
 
 

 

 

 

Tárolási díjak nyári időszakban:  

Hajó hossza (m) Napidíj Havi díj 
Nyári időszak 

(04. 01. – 10. 31.) 

5 méterig 6 000.- 50 000.- 230 000.- 

5 - 6 méter 6 000.- 60 000.- 300 000.- 

6 - 7 méter  6 000 .- 80 000.- 350 000.- 

7 - 8 méter 6 000.- 90 000.- 420 000.- 

8 - 9 méter 7 000.- 95 000.- 485 000.- 

9 - 10 méter 8 000.- 105 000.- 520 000.- 

10 - 11 méter 9 000.- 120 000.- 660 000.- 

11 méter felett 10 000.- 145 000.- 705 000.- 

JetSki 6 000.- 50 000.- 220 000.- 

 

Horgász ladikok esetében, egy külön épített stég áll rendelkezésre a kikötő végében, melynek 
használati díja: 60 000.- / év 

(Ezen a stégen csak a kikötési lehetőség biztosított! Az itt tárolt értékekért a kikötő üzemeltetője nem vállal felelősséget!) 

 
Az árak magyar forintban értendők, és tartalmazzák a 27 %-os Áfát! 

 
A tárolási díjak az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:  

 áramhasználat 
 ivóvíz vételezési lehetőség 
 vizes blokk használata 
 24 órás őrzés 
 parkoló használat 
 hajóhely használat 
 sólyapálya használata 2 alkalommal (CSAK NYÁRI IDŐSZAKI TÁROLÁS ESETÉN!) 
 5% kedvezmény a Bárka Vendéglőben, a nyári szezontárolást választó, illetve regisztrált hajó tulajdonosoknak 

 

Minden tárolási díj egy összegben, előre fizetendő! A Szolgáltatások esetén a bérlő az igénybevételtől számított 24 órán belül 

köteles megfizetni annak díját. Amennyiben a megadott határidőig nem kerül rendezésre a kiszabott díj, abban az esetben a 

hajó zárolásra kerül, illetve a hajó vízre tételére vagy kihajózásra nincs lehetőség!  A tárolási időszakok meghosszabbítása 

esetén, a ki nem fizetett utánfutó vagy hajó tárolása után napi díj kerül felszámításra. A 9 méterig megjelölt szolgáltatásoknál 

nagyobb hajók esetében egyedi árajánlat szükséges.  

 

Utánfutó parkoltatás (nyári szezon) egytengelyes: 50 000.- kéttengelyes: 70 000.- 

Sólyázás - egy irányba, (9 méterig)  6 000.- 

Sólyázás – két irányba (9 méterig)  10 000.- 

Sólyapálya használat – egy irányba (szolgáltatás nélkül) 2 500.- 

Ponyva mozgatása (le vagy fel) 2 000.- / alkalom 

Lemerült akkumulátor esetén indítás 2 000.- / alkalom 

Vízi mentés (9 méterig)  35 000.- / óra 


