
Tervezett repülőgép: Cessna 207 
 
Program időtartalma: 35-40 perc  
 
A repülés során 1 fő is jelentkezhet, de 6 fő fog együtt repülni.  
 
A repülés, ablak melletti elhelyezést tartalmaz.  
 
1. Megrendelés és visszaigazolás, a szerződés létrejötte  
Jelen ajánlat alapján történő megrendelés, illetve a megrendelés 
visszaigazolása a Polgári. Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
213. § (1) bekezdése szerint szerződésnek minősül Bérbeadó és Bérlő 
között jelen ajánlatban meghatározott tartalommal. A megrendelést Bérlő 
legkésőbb a tervezett indulási időpont előtt 72 órával megküldi Bérbeadó 
alábbiakban megadott e-mail címére előzetes egyeztetést követően. E-
mail: info@dreamair.hu  
Bérbeadó a megrendelést annak beérkezésétől számított legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb 24 órán belül Bérlőnek az általa megjelölt helyre 
küldött üzenetével, írásban visszaigazolja.  
 
2. Megrendelés lemondása a visszaigazolás után  
Visszaigazolt megrendelés lemondása esetén Megrendelő köteles 
megtéríteni, a repülőgép pozícionálási díját, mely az ajánlati ár 5 %-a, de 
legalább 30 000 Ft.  
 
3. A szerződés tárgya és teljesítése  
Bérbeadó az ajánlati ár ellenében a Bérlő rendelkezésére bocsátja, az út 
teljesítéséhez a repülőgépét, az ajánlatban részletezett repülőútra, teljes 
felszereltséggel, üzemanyaggal és szakszemélyzettel. Az ajánlati ár a 
tervezett repülőút során felmerülő összes indokolt és szükséges 
költséget tartalmazza.  
 
4. Személyszállítás  
Személyszállítás esetén Bérlő a tervezett indulási időpont előtt 
legkésőbb 24 órával köteles Bérbeadó számára, a repülési 
engedélyekhez szükséges minden információt eljuttatni.  
A repülőgép utasai teljes körű felelősséggel tartoznak a repülőgépen 
lévő áruk, csomagok tartalma tekintetében. Bérlő tudomásul veszi, hogy 
Bérbeadó repülőgépe, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő, utas- 
és felelősségbiztosítással rendelkezik.  



5. Fizetési feltételek  
Jelen ajánlatban meghatározott ajánlati árat Bérlőnek a repülőút 
megrendelését követően, a repülőút megkezdése előtt, egy összegben, 
készpénzben, vagy banki átutalással kell megfizetnie Bérbeadónak, az 
általa kiállított számla alapján.  
 
6. A repülőút teljesítését befolyásoló időjárási körülmények  
Bérlő tudomásul veszi, hogy a repülőút teljesítését az indulási-, a 
célrepülőtéren, valamint a repülési útvonalon uralkodó időjárási 
körülmények befolyásolhatják. Indokolt esetben az említett időjárási 
körülményekre hivatkozva a repülőgép személyzete a tervezett repülőút 
teljesítését későbbre halaszthatja. Amennyiben a repülőgép személyzete 
a repülőút elhalasztása mellett dönt, úgy köteles Bérlőt haladéktalanul 
tájékoztatni e döntéséről, valamint a módosított, tervezett indulási időről. 
Bérlő tudomásul veszi, hogy a kedvezőtlen meteorológiai 
körülményekből eredő késésekért Bérbeadó felelősséget vállalni nem 
tud.  
 
7. A repülőút teljesítését befolyásoló forgalmi tényezők  
Bérlő tudomásul veszi, hogy a repülőút teljesítését forgalmi körülmények 
befolyásolhatják. Amennyiben a repülőgép személyzete forgalmi okokra 
visszavezethető késedelmes indulási engedélyt kap, úgy arról Bérlőt 
köteles haladéktalanul tájékoztatni. Bérlő tudomásul veszi, hogy forgalmi 
tényezőkből eredő késésekért Bérbeadó felelősséget vállalni nem tud.  
 
8. A repülőgép műszaki meghibásodása indulás előtt  
A repülőgép repülőút előtt történő meghibásodása esetén Bérbeadó 
köteles Bérlőnek a teljes ajánlati ár összegét visszafizetni, illetve a 
repülőút későbbi teljesítését felkínálni. Amennyiben Bérlő a megrendelt 
repülőút későbbi teljesítését választja, úgy annak időpontját közös 
egyeztetés alapján Bérbeadó képviselőjével együtt határozzák meg.  
 
9. A repülőgép műszaki meghibásodása a repülőút alatt  
Amennyiben a repülőgép a repülőút teljesítése közben hibásodik meg és 
a hiba rövid időn belül nem hárítható el, úgy az utasok, illetve az áruk 
célrepülőtérre, illetve rendeltetési repülőtérre történő szállításáról 
Bérbeadó saját költségén gondoskodik.  
Reméljük,	  hogy	  ajánlatunk	  elnyeri	  tetszését.	  

	  


