1. Το σκάφος είναι έτοιμο για απόπλου συνοδευόμενο από όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό και τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία,
ικανό για χρήση από τον μισθωτή.
Α) Ο έλεγχος τους σκάφους γίνεται από τον μισθωτή και το παραλαμβάνει
εφόσον η κατάστασή του είναι ικανοποιητική για αυτόν.
Β)Το σκάφος παραδίδεται πλήρες καυσίμων και κατά την παράδοσή του η
κατανάλωση βαραίνει τον μισθωτή μετά από επιτόπια πληρωμή στην έδρα
της επιχείρησης
2. Το σκάφος είναι ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που
προκύπτουν από σύγκρουση στη θάλασσα έναντι τρίτων.
3. Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για :
Α) Την απώλεια ή ζημιά της περιουσίας του μισθωτή κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης
Β)Τραυματισμό ή θάνατο του μισθωτή και των επιβαινόντων κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.
4. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται
Α) Να παραδώσει το σκάφος στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το
παρέλαβε, κάθε ζημιά ή απώλεια του εξοπλισμού και του σκάφους που θα
προκαλέσει από κακό χειρισμό ή αμέλεια τον βαρύνει εξ ολοκλήρου και
κοστολογείτε κατά περίπτωση.
Β)Να παραδώσει το σκάφος στον εκμισθωτή στο συμφωνηθέντα χρόνο και
τυχόν πρόωρη επιστροφή δε δίνει το δικαίωμα στον μισθωτή απαίτησης
επιστροφής χρημάτων.
Γ)Να μην επιτρέπει σε κανέναν από τα πρόσωπα που επιβαίνουν στην
διάρκεια της μίσθωσης να χειρίζονται το σκάφος.
Δ)Απαγορεύεται κάθε κίνηση του σκάφους χωρίς την παρουσία επ’ αυτού
του μισθωτή καθώς και η επιπλέον των προβλεπομένων επ’ αυτού
επιβαινόντων καθώς και η μεταφορά εμπορευμάτων και υλικών.
Ε)Απαγορεύεται κάθε κίνηση του σκάφους σε χώρους που απαγορεύεται
από τους νόμους που ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και η
έξοδος του σκάφους από τα Ελληνικά χωρικά ύδατα.
5. Το παρόν συμφωνητικό δίδει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να λύση την παρούσα
μίσθωση, εάν κατά την γνώμη του ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται με τους
παραπάνω όρους ή δεν είναι ικανός για την χρήση του σκάφους, παρακρατώντας
την αμοιβή της μίσθωσης.
6. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στην παρούσα συμφωνία, εφαρμογή έχουν οι
νόμοι που ισχύουν στην Ελληνική Επικράτεια.
7. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης οποιασδήποτε
ζημιάς του σκάφους, της μηχανής ,του εξοπλισμού η κάλυψη αυτών ισχύει και
δίνετε το δικαίωμα στον εκμισθωτή των περαιτέρω χρεώσεων για τυχών ημερών
που δεν θα μπορεί να ενοικιασθεί το σκάφος.
8. Το σκάφος είναι εφοδιασμένο με GPS TRACKER για την δική σας ασφάλεια.
9. Ο μισθωτής εν τέλει του παρόντος δηλώνει υπεύθυνα ότι κατέχει κινητή και
ακίνητη περιουσία ικανή να καλύψει πάσαν έναντι του εκμισθωτή υποχρέωσή του
εκ της προκειμένης συμβάσεως.
ΔΙΑΒΑΣΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

