
 2020. évi szabadtéri szezon bérletárai és kedvezményei - ZTE TENISZ KLUB 

A befizetéseket kizárólag banki utalással vagy banki befizetéssel lehet teljesíteni a ZTE TENISZ  

 KLUB bankszámlájára (OTP BANK 11749008-20008725). A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni a bérletet vásárló Klubtag nevét, és a bérlet típusát. 

 
 
Klubtagsági díj 

Felnő̋tt: 10.000 Ft 

Diák: 5.000 Ft 

BE ́RLET NÉLKÜLI PA ́LYAHASZNA ́LATI O ́RADI ́JAK (Ft/h/pa ́lya) 

H-P 08.00-16.00h / Sz-V 13.00- 

20.00h  - KLUBTAGOKNAK 
2.000 Ft 

H-P 16.00-20.00h / Sz-V 08.00- 

13.00h - KLUBTAGOKNAK 
2.800 Ft 

H-P 08.00-16.00h / Sz-V 13.00- 

20.00h  - NEM KLUBTAGOKNAK 
3.000 Ft 

H-P 16.00-20.00h / Sz-V 08.00- 
13.00h - NEM KLUBTAGOKNAK 

4.200 Ft 

BÉRLETEK 

 "A" "B" 

Alapdíj Klubtagsággal (Ft/év) 65.000 Ft 40.000 Ft 

Alapdíj Klubtagság nélkül (Ft/év) 150.000 Ft 100.000 Ft 

 

Szolgáltatás 

Teniszpályák korlátlan használata szabad 

pálya esetén. Kiemelt időszakban foglalási 

lehetőséggel vagy szabad pálya esetén 

foglalás nélkül. 

 

Teniszpályák korlátlan használata, kiemelt 

időszakban foglalási lehetőség nélkül. 

 

Pályahasználati idoőszak 

A hét minden napján 8.00 - 20.00 h, 

kiemelt ido ̋szakban pa ́lyafoglala ́si 

leheto ̋se ́ggel 

A hét minden napján 8.00 - 20.00 h, 

kiemelt ido ̋szakban pa ́lyafoglala ́si 

leheto ̋se ́g ne ́lkül 

Kiemelt időszak Heti három alkalommal történhet foglalás 

1,5 órás időtartamú turnusra (2 hétköznap, 

1 hétvége). A nem foglalt pályák érkezési 

sorrend alapján használhatók. A lefoglalt 

pályák a turnus kezdetétől 10 percig 

biztosítottak, azt követően szabadon 

használhatók, ha nem kezdődik játék a 

pályafoglalás alapján. 

 

 
A nem foglalt pályák e ́rkeze ́si sorrend 

alapján használhatók. A lefoglalt pályák a 

turnus kezdete ́től 10 percig biztosítottak, azt 

követo ̋en szabadon használhatók, ha nem 

kezdo ̋dik játe ́k a pályafoglalás alapján. 

H-P: 16.00 - 20.00 h 

 

Sz-V: 09.00-12.00 h 

MEGJEGYZÉS: a szekrényt használó Klubtagoknak a 2020. évi díj 2.000 Ft/szekrény, amelyet a bérlettel együtt kell utalni. 

 

KEDVEZMÉNYEK A BÉRLET ÁRÁBÓL KLUBTAGOKNAK 

 "A" "B" 

Klubtagsági kedvezmény Felnőtt: 0Ft (Diák: 5.000 Ft) Felnőtt 0Ft (Diák: 5.000 Ft) 

1.Családi kedvezmény 5.000Ft 3.000Ft 

2.Szociális kedvezmény „A” bérletnél nem érvényesíthető 10.000 Ft 

3. Diák kedvezmény 35.000 Ft 15.000 Ft 

4. Toborzási kedvezmény* 27.500 Ft 15.000 Ft 

5. Részletfizetési kedvezmény 
Április 20.: min. 20.000 Ft / Május 31.: 
Fennmaradó összeg 

Április 20.: 20.000 Ft / Május 31.: Fennmaradó 
összeg 

Megjegyzések: Családi kedvezményt az e ́rintett, egy háztartásban élő családtagok mindegyike igénybe veheti / Családi, diák, szociális, vagy toborzási 

kedvezmények közül csak egy választható /  A részletfizetés 20 000 Ft -ot meghaladó ár esetén vehető ige ́nybe, a táblázatban látható ütemezéssel. A 

szociális kedvezményről az Elnökség a beadott (kötelező) írásos kérelem alapján a körülményeket mérlegelve saját hatáskörben dönt. * A Toborzási 

kedvezményre az a Klubtag jogosult, aki olyan új Klubtagot toboroz, aki még nem volt tagja a ZTE TENISZ KLUB-nak, és eddig nem vásárolt bérletet, 

avagy korábban már volt ugyan tag, de az elmúlt 5 évben nem vásárolt bérletet. 

 


