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Kdarka csomag
Bérleti szerződés időtartama
Bortrezor méret
Árban számolt választható
borok
(árak ld. az árlistában)
Borportfólió bekerülési
értéke
Csomag ára
Havidíj
Ingyenes házhozszállítás
Budapesten (havi 1
alkalom)
Saját borok tárolása
(szabad hely függvényében)
Rendszeres karbantartás
Kedvezmény a pincészet
összes borára
Webtrezor
Saját trezor boraiból
helyszínen fogyasztás,
menü, borkóstoló nélkül 6
fő felett vagy 1 óra felett
Saját trezor boraiból
helyszínen fogyasztás,
menüvel, borkóstolóval

1 év
Kb. 150 palack
Birtokbor
Sümeghy Válogatás
Desszertbor
Ürmösbor
84000 Ft + ÁFA
0 Ft + ÁFA
0 Ft + ÁFA
Igen

Igen
Igen
10 %
Igen
3000 Ft/óra + ÁFA

Ingyenes

1. A szolgáltatás 1 év határozott idejű kb. 150 palack bor tárolására alkalmas
bortrezor bérlésére vonatkozik a Sümeghy Bortrezorban (1222, Budapest,
Tóth J. u. 53.).
2. A trezorok tualjdonosai a kibérelt trezorokhoz egy kulcsot kapnak, egy
kulcs a bérbeadónál marad. A bérlő a kulcsról másolato(ka)t készíthet, de
jeleznie kell, azon személyek nevét, akik a trezorhoz hozzáférhetnek. A
pincészetet, trezor termet csak a bérbeadó vagy alkalmazottja nyithatja
meg bérlőnek, hogy a trezorhoz hozzáférhessen. Amennyiben bérbeadó

kénytelen a zárat, lakatot feltörni (rozsdásodás, műszaki probléma stb.
miatt), erről előzetesen értesíti bérlőt és az új kulcsot eljuttatja neki.
1. A trezorpincébe bérbeadó vagy alkalmazottja felügyelete mellett léphet be
bérlő vagy meghatalmazottja, vagy a velük érkező csoport. A trezorban,
trezor teremben és pincészetben tartózkodás 1 óra időtartamig ingyenes,
amely a saját borok fogyasztását is magában foglalja. 6 főig ingyenesen
biztosítunk poharat a saját borok kóstolásához. 6 fő vagy 1 óra felett a
„Kadarka csomag” feltételei érvényesek.
2. A pincészetet és trezortermet előzetes egyeztetés alapján nyitja meg
bérbeadó vagy alkalmazottja. Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy egyéb
rendezvény vagy programmal történő időpont ütközés esetén a bérlő
kérését bérlővel egyeztetve más időpontban teljesítse csak.

3. Amennyiben bérlő az előzetesen egyeztetett időpontban nem jelenik meg
és előzetesen bérbeadót nem értesíti a késéről vagy változtatásról, úgy
bérbeadó 30 perc toleranciát tanúsít. A 30 perc elteltével bérlő 3000
Ft+ÁFA késedelmi díjat köteles fizetni, megérkezéséig. Amennyiben nem
érkezik meg, úgy 10000 Ft+ ÁFA lemondási díjat kell fizetnie. Változtatást
legalább 24 órával, késést legalább 1 órával korábban kell jelezni.
4. Bérlő jogosult Budapest területén havi 1 alkalommal saját trezorjából,
ingyenesen,

bor

házhozszállításra.

A

kiszállításra

előzetes

időpontegyeztetés után 7 munkanapon belül kerül sor. Budapest területén
kívül a kiszállítás díja az adott cím tekintetében kerül megállapításra a
legkedvezőbb

feltételek

szerint.

Az

ingyenes

kiszállítás

felett

kért

kiszállítás költsége 2000 Ft/alkalom+ÁFA. Amennyiben Bérlő a trezorban
tárolt borokon kívül bort rendel a pincészettől legalább 10000 Ft értékben,
úgy a kiszállítás minden esetben ingyenes. A fizetést a kiszállítás során
készpénzben kell teljesíteni a sofőrnek.
5. Amennyiben bérlő a saját boraink kívül a csomagban vásárolt borok
legalább 50 %-át átviszi a következő évre, úgy a hosszabbítás díja a
következő évre kedvezményesen 60000 Ft+ ÁFA, amely díj azonban nem
tartalmaz ingyenes borcsomagot az adott évre.

6. Bérlő az adott évi bérleti díjat mindig előre fizeti.
7. Bérlő külön jelszóval védett „Webtrezor”-ját a cég honlapjáról érheti el. A
„Webtrezor”-ban

az

aktuális

készletet

és

a

trezor

„történetét”

(kiszállítások, karbantartás stb.) követheti nyomon.
8. Mivel a trezor klímája természetes, párás borpince klíma, így a borok
címkéje penészesedhet, átázhat, sérülhet. Bérlő kérésére bérbeadó a
borok címkéjének megóvására – garancia nélkül -

kísérletet tehet az

alábbi módokon: a). címke lakkozása, b). címke leragasztása.

Prémium kategória
Bruttó ár

Megnevezés / Name

Űrtartalom

Birtokbor Cserszegi Fűszeres, 2013

750 ml

1200

Birtokbor Chardonnay, barrique, 2013

750 ml

1200

Birtokbor Kékfrankos Rozé, 2013

750 ml

1500

Evidencia Cuvée, barrique, 2013
Hajós-Bajai Cabernat Sauvignon, barrique,
2012
Desszertborok

750 ml

1500

750 ml

1500

Megnevezés / Name

Űrtartalom

Magyar vörös ürmös

500 ml

800

Magyar fehér ürmös

500 ml

800

Sissi ürmös

500 ml

1000

Exkluzív Jégbor, 2007

375 ml

6000

Ambrózia Jégbor, 2007

375 ml

4000

Vinotéka Rajnai Rizling kései szüret, 2013

500 ml

800

Töppedt Cserszegi Fűszeres, 2013

375 ml

3000
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