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Tillæg 5 ti Aftale om befordring me em parterne
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DISKO LINE A/S
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("Selvstyret")

KUSSANGAJAANNGUAQ 11
POSTBOKS 305

3952 ILULISSAT

Parterne har indgået servicekontrakt af 10. november 2020 ("Afta en").

BAGGRUND

22

2.1

1.4

1.3

12

1.1

("Operatøren")

Parterne er blevet enige om at ndgå nærværende ti ægsaftale ("Ti laegget"), hvorefter operatøren afta eperioden skal levere en til ægsydelse.

Ti ægget indeho der vi kåre e for Oçeratørens everance og selvstyrets

betal ng for til ægsyde serne.

Tillægget har tviv stilfælde forrang lrem for Afta en og dens b lag men
ndgår i øvrigt som en ntegrerct di: af Afta en, som i øvrigt gæ der

uændret også for tillægsydelserne.

IKRAFTTRÆDEN OG LØBETID

T lægget træder kraft, når det er underskrevet af begge parte

T lægger ophører med udgangen af 2030, med den virkning, at ti aegsydelsen hverken ska leveres eller hor oreres for tiden herefter, medmin«
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dre andet afta es. Ti ægget anses øvrigt for en integreret del af Afta en
og ophører således også hvis Aftalen ophører.

Se vstyret kan - uden samt dig opsige se af Aftalen e selvstændigt ops -

ge Tillægget med mindst tre måneders varsel til ophør med udgangen af
en måned, hvis behovet for ti Iægsyde serne, jf. punkt 3, ændres eller

bortfa der, eksempelvs fordi der skar ændringer i passagergrundlaget,
indsættes nyt materiel, e ler behovet for tillaegsyde sen af anden grund

bortfa der. Hvis opsige sen kke skel' ti ophør med udgangen af et ka-

lenderår, foretages en forholdsmæssig opgørelse af honoraret men kor«
rigeret for sæsonudsv ng m v.

Som a ternativ t opsigelse, kan Sel 'styret kræve Ti læggets v lkår gen-

forhandlet under hensyn tl et aenc ret behov for til aegsyde serne, jf.
punkt 3, så ti ægsydelserne og ti aegsbeta ingen fastsættes efter sam«

me principper, men under hensyn ti, det ændrede behov. Hvis der ikke
er opnået en ghed herom inden for 3 måneder efter selvstyrets krav om

genforhand ng ka Se vstyret opsige Til ægget med mindst en måneds

varsel ti ophør med udgangen af en måned som anført ovenfor.
operatøren kan ikke selvstændigt opsige Tillaegget.

TILLÆGGETS OMFANG

operatøren påtager sig at omfatte betjen ng af bygden Qassimiut peri-

oden 13. september til og med 13 Ajuni og dermed sikre befordring af
passagere , post og fragt ti og fra bygden i fartp anen, så edes at denne

betjenes med skib i helårl g fast rutefart med mindst én forbindelse om

måneden

operatøren er efter Aftalen forp igtei til at betjene Qass m ut med skib
med mindst én ugentlig forbinde sei erioden 14. un til 12 september

hv lket ikke ændres med Ti ægget, i et ydelserne og Operatørens for«
p igte ser denne periode forpliver u ndrede i enhold t i Afta en.

Passagerrett gheder, ti bud om valgfi og vederlagsfri ombooking til al-

ternativt tra sportm dde ved irreg l ritet og øvrige vilkår ht Afta en
gælder ligeledes for betjen ngen af Qass miut i perioden 13. september

til og med 13. juni. i

3.4 Såfremt passagergrundlaget eler særlige sektorhensyn - herunder ti
,Sundhedsvæsnet - medfører yderl gezre transportbehov forp gtes Opera-

tøren til at indsætte yderligere forb ndelser på charterbasis med de vilkår, passagerrettigheder og tidsfrister, som er gæ dende for Operatøres

charteroperation. Yderl gere forb ndzlser ska forud for gennemføre se
godkendes af Departementet for B0 ;er og Infrastruktur.

4. PRISER OG PRISREGULERING

4 1 Ti lægsydelsen honoreres med en ti aegsbeta ng på kr 122.788 p . år,
som beta es ved særskilt fakturering med 1/9 samtidig med tilskudsbe-

løbet og i øvrigt er underlagt samme vi kår herunder om regu ering,

som ti skudsbeløbet.

4.2 Såfremt enkeltstående forb ndelser i henhold ti Ti ægget kke gennemføres - eksempelvs henho d ti Afta ens punkt 3.14 på grund af mang-

ende passagerer, post e er fragt, modregnes den enke te aflyste forbindelse i honoraret med kr. 10.500. Modregn ngen sker på Operatørens

foran edning i forbindelse med faktuering den efter den ikke gennem»
førte forb ndelse efterfø gende måned.

4.3 Yderligere forb ndelser på charterbasis i henhold tl Til æggets punkt 3 4

honoreres med kr. 10.500 kr. pr. foroindelse, som opkræves på Operatørens foran edning forbinde se med fakturering den efter den yderl ge-

re forb ndelses gennemføre se efterfø gende måned.

5. UNDERSKRIFTER OG DATERING
Dato: Dato. w” 5:)

For Se vstyret: For Opeyátøren
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