest, Pál apostol u. 10.
Adószám: HU 19279963-1-13
mint bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó)
másrészről
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Szem. ig. sz.:
mint bérlő (a továbbiakban Bérlő)
(együttesen Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi részvételi feltétekkel:
1. Bérbeadó korlátozott férőhelyen szervez szociális üdülési lehetőséget az ALBATROS MARINA JULIA
Camping Village területén telepített, elő- és konyhasátorral felszerelt lakókocsik igénybevételére.
2. A használati szerződés a Bérlő személyesen, elektronikus úton vagy telefonon történő, általa
kiválasztott turnusra szóló foglalással és minimum az előleg, azaz a részvételi összeg 50%-ának
egyidejű megfizetésével jön létre.
Turnus időpontja: 2022. ….. ….. - 2022. ….. …..
Abban az esetben, ha Bérbeadó valamely ok miatt (pl. helyhiány, várólista) csak feltételesen fogadja
el a jelentkezést, a használati szerződés csak abban az esetben jön létre, ha az elfogadásról szóló
értesítés után az előleg befizetése haladéktalanul megtörtént.
3. A lakókocsi használatáról a szerződés időtartamán belül, az árakról, a szolgáltatások
meghatározásáról, teljesítésének vagy igénybevételének módjáról és a használati díj összegéről a
Bérbeadó által kiadott „Tájékoztató” ad információt.
4. Az utazás minden esetben egyénileg történik és az úti okmányokról (pl. személyi igazolvány vagy
útlevél, gépjármű- és utasbiztosítások, stb.) a Bérlőnek kell gondoskodnia.
5. A bel- vagy külföldi árváltozások, valamint a valutaárfolyam jelentős megváltozása miatt az
Interneten közölt árak módosításának jogát fenntartjuk. A már befizetett előlegre nem
vonatkozik, de a hátralévő részvételi összegre a változást érvényesíthetjük.
6. A Bérlő az utazásra vonatkozó és mindenkor érvényes úti okmányok, vám, devizaszabályok és
egészségügyi előírások, stb. betartásáért önmaga felelős. Ezek elmulasztásából származó bármely
kárért egyesületünk felelősséget nem vállal.
7. Ha a Bérlő az utazás megkezdése előtt minimum 5. napig lemondja azt, a turnus szabadhelyek
függvényében áttehető ugyanezen év valamelyik turnusára.
8. Monfalcone-ban a lakókocsi kulcsainak és berendezési felszerelési tárgyainak átvételekor Bérlő
15.000 Ft vagy 10 EUR kauciót fizet Bérbeadónak. A kaució a leltári tárgyak és a takarítás
fedezetét képezik. Amennyiben nincs hiány és megfelelő a lakókocsi rendje és tisztasága is, a
kaució Bérbeadó visszafizeti Bérlő részére. Hiány és rendetlenség/kosz esetén a kaució nem jár
vissza.
9. A Bérlő a lakókocsihasználat megkezdésekor a leltár és a kaució átadás aláírásával egyidejűleg
kijelenti, hogy a lakókocsit megfelelően tiszta, rendezett és használatra alkalmas állapotban vette
át és tudomásul veszi, hogy utólagos felszólamlásra érdemi lehetősége nincs. Bérlő továbbá

tudomásul veszi, hogy a lakókocsi használat során a személyi és vagyoni biztosításokról magának
kell gondoskodnia.
10. Bérlő a telefon, elektromos cigaretta töltőinek és egyéb elektromos árammal működő eszközök
használata során fokozott figyelemmel köteles eljárni. Ezen eszközöket felügyelet nélkül hagyni
veszélyes és így TILOS!!!! A használat során harmadik személyeknek okozott kárért személyesen
Bérlő tartozik felelősséggel, melyet a megkötött biztosításán keresztül a biztosítója átvállalhat.
11. A szolgáltatás természetes környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásával járó
károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. Úti poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazása
és kinn tartózkodása ideje alatt Bérlő gondoskodik.
12. Az utazás során történt baleset, hirtelen rosszullét esetén az életmentő beavatkozás Ausztriában,
Szlovéniában és Olaszországban is ingyenes az országok között meglévő egyezmények alapján. A
nem életmentő beavatkozások, illetve gyógykezelésekért valószínűleg fizetni kell. A fizetés
átvállalására utasbiztosítás keretében van mód, ezt minden utas maga intézi.
13. Bérbeadó nem köteles a részvételi díjat elengedni illetve abból visszatéríteni, ha Bérlő valamely
szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz (illetve nem
vett) igénybe.
14. Amennyiben az utazást háborús események, sztrájkok, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek
és technikai akadályok befolyásolják, s ezért a szolgáltatások nem érhetők el, ennek
elmaradásáért a Bérbeadó felelősséget nem tud vállalni. A részvételi szerződés teljesítése során
felmerülő esetleges vitás kérdéseket felek igyekeznek megegyezéssel megoldani. Ennek
hiányában a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak.
15. A Bérlő az előleg befizetésével/átutalásával elismeri, hogy a Kemping belső szabályzatát és az
„Utastájékoztató”-t megismerte és kijelenti, hogy azt magára és a vele együtt érkezőkre is
kötelezőnek elismeri.
16. A Bérlő a jelen Lakókocsi Használati Szerződés aláírásával egyidejűleg akaratának önkéntes és
határozott kinyilvánításával, amely a megfelelő tájékoztatáson alapul, hozzájárul a Foglalásával
összefüggésben megadott személyes adatainak a SZENYE által történő kezeléséhez.
17. Felek a Foglalás során és az azzal összefüggésben keletkezett esetleges jogviták rendezésére a
Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét ismerik el.
18. Jelen szerződés az aláírás napján lép életbe és az abban foglaltak teljesítéséig hatályos. Felek a
szerződést átolvasták és közösen értelmezték, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: Budapest, 2022. ….. ….. napján.

………………………………………………………………………..
Bérlő

email:………………………………………………………..

telefon:……………………………………………………..

……………………………………………………………..
Bérbeadó

