
 
 

 
Умови проходження тест-драйву 

 
Я зобов’язуюсь підписати анкету учасника випробування (тест-драйву) при реєстрації на випробування. Підписуючи цю анкету, в такий 
спосіб затверджую наступне:  
 
- Я заявляю, що володію дійсним водійським посвідченням для участі у випробуванні автомобіля обраної марки (при реєстрації на 
випробування оберіть автомобіль із форми реєстрації). 
 
- Я зобов'язуюсь, що під час випробування не буду перебувати під впливом алкоголю, наркотиків, медичних препаратів або інших п’янких 
субстанцій, які можуть впливати на мою здатність керувати автомобілем. 
 
- Я підтверджую, що до початку проведення випробування був(ла) проінструктований(на) про правила дорожнього руху України та безпеки, 
які необхідно дотримувати й про можливі наслідки порушення цих правил. 
 
- Я заявляю, що буду належним чином максимально чітко дотримуватись Правил дорожнього руху України. У випадку порушення Правил 
дорожнього руху України, що має відношення безпосередньо або побічно до автомобіля, я згодний повністю взяти відповідальність за дії, 
зроблені проти Правил дорожнього руху України, щоб звільнити представників ТМ AELITA* від відповідальності та штрафів. 
 
- Я зобов'язуюсь чітко виконувати всі поради, а також, у разі необхідності, і команди уповноважених осіб (включаючи співробітників) TM 
AELITA,  під час проведення випробування. 
 
- Я беру участь у випробуванні по моїй власній волі, на мій власний ризик, усвідомлюючи свою кваліфікацію й водійський досвід. Ні я, ні мої 
родичі не повинні робити ніяких заяв проти представників TM AELITA, законних представників або працівників у випадку порушення мною 
вимог, норм, правил передбачених діючим законодавством в т.ч. Правил дорожнього руху України. 
 
- У такий спосіб заявляю, що я є відповідальним за будь-яке ушкодження, викликане використанням мною автомобіля та несу за нього повну 
матеріальну відповідальність. 
 
- Я заявляю, що буду відповідати за будь-який збиток, завданий автомобілю у результаті будь-якої недбалості з моєї сторони.  
 
- Організатори Тест-драйву, представники TM AELITA, можуть на власний розсуд у будь-який час відмовити учаснику в участі у Тест-драйві, 
або припинити його участь з міркувань безпеки чи з інших причин. 
 
*Представники ТМ AELITA: ПП "АЕЛІТА", ПП "АЕЛІТА МОТОРС", ТОВ "АЕЛІТА ПРЕМІУМ", ТОВ "САТЕЛІТ МОТОР". 
 


