Правила проведення тест-драйву
В якості Учасника «ВіДі Драйв Фест» (в подальшому – тест-драйв), Учасник заявляє
про прийняття на себе наступних обов’язків перед Товариствами з обмеженою
відповідальністю «ВіДі Автострада», «ВіДі Еліт», «ВіДі Пауер Моторз», «ВіДі Скай
Моторз», «ВіДі Край Моторз», «ВіДі Санрайз Моторз», «ВіДі Елеганс», «ВіДі Стар
Моторз», «ВіДі Авеню», його керівним складом, штатними посадовими особами і
представниками, співробітниками та іншими агентами (які всі разом надалі називаються «Організатор»).
1. Учасник бере участь в тест-драйві на свій ризик. Учасник знімає будь-які претензії
до Організатора за фізичні ушкодження та інші збитки, які він\вона можуть понести
під час тест-драйву. Виняток із обов’язків Організатора не поширюється на випадок,
коли збитки нанесено Учаснику в результаті зумисних дій Організатора чи очевидної
халатності або якщо фізичні ушкодження Учаснику стали наслідком неналежного
технічного стану транспортних засобів, наданих в користування Учаснику
Організатором.
2. Учасник гарантує захист Організатора від будь-яких позовів і компенсує його
затрати в повному обсязі по таких позовах третіх сторін, які можуть пред’являти
Організатору за фізичні ушкодження, завданий їм ижчепідписаним/Нижчепідписаною
або транспорту, яким він користується під час тест-драйву, за винятком випадку, коли
судовий позов такої третьої сторони забезпечений страховим покриттям зобов’язань
Організатора. Крім того, Учасник гарантує захист Організатора і компенсують його
затрати по будь-яких судових позовах, які можуть виникнути внаслідок порушення
законодавства, постанов й інших нормативно-правових актів, пов’язаних з
використанням транспортних засобів Учасником. Виняток становлять випадки, коли
порушення відноситься до (спричинене, допущене) Організатора. Організатор має
право проводити оплати по судових позовах й вимагати відшкодування по таких
оплатах від Учасника.

3. Учасник несе перед Організатором відповідальність за будь-які збитки, в тім числі
за його втрату або поломку, спричинені зумисними діями або очевидною недбалістю
Учасника.
4. Учасник гарантує, що він/вона мають дійсне водійське посвідчення категорії «В»
встановленого зразка для водіння
автомобільного транспорту терміном більше 1 року. В іншому випадку Організатор
має право не допустити Учасника до проведення тест-драйву.
5. Учасник цим зобов’язується дотримуватися на дорогах загального користування
та спеціалізованих закритих площадках Правил Дорожнього Руху (треба: Правил
дорожнього руху), керувати транспортним засобом відповідно до правил техніки
безпеки, з якими попередньо Учасника ознайомив Організатор.
6. Учасник гарантує, що він\вона зобов’язується неухильно дотримуватися вказівок
Організатора під час проведення тест-драйва. В іншому випадку Організатор має
право припинити проведення тест-драйву для даного Учасника.
7. Забороняється наявність дітей, віком до 14 років, у автомобілі під час проведення
тест-драйву.
8. Учасник дає згоду на обробку наведеної в анкеті тест-драйву інформації про особу
Клієнта (далі – «Персональні дані»)
Підприємством, виробником, а також третіми особами, з якими Підприємством,
виробником укладено відповідні договори. Зокрема, Учасник дозволяє використовувати Персональні дані з метою: а) здійснення повідомлень комерційного характеру;
б) надання інформації про товари та послуги; в) проведення маркетингових та інших
досліджень. Згода на обробку Персональних даних надається на умовах, зазначених
вище, строком на 10 років. Згода на обробку Персональних даних може бути
відкликана шляхом письмового повідомлення.

