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 האנגלית האינטרנט בשפה בדף מופיעים, ידה על המסופקים לשירותים בנוגע השייט חברת עם המלאים ההתקשרות תנאי               

                conditions-www.varietycruises.com/terms השייט חברת עם ההתקשרות לתנאי הנוגע בכל המחייב המסמך והוא. 
 .השייט חברת תנאי של לעברית תרגום ב"מצ, בלבד ולנוחיותכם מהאמור לגרוע מבלי                 

 

 תעריפי ההפלגות: .1
כל התעריפים נקובים בדולר ארה"ב או באירו והינם לאדם על בסיס שני נוסעים בתא. 

ומקסיקו, והתעריפים תעריפי ההפלגות בדולר ארה"ב חלים על בעלי דרכונים של ארה"ב 
 באירו חלים על אזרחי יתר המדינות.

התעריפים כוללים: אירוח על הספינה, הפלגה, כל הארוחות ובידור על הספינה,  .2
 כמפורט בתוכנית ההפלגה שבחרתם.

התעריפים אינם כוללים: מיסי נמל, היטל דלק, ביטוח נסיעות, העברות, תוכניות  .3
אופציונליות באוויר/ים או ביבשה )אלא אם צוינו(, סיורי חוף, מיסי נמלי תעופה או 
מיסים/אגרות ואינם כוללים פריטים בעלי אופי אישי, כגון משקאות אלכוהוליים, משקאות 

תנות, שירותים רפואיים, שיחות טלפון, חיובים עבור קלים, תשרים, רכישות בחנות המ
Wi-Fi .וכו'. כל החיובים על הספינה הינם באירו 

 מיסי נמל, היטל דלק ומיסי נמלי תעופה .4
מיסי נמל והיטלי דלק ייגבו בנוסף לתעריפי ההפלגה. תשלום מיסי הנמל חייב להתבצע 

 במועד ביצוע התשלום הסופי.

 הבטחת תעריפים .5
הזמנה מאושרת אשר שילמו פיקדון, או שילמו את כל מחיר ההפלגה, יהיו  נוסעים בעלי

מוגנים במקרה של עליית מחירים, למעט במקרה של תנודות חריפות בשער החליפין או 
עלייה חריגה במחירי הדלק או הטלת מיסים ממשלתיים חדשים, אשר כתוצאה מהם 

למעט המקרים שצוינו לעיל, יחולו שינויים במיסי הנמל או בהיטל הדלק. עם זאת, 
Variety Cruises  שומרת לעצמה את הזכות להעלות את כל המחירים עבור הזמנות

 חדשות ללא הודעה מוקדמת, לרבות מיסי נמל, היטל דלק, ביטוח ומיסים/אגרות.

 תוספת עבור אורח יחיד בתא .6
א על מחיר ההפלגה לאדם בת 75%עד  30%עבור אורח יחיד בתא תחול תוספת של 

זוגי, בהתאם לתוכנית ההפלגה. בתאים בהם רשום אורח אחד בלבד תתבצע בקרת 
 תפוסה.

 פיקדון ותשלום .7
ימים ממועד  7מתעריף ההפלגה לאדם בתוך  25%עליכם לשלם פיקדון בשיעור של 

ימים טרם  60ההזמנה, על מנת להבטיח את הזמנתכם. על התשלום הסופי להתבצע 
לומים באמצעות המחאה )נוסעים מארה"ב בלבד(, ההפלגה. ניתן לבצע את כל התש

ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס. כל התשלומים הסופיים אשר יתבצעו באמצעות 
כרטיס אשראי דורשים את חתימתו של בעל הכרטיס. נא וודאו כי ההמחאות רשומות 

 . כל ההזמנות כפופות לביטול אם התשלום לא יתקבל עדVariety Cruisesלפקודת 
 המועד הנקוב. ייתכנו הבדלי מדיניות עבור קבוצות.

 דמי טיפול עבור ההפלגה וסידורי יבשתיים .8
על כל שינוי בהזמנה, לרבות חבילות יבשה לפני או אחרי ההפלגה, ייגבו דמי טיפול בסך 

. כמו כן, התשלום עבור כל העלויות הכרוכות בשינויים בסידורים יבשתיים $50/35€של 
 באחריותו של הנוסע. לא ניתן לשנות את תאריכי ההפלגה בתקופת הקנס.יהיה 

 ביטולים והחזרים .9
 במקרה של ביטול יחולו החיובים להלן:

 )להזמנה(* $140/120€ימים טרם ההפלגה: דמי ניהול בסך  120עד  240

 89מתעריף ההפלגה  15%ימים טרם ההפלגה:  90עד  119

 30עד  59ף ההפלגה מתערי 25%ימים טרם ההפלגה:  60עד 

ימים  00עד  29מתעריף ההפלגה  50%ימים טרם ההפלגה: 

 מתעריף ההפלגה 100%טרם ההפלגה: 

 .VARIETY CRUISES-בכל המקרים חובה לקבל אישור בכתב על הביטול מ

ליטול  Variety Cruisesההחזרים ישולמו בדרך כלל לצד המזמין. באפשרותה של 
אשר התקבלו בפועל בלבד. אם ייגבו דמי ביטול על ידי אחריות בגין החזר של סכומים 

 מלונות לפני/לאחר ההפלגה או מספקי שירות, הם ינוכו

מכל החזר אשר יתבצע. לא יינתן כל החזר לנוסעים אשר לא עלו לספינה או לנוסעים 
 אשר ביטלו את ההפלגה לאחר תאריך היציאה. אנו ממליצים לרכוש ביטוח נסיעות.

 עבור ילדיםהנחה  .10
החולקים תא עם שני מבוגרים משלמים יזכו להנחה בשיעור של  7-10ילדים בגילאי 

החולקים תא עם שני  10-16על תעריף ההפלגה לאדם בתא זוגי. ילדים בגילאי  50%
 . לא תינתן הנחה על מיס נמל35%מבוגרים משלמים יזכו להנחה בשיעור של 

 הגדרה של "כוח עליון": .11
ירושו, ומונח זה כולל, מלחמה, תנאים דמויי מלחמה, פעולות טרור, תקלה, "כוח עליון" פ

שריפה, סיכוני הים, סערות, "התהפכות" או התרחשויות אחרות הקשורות למזג האוויר, 
רעידת אדמה, שיטפון, ונדליזם, הרס כתוצאה מכוח עליון או על ידי ממשלה, שיבושים 

מות עממית, התערבות רגולטורית, שביתות, פוליטיים, חקיקה, אמברגו, מהומה, התקומ
 Varietyהשבתות, מחסור, סכסוכי עבודה וכל יתר הגורמים אשר אינם בשליטתה של 

Cruises. 

 שינוי בתכנית ההפלגה .12
.Variety Cruises Ltd  שומרת לעצמה את הזכות לשנות, על פי בחירתה ושיקול דעתה

לום פיצויי נזיקין או החזר מכל סוג הבלעדיים וזו של קברניט הספינה, ללא חבות לתש
שהוא, את מסלול ההפלגה המפורסם או הרגיל של הספינה או לחרוג ממנו, בין אם 
כתוצאה מתנאי מזג האוויר, כוח עליון, סיוע לספינות אחרות במצוקה, הצלת חיים בים 

או או תנאים יוצאי דופן אחרים. לא יהיה בכך כדי לזכות את הנוסעים בזכויות תביעה 
תבטיח כי הנוסעים יגיעו לנמל היעד  Variety Cruisesהחזרים כלשהם. עם זאת, 

 שלהם במועד, על מנת שיספיקו להגיע לטיסות ההמשך שלהם.

 ביטול הפלגה .13
Variety Cruises  נוסעים.  12מתחייבת לקיים את כל ההפלגות אליהן רשומים לפחות

ימים טרם תאריך  60על כך לפחות  במקרה הבלתי סביר בו יידרש ביטול, תימסר הודעה
 ההפלגה ולנוסע יוצעו תאריכי הפלגות חלופיים.

בנסיבות בלתי צפויות, בלתי נמנעות או חריגות שמעבר לשליטתה, לרבות אולם ללא 
רשאית לבטל כל הפלגה בכל עת וחבותה  Variety Cruisesהגבלה כוח עליון, תהיה 

לנוסע את הסכום אותו קיבלה תמורת תהיה להשיב  Variety Cruisesהיחידה של 
כרטיס/חוזה ההפלגה וכל סיור חוף לפני או לאחר ההפלגה או חבילות סיורים אשר 

 .Variety Cruises-נרכשו מ

 החלפת ספינה .14
Variety Cruises  ,תהיה רשאית להפעיל את תוכנית ההפלגות באמצעות ספינה אחרת

כל עוד ספינה זו תהיה בעלת סטנדרט זהה או גבוה יותר. נוסעים להם תוצע תוכנית 
 הפלגה חלופית מתאימה לא יהיו זכאים לכל החזר.

 הפסקת ההפלגה .15
אם במהלך ההפלגה תסבול הספינה מתקלה מכנית כלשהי או תושבת עקב דליקה, 

 48-גיעה ביבשה או התנגשות אשר יגרמו לשיבוש תוכנית ההפלגה למשך יותר מפ
שעות, ואם לא תוצע כל ספינה חלופית, יהיו הנוסעים זכאים להחזר בשיעור יחסי לימי 

 ההפלגה שהתבטלו. לא תקבלנה תביעות אחרות כלשהן.

 קבלן בלתי תלוי / הגבלת חבות .16
לא תחול מחוץ לתחומי הספינה; כל  Variety Cruises Ltdחבותה ואחריותה של 

הסידורים אשר יתבצעו על ידי הנוסע טרם העלייה לספינה או לאחר הירידה ממנה יהיו 
אינה מחזיקה בבעלותה או בשליטתה  Variety Cruises Ltdבאחריותו של הנוסע. 

 Variety Cruisesאמצעי תחבורה יבשתיים או בתי מלון. למען נוחותם של נוסעינו, 
רשאית למכור כרטיסים לסיורי חוף או לארגן שירותים אחרים המופעלים בידי  תהיה

לא תיטול על עצמה כל חבות בגין  Variety Cruisesקבלנים בלתי תלויים, אולם 
 פעולותיהם או מחדליהם של קבלנים כאמור כתוצאה מפעילויות ושירותים אלה.

  

חודשים לאחר הביטול, עבור כל  12ביטול יומרו דמי הביטול עבור כל הזמנה לזיכוי להפלגה עתידית, אשר יהיה ניתן לניצול עבור הזמנות אשר תתבצענה עד במקרה של * 

 הפלגה ומועד הפלגה.

http://www.varietycruises.com/terms-conditions
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כל וכלל הסיורים הנכללים בתוכנית עשויים להיות כפופים למספר משתתפים מינימלי או 

לא תהיה כל חבות בגין סידורים  Variety Cruises-מרבי. הסיורים כפופים לזמינות. ל
יבשתיים כלשהם. ייתכנו שינויים בסיורים ובזהות המרצים או האישים בהשוואה 

 לפרסומים.

בחבות כלשהי בגין כל הפסד  Variety Cruisesבכפוף לסעיף "חבות" להלן, לא תישא 
יים או נזק, לרבות אולם ללא הגבלה, אובדן הנאה, אכזבה או תחושת מצוקה בגין שינו

 בסיורים או בזהותם של מרצים או אישים, או ביטולם.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תעמוד לרשות האורחים, אלא אם נקבע אחרת 
 Variety Cruisesבמסמך זה, האפשרות לעשות שימוש בציוד אשר יסופק על ידי 

ו סביב ולהשתתף במגוון פעילויות ספורט או פנאי ובסיורים מחוץ, מתחת, בקרבת א
הספינה ובאתרים אותם תפקוד במהלך ההפלגה. פעילויות אלה עשויות לכלול, אולם 
ללא הגבלה, העברות בסירות זודיאק, שייט בקיאקים, טיולים רגליים והליכה )"פעילויות 

 מחוץ לספינה"(.

 כל האורחים מכירים בעובדה כי:

ובסכנות, וכי פעילויות אלה ההשתתפות בפעילויות מחוץ לספינה כרוכות בסיכונים  (א)
 טומנות בחובן פוטנציאל לסיכון העלול לגרום לפציעה חמורה או למוות;

איינה יכולה להבטיח באופן כלשהו את בטיחותם או רווחתם של  Variety Cruises (ב)
אך ורק מספקת ציוד  Variety Cruises-האורחים בפעילויות כלשהן מחוץ לספינה ו

 האורחים;והדרכה להגברת הנאתם של 

 Variety Cruisesהאורחים ייטלו על עצמם ביודעין ומרצון את הסיכון ויפטרו את  (ג)
מפני תביעות כלשהן אשר תוגשנה על ידם או בשמם כתוצאה משימוש בציוד אשר יסופק 

 והשתתפות בפעילויות מחוץ לספינה; Variety Cruisesעל ידי 

האורחים יזכו להדרכה ולכישורים הדרושים לצורך השתתפות בפעילויות מחוץ  (ד)
 -; וVariety Cruisesלספינה ויקיימו את הכללים, ההנחיות, ההוראות והנהלים של 

קיומם של כללים, תקנות -לא תקבל על עצמה כל אחריות לאי Variety Cruises (ה)
 Variety Cruisesונהליה של ומגבלות ממשלתיים ואת כלליה, הנחיותיה, הוראותיה 

 באשר לפעילויות מחוץ לספינה על ידי האורח.

 

 אחריות האורחים .17
כל האורחים מחויבים לציית לגרום לכל האורחים האחרים לציית לכל התנאים וההתניות 
של כרטיס/חוזה זה, הכללים והתקנות הלאומיים והבינלאומיים וכל ההוראות וההנחיות 

דים האחרים על הספינה ולקיימם. לבעלי התפקידים על של המאסטר ובעלי התפקי
הספינה עומדת הזכות להשתמש בכל האמצעים הסבירים על מנת לאכוף כללים, 
תקנות, הוראות והנחיות כאמור, לרבות, אולם ללא הגבלה, סילוקם של אורחים מן 

כי הספינה. אם במועד כלשהו במהלך ההפלגה יהיו העובדים או אנשי הצוות סבורים 
אורחים הינם או הפכו בלתי כשירים להפליג מכל סיבה שהיא או עלולים באופן סביר 
לסכן את בריאותו, בטיחותו או נוחותו של אדם אחר על הסיפון, יהיו המאסטר או נציג 
מוסמך כיאות רשאים לסרב את עלייתם או ירידתם של הנוסעים בנמל או במקום כלשהו, 

אחר, או לטפל באופן אחר באורחים כפי שיידרש. להעביר את האורחים מתא אחד ל
בנסיבות כאמור לא יהיו האורחים זכאים לכל החזר או פיצוי ויהיו מחויבים לשלם כל 
קנס, הפסד או פיצוי אשר יהיו מיועדים לתשלום לכל צד אחר. על כל האורחים להגיע 

ם מועד ( טר2בנמל המוצא לפחות שעתיים ) Variety Cruisesלרציף המיועד של 
 ההפלגה הנקוב.

אף אורח לא ישלם ולא יקבל כל השתתפות כללית ממוצעת באשר לרכוש כלשהו. כל 
וכל משופה אחר ולפטור אותם  Variety Cruisesאחד מן האורחים מסכים לשפות את 

מאחריות באופן מלא מפני כל הנזקים, החבויות, ההפסדים, הקנסות, ההיטלים או 
ולכל משופה אחר או יוטלו עליהם כתוצאה  Variety Cruises-ההוצאות אשר ייגרמו ל

מכל מעשה, מחדל או הפרה של חוק על ידי האורח או קטין הנמצא תחת אחריותו של 
 האורח.

( שנים או יותר. 21רכישת או צריכת אלכוהול מותרת לאורחים אשר גילם עשרים ואחת )
Variety Cruises  שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשרת כל אדם, אשר לפי שיקול

 דעתם הבלעדי של המאסטר או בעלי התפקידים של הספינה עשוי להימצא

תחת השפעת אלכוהול, או כפי שיידרש מכל סיבה שהיא על מנת לשמור על בריאותם 
 ובטיחותם של האורחים והעובדים.

נוס במהלך שהותם על סיפון הספינה. כל האורחים חייבים להשתתף בכל תרגילי הכי
השתתפותו של -תרגיל זה נדרש על פי חוק ומבוצע עבור בטיחותם של האורחים. אי

אורח בתרגיל כינוס עלול להביא לירידתו של אורח כאמור מן הספינה ללא כל טענה כלפי 
Variety Cruises .או חבות מצדה 

למאסטר ולבעלי התפקידין על הספינה, על פי , Variety Cruises-כל האורחים יתירו ל
שיקול דעתם הבלעדי ועל מנת להבטיח את בטיחותם של הנוסעים, הספינה ואנשי 
הצוות, לערוך חיפוש על גופו של אורח ובתאו/חדרו או רכושו של אורח על מנת לחקור 

אם לאו,  כל אירוע מדווח, בין אם הינו כרוך בפשע או בפציעה אישית או נזק לרוכש ובין
ואלה יהיו רשאים לשמור בידיהם ראיות לכל אירוע מדווח על מנת לקיים דרישות כלשהן 

 מצד רשויות אכיפת החוק ולבצע כל חקירה על סיפון הספינה.

כל האורחים יידרשו למלא "טופס פרטי אורח" טרם או במהלך העלייה לספינה. אין 
ם לא יורשה לעלות לספינה או להותיר שאלות כלשהן ללא מענה. איש מבין האורחי

לצאת להפלגה אם לא סיפק את כל המידע. "טופס פרטי הנוסע" כולל את הפרטים 
הבאים: שמו המלא של כל אחד מן האורחים כפי שהוא מופיע בדרכונו, מספרי טלפון 
)קוויים וניידים(, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת המגורים, פרטים ליצירת קשר של בן 

אדם אחר במקרה חירום )המוביל חייב להיות מסוגל להגיע לכל אחד מאנשי משפחה או 
הקשר של האורח בשעת חירום בכל שעה ביום(. על כן חייב המוביל לקבל את כל 
הפרטים על מנת לאפשר למוביל לעשות כן )על מידע כאמור לכלול את השם, הכתובת, 

לל מספר טלפון נייד אם קיים( כתובת הדואר האלקטרוני )אם קיימת( ומספר הטלפון )כו
של הורה, אפוטרופוס, בן/בת זוג, שותף/ה לחיים או אדם אחר לצורך יצירת קשר בעת 

 חירום(.

( חודשים לאחר מועד 6כל האורחים חייבים להחזיק בדרכון התקף למשך שישה )
החזרה מן הנסיעה ובכל האשרות הנדרשות )במדינות מסוימות נדרשות אשרות לצורך 

ות בסיורי החוף(. באחריותו של כל אחד מן האורחים לקבוע אילו מסמכי נסיעה, השתתפ
אשרות, חיסונים או תרופות נדרשים עבור נמלי היעד והאתרים הנכללים בתוכנית 

לא תהיה מחויבת לספק מידע כאמור  Variety Cruises-ולהשיגם על חשבונם, ו
ים, מידע או ייעוץ באשר למסמכי תספק, כמחווה לאורח Variety Cruisesלאורחים. אם 

נסיעה, אשרות וחיסונים נדרשים, מחובתם של הנוסעים לוודא מידע כאמור מול הרשויות 
הממשלתיות המתאימות. אם הממשלה באחד מנמלי היעד המתוכננים תסרב להתיר 
את כניסתם, ירידתם לחוף או ירידתם מן הספינה של אורחים עקב אופיים או תוכנם של 

ים או האשרה שלהם או מכל סיבה אחרת שהיא, האורחים מבינים כי ייתכן ולא הדרכונ
יותר להם לעלות לספינה, לרדת ממנה או לרדת לחוף באותה מדינה וכי המוביל לא 
יישא באחריות בגין חוסר אפשרותו של האורח לעלות לספינה כמתוכנן, הורדתו של 

 ישאר על הסיפון בעת עגינה.האורח ממנה במהלך ההפלגה או אילוצו של אורח לה

בכתב, במועד ביצוע ההזמנה,  Variety Cruises-כל אחד מן האורחים מחויבי לדווח ל
או אם ייווצרו התנאים לאחר ההזמנה, ללא דיחוי, על כל אחד מן המצבים הרפואיים או 
הבריאותיים הבאים העשויים לחול עליו או על כל אורח אחר: א( כל בעיה פיזית או 

ת העלולה לדרוש השגחה מיוחדת, טיפול או סיוע רפואי; ב( כל ביעה גופנית או נפשי
נפשית העלולה להפוך את האורח לבלתי כשיר להפלגה; ג( כל מצב העלול להוות סיכון 
או סכנה לבריאותם, בטיחותם או נוחותם של האורח או אדם אחר על סיפון הספינה; ד( 

 וש בחמצן למטרות רפואיות.כל בעיה גופנית או נפשית הדורשת שימ

השירותים הרפואיים והתרופות על סיפון הספינה מוגבלים ביותר וכל האורחים נדרשים 
להביא עימם כמות מספקת של כל תרופה ספציפית נדרשת. על כן מומלץ כי האורחים 
יהיו בעלי ביטוח רפואי מלא לכיסוי הוצאות רפואיות כלשהן אשר תיגרמנה על הסיפון. 

Variety Cruises  לא תישא בכל חבות שהיא בגין כל טיפול, אבחנה, ייעוץ, בדיקה או
שירותים אחרים אשר יסופקו על ידי איש מקצוע רפואי או ספקי שירות אחרים על סיפון 
הספינה ובכל אחד מנמלי העגינה. אם אורח לא ישיג ולא יחזיק במסמכים כאמור ויידרש 

כל החזר ולא תישא  Variety Cruisesתעניקלרדת מן הספינה במהלך ההפלגה, לא 
 בכל חבות אחרת כלפי מי מן האורחים בגין הורדתם מן הספינה כאמור.
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 חבות .18
 Varietyבכפוף להוראות האמנות והתקנות הנזכרות במסמך זה להלן, תקבל על עצמה 

Cruises  אחריות למוות, פציעה או מחלה אשר ייגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים
 Varietyרשלניים מצדה ומצד כל אחד מעובדיה הישירים. במידת הצורך מגבילה 

Cruises כרות במסמך זה להלן. בכל מקרה את חבותה באמצעות האמנות והתקנות הנז
ביצוע: א( הניתנים לייחוס -באחריות בגין ביצוע לקוי או אי Variety Cruisesלא תישא 

באופן מלא לכשל מצדם של האורחים; ב( הניתנים לייחוס למעשה או למחדל בלתי 
צפויים או בלתי נמנעים של צד שלישי בהקשר לאספקתם של שירותים כלשהם האמורים 

מסופקים על ידי עובדיה הישירים; ג( הניתנים לייחוס לנסיבות חריגות או בלתי  להיות
, אשר השלכותיהן לא היו ניתנות למניעה, Variety Cruisesצפויות מעבר לשליטתה של 

אף אם ננקטה כל הזהירות הנדרשת, לרבות )אולם ללא הגבלה( אירוע של כוח עליון; 
לצפות או למנוע  Variety Cruisesלא היתה יכולה או ד( הניתנים לייחוס לאירוע אותו 

 חרף כל הזהירות הנדרשת.

עבור תביעות אשר אינן כרוכות בפציעה אישית, במוות או במחלה או אשר אינם כפופים 
בגין  Variety Cruisesלאמנות ולתקנות הנזכרות במסמך זה להלן תוגבל חבותה של 

תר לפי שניים ממחיר הכרטיס/החוזה אותו ביצוע בלתי הולם של הכרטיס/החוזה לכל היו
 שילם האורח המושפע )לא כולל פרמיות ועמלות שינוי(.

כל ההובלה )ביבשה, באוויר ובים( כפופה לתנאים ולהתניות ההובלה של המוביל בפועל. 
תנאי הובלה אלה עשויים להגביל או להחריג חבות, משולבים באופן מפורש 

נאים וההתניות של חוזים נפרדים בין האורחים לבין בכרטיס/חוזה וכן מהווים את הת
המוביל המסוים כפי שם מופיעים בכרטיס של המוביל המסופק לאורח טרם מועד 

על  Variety Cruises-ההפלגה המתוכנן. ניתן לקבל העתקים מתנאים והתניות אלה מ
 פי דרישה.

אונות כפופות הובלת נוסעים וכבודתם בדרך הים וחבותם של מובילים במקרה של ת
, כפי שתוקנה או שונתה במעוד מאוחר יותר )"אמנת אתונה"(. ככל 1974לאמנת אתונה 

שהדבר ישים, משולבת אמנת אתונה בתנאים והתניות אלה וכל חבות מצדה של 
Variety Cruises  בגין מוות או פציעה אישית או אובדן או נזק לכבודה כתוצאה מהובלה

רבית המקרים מגבילה אמנת אתונה את חבותו של בדרך הים תיקבע בהתאם. במ
המוביל בגין מוות או פציעה אישית או אובדן או נזק לכבודה וכוללת הוראות מיוחדת 
לעניין פריטים יקרי ערך. אמנת אתונה מתבססת על ההנחה כי הכבודה נמסרה לאורחים 

( במקרה של )כמוביל(: א Variety Cruises-ללא נזק, אלא אם הועברה הודעה בכתב ל
נזק גלוי לעין, טרם או במועד הירידה מן הספינה או השבת הכבודה; או ב( במקרה של 

ימים ממועד הירידה מן הספינה או השבת  15נזק אשר אינו גלוי לעין או אובדן, בתוף 
 Varietyהכבודה או מן המועד בו היתה השבת כבודה כמאור להתבצע. כל הנזקים אשר 

Cruises בתשלום בגינם עד לגבולות הנקובים באמנת אתונה יופחתו  תהיה חייבת
באופן יחסי לכל רשלנות תורמת מצדם של האורחים וסכום ההשתתפות העצמית המרבי 

 8המצוין בסעיף 
על פי  Variety Cruises-( לאמנת אתונה. ניתן לקבל העתקים מאמנת אתנוה מ4)

 דרישה.

מובילים במקרה של תאונות כפופה הובלת נוסעים וכבודתם בדרך הים וחבותם של 
 23של הפרלמנט האירופי והנציבות מיום  392/2009לתקנת האיחוד האירופי מס. 

בדבר חבותם של מובילים של נוסעים בדדרך הים במקרה של תאונות,  2009באפריל 
כפי שתוקנה או שונתה במועד מאוחר יותר )"תקנה א'"(. זכויותיהם של נוסעים בעת 

 1177/2010בנתיבי מים יבשתיים כפופות לתקנת האיחוד האירופי מס. הפלגה בים ו
בדבר זכויותיהם של נוסעים בעת  2010בנובמבר  24של הפרלמנט והמועצה מיום 

הפלגה בים ובנתיבי מים יבשתיים והתקנה המתקנת )האיחוד האירופי( מס. 
 , כפי שתוקנה או שונתה2006/2004

' תכונינה, היכן שההקשר מתיר זאת, "התקנות"(. )"תקנה ב'"(. )תקנה א' ותקנה ב
 Varietyהתקנות משולבות במפורש בתנאים והתניות אלה, וכל חבות מצדה של 

Cruises אפליה, -בגין מוות או פציעה אישית או בדבר זכויותיהם של נוסעים ביחס לאי
לתקנה  5ביטול או עיכוב תיקבע בהתאם. הגבלת החבות הגלובלית הזמינה על פי סעיף 

, בהתאמה, 20-ו 8א' והחריגות והתנאים המיוחדים, ופטורים הזמינים על פי סעיפים 
או לשם  Variety Cruisesשל תקנה ב', יחולו ביחס לפיצויי נזיקין כלשהם בהם תחויב 

 Variety-הפחתת או החרגת חבות כפי שמתאים. ניתן לקבל העתקים מן התקנות מ
Cruises על פי דרישה. ככל ש-Variety Cruises  עשויה לשאת בחבות כלפי אורחים

זכאית כל  Variety Cruises-ביחס לתביעות הנובעות מהובלה בדרך הים, תעמודנה ל
הזכויות ההגנות, החסינויות וההגבלות הזמינות, בהתאמה, על פי אמנת אתונה, ואין 

 בתנאים ובהתניות אלה דבר אשר ייחשב כוויתור עליהן.

חלק כלשהו הימנה עשויים להתבצע באמצעות ספינה אשר אינה ככל שההפלגה או 
 Variety, מוסכם כי אף על פי כן תיחשב Variety Cruisesנמצאת בבעלותה של 

Cruises  בכל עת כבעלת הספינה למטרות האמנה בדבר הגבלת חבות בתביעות ימיות
ר ותקפה או באופן אח 1996, בין אם כפי שתוקנה באמצעות הפרוטוקול משנת 1976

 בכל תחום שיפוט רלוונטי מעת לעת, ועל כן תהיה זכאית להגבלת חבות.

 Variety Cruisesכל חבות בגין מוות ופציעה אישית ואובדן או נזק לכבודה בה עשויה 
לשאת כלפי אורחים, בין אם על פי הכרטיס/חוזה בהתאם לתנאים והתניות אלה או 
באופן אחר, תהיה כפופה תמיד להגבלות החבות הנכללות באמנת אתונה או בתקנה א' 

. על אף כל דבר מנוגד אשר נאמר במקום אחר בתנאים ובהתניות אלה, לא 12.10סעיף 
בות בגין כל הפסד או הפסד צפוי של בנסיבות כלשהן בח Variety Cruisesתישא 

רווחים, אובדן הכנסה, אובדן חוזה או הזדמנות אחרת או כל הפסד או נזק תוצאתי או 
לא תישא בחבות בגין זנקים עקיפים,  Variety Cruisesעקיף אחר בעל אופי דומה. 

 מיוחדים או תוצאתיים כלשהם.

 

 תלונות ותביעות .19
תלונות כלשהן, לרבות, ללא הגבלה, כל כשל באספקת כל האורחים מחויבים להגיש 

שירות המהווה חלק מן ההפלגה או כל שירות נוסף עבור שילמו או כל נזק לרכוש או 
ולאשרן בכתב  Variety Cruises-הפסד או פציעה, מחלה או מוות של אורח, ישירות ל

שויה בהזדמנות הראשונה האפשרית. אם תועלה במהלך ההפלגה תלונה כלשהי הע
-להוות עילה לתביעה, חובה להודיע עליה מיד לצוות הספינה ולהעביר הודעה בכתב ל

Variety Cruises ( או, אם נקבע פרק 2בהקדם האפשרי ובכל מקרה בתוך חודשיים( )
זמן קצר יותר על פי האמנה הבינלאומית החלה אזי במסגרת אותו פרק זמן( מן המועד 

יות מסופק או מן המועד בו התרחשו הנזק או האובדן בו סופק השירות או אמור היה לה
( 1תודיע לנוסע בתוך חודש אחד ) Variety Cruisesאו הפציעה, המחלה או המוות. 

 Variety Cruisesמקבלת התלונה האם תלונתו התקבלה, נדחתה או עדיין נשקלת. 
בכל ( ממועד קבלת התלונה. 2תמסור את תגובתה הסופית לתלונה בתוך חודשיים )

מקרה, אלא אם נקבע פרק זמן ארוך יותר מתוקף החוק, חובה לפתוח בהליכים באשר 
 Variety( חודשים מסיום ההפלגה, ואם לא כן לא תישא 6לתביעה כלשהי בתוך שישה )

Cruises .בחבות כלשהי כלפי האורחים 

 

 ברירת הדין ומקום השיפוט .20
וג שהוא יחולו באופן בלעדי, על הכרטיס/חוזה ועל כל המחלוקות או התביעות מכל ס

בכל ההיבטים וללא התייחסות לעקרונות מתקל דינים, חוקיה של יוון, וסמכות השיפוט 
 תהיה נתונה בידי בתי המשפט היווניים.
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