
X.NIGHT BOOKING® SZABÁLYZAT 
 
FOGLALHATÓ HAJÓK: 
Horvátországból, Görögországból és Olaszországból ajánljuk majd a hajókat. 
A kedvezmények csakis november 15-én, 20.00-24.00-ig érvényesek. A foglalható hajók listáját november 15-
én, 20.00-kor mindenki e-mailben kapja meg, illetve honlapunkon is csak ekkor tesszük elérhetővé. 
 
FOGLALÁS MENETE: 
Foglalás érvényesítése: 2018. november 16-q, péntek 12.00-ig az alábbi feltételekkel: 
-hajó bérleti díjának 50%-nak befizetése személyesen készpénzben irodánkban, vagy átutalással/ banki 
befizetéssel.   
- amennyiben a bérleti időszak kezdete 6 héten belül esik, úgy az általános hajóbérleti szerződésnek 
megfelelően a hajó bérleti díjának 100%-át kell fizetni foglaláskor. 
-az utalási/befizetési igazolást minden esetben e-mailben el kell küldeni részünkre. 
-foglalási lap és bérleti szerződés kitöltése és aláírása, majd szkennelt /befotózott változat küldése e-mailben 
 
OPCIÓZÁS MENETE: 
Opció/ foglalási kérelmet csakis e-mailen keresztül, írásos formában fogadunk el az esetleges opció sorrend 
felállítása végett. 
Telefonon csak további kérdésekkel kapcsolatban adunk felvilágosítást, opció, illetve foglalási kérelmet nem 
fogadunk telefonon. 
Opció kérelemhez e-mailben kérjük az alábbiakat tűntesse fel: hajó típusát, időpontot, kiindulási kikötőt, 
nevet, telefonszámot. 
 
TÖBB JELENTKEZŐ UGYANARRA A HAJÓRA: 
Több opció ugyanarra  a hajóra: amennyiben ez az eset áll fönt, úgy az első opciózónak péntek 12.00-ig tartjuk 
a hajót. A hajó bérleti díját eddig kell fizetni a fent említett módon, amennyiben ez nem történik meg, úgy 
automatikusan a következő jelentkezőnek adjuk a hajót. Neki 13.00-ig tartjuk, és így tovább. Természetesen, ha 
valaki már egy opciózott hajót szeretne foglalni, úgy erről értesítjük.  
 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK:  
A feltűntetett hajók árai véglegesek, a lehető legtöbb kedvezményt tartalmazzák, így további árengedményre 
nincs lehetőség. 

 
MÁS IDŐPONT/EGYÉNI AJÁNLAT:  
Kabincharterre, rövidebb időszakokra nem lehet a feltűntetett hajókat bérelni. A kedvezmények csakis a Prima 
Yacht által meghatározott időpontokra érvényesek, egyéni időpontra nem vonatkoznak.  
Természetesen szívesen készítünk egyedi időpontra is ajánlatot, de ezen kedvezmények csakis a kijelölt hajókra 
vonatkoznak. 

 
JOGOSÍTVÁNY:  
A hajókat csakis érvényes minimum B kategóriás tengeri hajóvezetői engedéllyel lehet bérelni. Természetesen 
amennyiben nem tud hajót vezetni, úgy igény esetén felár ellenében hajóvezetőt biztosítunk. 
Görögországban a hatályos szabályozások szerint a hajón egy skippernek – aki hajóvezetői engedéllyel 
rendelkezik – és egy ún. co-skippernek kell tartózkodnia, aki vagy engedéllyel rendelkezik, vagy a helyi kikötő-
kapitányságon nyilatkozatot tesz a hajózási tapasztalatáról. 

 
HAJÓ ADATOK:  
A legfontosabb információkat ( vitorlázat, bimini, sprayhood, orrsugár kormány ) a táblázatban feltűntetjük. A 
felszereltségi listákban előforduló hibákért a Prima Yacht felelősséget nem vállal. A hajókról prospektusfotók 
érhetőek el. 
 
HAJÓ ÁTVÉTEL/LEADÁS:  
Hajó átvétel, amennyiben a bázis máshogy nem rendelkezik: szombat 17.00. 
Hajó leadás, amennyiben a bázis máshogy nem rendelkezik: szombat 09.00. 
A hajókat péntek estére vissza kell vinni a kiindulási kikötőben. Amennyiben ettől eltérő időpontban történik a 
leadás, vagy átvétel, arról külön tájékoztatjuk ügyfeleinket. 
 

Prima Yacht & Holiday Csapata 
 


