UTASBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Utasunk!
Köszöntjük Önt és bízunk abban, hogy nagyon kellemesen fog velünk utazni!
Kényelme és biztonsága érdekében ezúton is tájékoztatjuk Önt a hajóink fedélzetén alkalmazott biztonsági előírásainkról:
1. Kérjük, hogy maradjon ülő helyzetben a hajózás teljes időtartama alatt!
2. Kérjük, hogy folyamatosan kapaszkodjon, amennyiben szükséges, hogy helyet cseréljen vagy mozogjon a fedélzeten!
3. Úszni nem tudóknak és gyermeknek (14 éves életkor alatt) a mentőmellény viselése kötelező! A mentőmellényért
kérjük, forduljon a kapitányhoz! (Azon utasok, akik nem kérnek mentőmellényt, úgy tekintjük, hogy úszni tudó
személyek.)
4. A hajón 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A vízi járműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű
nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető utas 14 éves elmúlt.
5. A hajóról a vízbe ugrani tilos!
6. A fedélzeten dohányozni szigorúan tilos!
7. Kérjük, hogy ne hozzon ételt, italt, rágógumit vagy dohányárut a fedélzetre!
8. A fedélzetre üveget és törékeny tárgyakat felvinni tilos!
9. Kérjük, hogy a hajó utasforgalom elől elzárt területeire ne lépje be (pl.: úszóplatform, orrfedélzet, stb.)
10. Kérjük, hogy csak akkor szálljon be a hajóba, illetve akkor szálljon ki a fedélzetről, amennyiben a kapitány vagy az
első tiszt erre kifejezetten engedélyt ad!
11. Kérjük, hogy a hajózás időtartama alatt kövesse a kapitány biztonsági utasításait!
12. A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható: az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy, aki botrányosan
viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja; aki fertőző beteg; aki magatartásával sérti vagy
veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései
épségét; aki az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be.
13. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hullámok és a hajó menet közbeni mozgása magában hordozza a személyi sérülés
veszélyét, amennyiben nem követi a fenti biztonsági előírásokat!
Kellemes utazást és időtöltést kívánunk!
A Blue Ride Zrt. munkatársai
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(a továbbiakban: Utas) kijelentem, hogy a túloldalon hivatkozott utasbiztonsági, valamint az alábbi kárfelelősségi és
adatkezelési rendelkezéseket megismertem és azokat jóváhagyólag elfogadom.












A Blue Ride Zrt. kizárja a felelősségét azon károkért és személyi sérülésekért, amely a fenti tájékoztatóban foglalt
utasbiztonsági előírások megszegéséből származik.
A BLUE RIDE Zrt. a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért az Üzletszabályzatának rendelkezései szerint
felel, amely megtalálható a Blue Ride Zrt. honlapján: http://www.blueride.hu/Blue_Ride_Zrt_USZ_20160115.pdf
Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók
azzal, hogy a BLUE RIDE Zrt. nem felel az Utasnál bekövetkezett elmarad vagyoni előny, illetve a károsultat ért vagyoni
hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek megtérítéséért. (Ptk. 6:522.§ (2) bek. b) és c) pont).
Amennyiben a személyszállítást az Üzletszabályzatban rögzített, vagy abban nem feltüntetett, de annak minősülő vis
maior körülmények befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a
személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért a BLUE RIDE Zrt. felelőssége nem áll fenn, de a kifizetett menetjegy árát
30 (harminc) napon belül visszafizeti.
A BLUE RIDE Zrt. felelőssége nem áll fenn az Utasok által egymásnak okozott károkért, az Utasok poggyászában lévő
törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem
megfelelő csomagolásból erednek.
A BLUE RIDE Zrt. vezető tisztségviselője által, a jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott kár
megtérítése iránti igény – a Ptk. 6:526. §-ban meghatározott esetek kivételével – kizárólag a BLUE RIDE Zrt.-vel
szemben érvényesíthető.
A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt az Utas haladéktalanul köteles jelezni az igény felmerültekor,
hogy a BLUE RIDE Zrt. az igény orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse, illetve az igényt megalapozó
tényállás lehetőleg a helyszínen és teljes körűen tisztázható legyen. Bármilyen kártérítési igényt az utazás befejezését
követő nap 17:00 óráig írásban kell a BLUE RIDE Zrt. részére jelezni, ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.
A személyszállítási szerződésből eredő, a BLUE RIDE Zrt.-vel szembeni valamennyi igény – ha jelen Üzletszabályzat
rövidebb határidőt nem állapít meg - legkésőbb 6 (hat) hónap elteltével elévül.
A Blue Ride Zrt. tájékoztatja az Utast, hogy a fentiekben megadott személyes adatait a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)
2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjában megfogalmazott célok érdekében a fentiekben hivatkozott
elévülési időn belül (megőrzési idő) kezeli, majd ennek leteltét követően törli.
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