Luftfartøjet stilles til lejerens (pilotens) disposition på følgende betingelser, som lejer accepterer
ved underskrift på udlejningskvitteringen:
I udlejningsprisen indgår fly inklusive benzin (indkøbt på danske pladser med Carnet) og normal
kasko/ansvarsforsikring. Der er ikke tegnet passager forsikring på alle fly. For lejers regning
tilkommer yderligere startafgifter, eventuelle overflyvnings-, terminal- og åbningsafgifter.
Før flyvning påhviler følgende lejeren:
• At kontrollere at luftfartøjet har gyldigt luftdygtighedsbevis og forsikringspapirer.
• At kontrollere at der er tilstrækkelig gangtid til næste eftersyn ( 50 eller 100 timers ) for den
påtænkte flyvning.
• At foretage en ”Preflight Inspection” af flyet, for at konstatere at der ikke findes skader på flyet
som ikke er noteret på flyet ”bule-kort”, samt tilse at der forefindes håndlygte, ildslukker,
checklister, sikkerhedsseler, flyvehåndbog og redningsveste, og at dette er funktionsdygtigt.
Såfremt der findes uregelmæssigheder skal dette meddeles kontoret før flyvning, idet lejer
hæfter for mangler eller uregelmæssigheder der efterfølgende konstateres.
• At tilsikre at flyet opereres inden for vægt og balance begrænsningerne, at der er påfyldt
tilstrækkeligt olie (mærkat med type findes i olielemmen) og brændstof, samt at der er
indhentet vejr og NOTAM oplysninger for den påtænkte flyvning.
For flyvningen gælder følgende vilkår:
• Flyet må kun føres af lejeren selv og ikke overlades eller fremlejes til andre.
• Der må ikke medføres fragt eller passagerer mod betaling.
• Der må ikke flyves til udlandet uden forudgående tilladelse fra Ikaros Fly og det skal fremgå af
udlejningskvitteringen hvilke lande der må beflyves. Dette krav skyldes de forskellige
ansvarsforsikringskrav der stilles i de enkelte lande.
• Ved kontant udlæg til benzin i udlandet, refunderes kun den danske benzin- og oliepris. Hvis
der betales med Ikaros Fly Carnet, vil en eventuel difference blive efterfaktureret.
• Der må kun beflyves offentlig godkendte pladser, medmindre andet er aftalt og noteret i
udlejningskvitteringen.
• Der kan være begrænsninger i brug af græsbaner for enkelte fly, dette vil fremgå af
udlejningskvitteringen.
• Hvis flyet efterlades på en fremmed flyveplads, p.g.a. af vejrforhold, mørke, sygdom, teknik
etc. hæfter lejeren for Ikaros Fly omkostninger i forbindelse med hjembringelsen af flyet. Dette
gælder dog ikke hvis der er tale om et havari, tekniske årsager eller lignende hvor forsikringen
dækker omkostningerne.
• I tilfælde af nød- eller sikkerhedslanding meddeles dette til Ikaros Fly øjeblikkeligt og der må
ikke foretages startforsøg før der foreligger tilladelse fra Ikaros Fly ledelse eller tekniske
konsulent.
Efter slutlanding på Roskilde:
• Flyet stilles tilbage på den anviste hangarplads, hvis ikke andet er aftalt med kontoret.
• Flyet sikres med eventuel rorlås og aflåses. I hangar trækkes parkeringsbremsen ikke.
• Hvis flyet parkeres udendørs, parkeres det om muligt med næsen i vinden og sikres med ”Tie
Downs” hvor de måtte forefindes.
• Logbog føres og leveres umiddelbart efter tilbage til kontoret for afregning sammen med
luftfartøjets øvrige papirer, nøgler og benzin kvitteringer.

Betalingsbetingelser:
• Alle flyudlejninger er kontantafregninger og afregnes umiddelbart efter enhver flyvning. Ikaros
Fly har ret til at opkræve a’conto betaling/depositum før flyvning, endvidere opkræves et
fakturagebyr såfremt lejer ønsker en faktura tilsendt (efter forudgående godkendelse).
• Eventuelle start-, overflyvnings-, terminal-, åbningsafgifter og differencer vedr. brændstof vil
blive faktureret efterfølgende som de modtages af Ikaros Fly og vil være forfaldne til
omgående betaling.
• Ved overskridelse af betalingsbetingelserne opkræves et rykker gebyr på DKK 100 samt renter
der over for forbrugere udgør den i renteloven fastsatte rente og over for erhvervsdrivende
1,5% pr. påbegyndt måned.
Generelle betingelser:
• Enhver form for teknisk uregelmæssighed, skade og havari skal umiddelbart meddeles til
Ikaros Fly kontor før en eventuel videre/fortsat flyvning.
• Alle flyvninger skal udføres i henhold til gældende danske love og bestemmelser samt
eventuelle lokale udenlandske bestemmelser, herunder også brug af radioudstyr og lokale
minimumsudstyrskrav. Endvidere skal fabrikantens forskrifter overholdes, og luftfartøjets
checklister skal anvendes i alle faser af flyvningen.
• Ikaros Fly kan ikke gøres ansvarlig for skade på lejer eller dennes passagerer ved dennes brug
af det lejede luftfartøj. Omkostninger i forbindelse med lejers brug af luftfartøjet opstået af
driftmæssige forhold, herunder ophold, hjemtransport, forsinket hjemkomst er Ikaros Fly
uvedkommende.
• Hvis der i forbindelse med anvendelsen af luftfartøjet opstår en situation der er omfattet af BL
8-10 (indberetning af hændelser), er det lejers pligt at fremsende indberetningen indenfor 72
timer til SLV.
• I det tilfælde at flyvningen afbrydes eller forsinkes til det aftalte hjemkomst tidspunkt,
meddeles dette til Ikaros Fly kontor så tidligt som muligt.
• Såfremt luftfartøjet kan aflåses og det ikke er aflåst når det forlades, dækker kaskoforsikringen
ikke for udstyr i kabinen og cockpit (herunder også radio udstyr) hvorfor lejer hæfte for dette.
• Redningsveste indgår i flyets nødudstyr og må som følge deraf kun åbnes og udpakkes i en
nødsituation. Veste der må ompakkes pga. unødig åbning vil blive faktureret lejer.
• Lejer er ansvarlig for alle tab og udgifter i forbindelse med overtrædelse af disse
udlejningsbetingelser.
Ved skade:
• Det påhviler lejer at meddele enhver form for skade på luftfartøjet eller på tredje mand eller
dennes ejendom øjeblikkeligt til Ikaros Fly kontor, samt HCL (Havarikommisionen for Civil
Luftfart) hvis skaden er omfattet af bestemmelserne herom.
• Lejer hæfter for skader på luftfartøjet ved tilbageleveringen, såfremt der ikke er gjort
opmærksom på disse før flyvningens påbegyndelse.
• Alle luftfartøjer er både ansvars- og kaskoforsikrede ved udlejning. Såfremt der opstår en
skade hvor kaskoforsikringen dækker, vil der altid være en selvrisiko på minimum DKK 10.000.
Det aktuelle beløb for det respektive fly, fremgår af udlejningskvitteringen. Denne selvrisiko
påhviler det lejeren/skadevolderen, at betale umiddelbart efter fakturering.
• Skader der er påført flyet ved forkert og/eller skødesløs betjening eller behandling, erstattes af
lejer i det omfang luftfartøjets kaskoforsikring ikke dækker.

Fraskrivning af selvrisikoforpligtigelse:
• Lejer kan overlade selvrisikoforpligtelsen til Ikaros Fly ved at betale et gebyr pr. time. Denne
fraskrivelse dækker for selvrisici op til DKK 11.000, dog undtaget hændelser og skader påført
flyet ved forkert og/eller skødesløs betjening eller behandling. Gebyret til denne fraskrivelse vil
fremgå af udlejningskvitteringen og SKAL være påtegnet før flyvningens påbegyndelse.
Gebyret vil fremgå på slutafregningen som en særskilt post.
Nærværende kontrakt skal fortolkes i forbindelse med dansk retspraksis og rette værneting er
Roskilde.

