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Kuvallinen Kela-kortti

Lahjakortin viivakoodinumero:
Olen tietoinen että otan osaa Oy AHL Product Ab:n tarjoamaan vauhtitapahtumaan ja käytän heidän
kilpa-autojaan ja varusteitaan. Olen myös tietoinen kilpa-autoilun riskeistä. Olen vastuussa omasta
käyttäytymisestä, enkä aiheuta vaaraa kanssaosallistujille. Toimin kaluston kanssa kouluttajan ohjeiden
mukaisesti enkä aiheuta tahallani vahinkoa kalustolle. Ymmärrän, että jos toimin kouluttajan antamien
ohjeiden mukaan en voi vahingoittaa itseäni, kanssaosallistujia tai kalustoa. Allekirjoituksellani vahvistan,
että olen saanut riittävästi tietoa ajotapahtumaan liittyvistä riskeistä ja omasta vastuustani niin kuljettajana
kuin vahingon aiheuttajana. Jos ajotilaisuuden info ei ole mielestäni riittävä, vakuutan pyytäväni lisätietoa
ennen tämän lomakkeen allekirjoitusta ja lisäinformaation saatuani vahvistan sen allekirjoituksellani tämän
lomakkeen alareunaan.
Olen vastuussa kaikista aiheuttamistani vahingoista.
Oy AHL Product Ab vastaa kaluston tekniikassa ilmenevistä ongelmista. Autot on huollettu ja tarkastettu
ennen ajotilaisuutta ja ne ovat ajoturvallisia.
Vakuutan että olen hyvässä kunnossa ja näkökykyni on tieliikennelain mukainen.
Minulla ei ole myöskään sairautta tai vammaa, joka on vaaraksi itselleni, muille osallistujille
tai henkilökunnalle.
Vakuutan, että en ole alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena osallistuessani
kyseiseen tapahtumaan ja ajaessani crosskarteilla.
Hyväksyn ettei Oy AHL Product Ab pysty tarjoamaan lääkäri tai muita terveyspalveluita paikan päällä
ja olen tehnyt päätökseni ajaa tai olla kyydissä täysin tietoisena riskeistä. Auton ajamisessa sattuneet
vahingot itselleni tai toiselle osapuolelle olen valmis korvaamaan itse.
Olen tämän vastuunvapautuslomakkeen allekirjoituksella vahvistanut ymmärtäväni, että vahingon tai
ulosajon sattuessa olen valmis korvaamaan myös kaikki autolle aiheuttamani vahingot. Oy AHL Product Ab:lla
ei ole vastuuvahinkoa ajoneuvoille tai niitä kuljettaville henkilöille, koska vakuutusyhtiöllä ei ole olemassa
tällaista vakuutusmuotoa. Tämän vuoksi asiakkaan on ymmärrettävä noudattaa äärimmäistä
varovaisuutta ajaessaan tehokkailla crosskarteilla. Autojen korjauskustannukset voivat nousta useaan
tuhanteen, jopa yli 10 000 euroon riippuen siitä, mitkä osat autosta rikkoontuvat. Oy AHL Product Ab
veloittaa rikkoutuneet osat aina täysimääräisinä, niiden myyntihinnaston mukaisesti asiakkaalta,
korjaukseen menevän tuntitaksan lisäksi. Auton rikkoutumisesta olen valmis korvaamaan auton omistajalle
kaikki aiheutuneet kulut. Auton vahingot laskutetaan allekirjoittaneelta henkilöltä viikon sisällä tapahtuneesta.
Alla esimerkkihintoja kaluston kunnostuksesta.
Vanne à 120e, auton katteet 712€ lisättynä maalauksen hinta joka on 650€ (menevät rikki ainoastaan
auton kaatuessa). Esimerkiksi tähän asti asiakkaalta veloitettuja ulosajokuluja on laskutettu viime
vuosina asiakkailta hintavälillä 2.000 - 14.000€ / tapaturma.
Olen lukenut tämän kaavakkeen ehdot ja tiedot, ymmärtänyt ne ja hyväksynyt ne sekä sitoudun
noudattamaan niitä allekirjoituksellani vahvistettuna.
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