OŚWIADCZENIE OBDAROWANEGO

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że we wskazanych Miejscu i Terminie Realizacji biorę udział w wykonaniu Prezentu zamówionego za
pośrednictwem serwisu Motoprezent.pl, lub innego serwisu współpracującego, na własną odpowiedzialność:

1)

IMIĘ I NAZWISKO :

_____________________________________________;

2)

ADRES :

_____________________________________________;

3)

PESEL:

_____________________________________________;

4)

SERIA/NR DOW. OS.:

_____________________________________________;

5)

NUMER PRAWA JAZDY:

_____________________________________________;

6)

ADRES E-MAIL:

_____________________________________________;

7)

NUMER TELEFONU:

_____________________________________________;

8)

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI:

_____________________________________________.

Prezent stanowi przejazd samochodem osobowym marki [zaznaczyć X]:
1)  Audi model R8 V8 o wartości 250 000,00 zł;
2)  Audi model R8 V10 o wartości 350 000,00 zł;
3)  Audi model TT o wartości 140 000,00 zł
4)  Nissan model GTR o wartości 250 000,00 zł;
5)  Ferrari model F430 o wartości 400 000,00 zł;
6)  Lamborghini model Gallardo o wartości 400 000,00 zł.
7)  Aston Martin model DB9 (13') o wartości 500 000,00 zł.
8)  Aston Martin model DB9 (05'-07') o wartości 250 000,00 zł.
9)  KTM X-BOW o wartości 250 000,00 zł.
10)  BMW model Z4 o wartości 120 000,00 zł.
11)  Dodge model Viper SRT- 10 o wartości 160 000,00 zł
12)  Ferrari model F458 o wartości 600 000,00 zł.
13)  Mercedes model S500 Coupe o wartości 600 000,00 zł.
14)  Mercedes model A45 o wartości 200 000,00 zł.
15)  Chevrolet model Corvette C7 o wartości 300 000,00 zł.
16)  Chevrolet model Corvette C6 o wartości 100 000,00 zł.
17)  Chevrolet model Camaro o wartości 100 000,00 zł.
18)  Mitsubishi model Lancer Evo 10 o wartości 80 000,00 zł.
19)  Ford model Mustang (15') o wartości 200 000,00 zł.
20)  Ford model Mustang (14') o wartości 100 000,00 zł.
21)  Ford model Focus RST o wartości 100 000,00 zł.
22)  McLaren model 650S o wartości 1 200 000,00 zł.

Przez zaznaczenie ww. modelu, a także zawarcie niniejszej umowy, obdarowany składa oświadczenie, obejmujące przyjęcie na siebie
odpowiedzialności na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Motoprezent.pl, w tym w szczególności Warunkach Realizacji
Vouchera (§ 7 ust. 18), wedle wartości wskazanych powyżej. Obdarowany przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje warunki umowy,
polegające na umożliwieniu skorzystania z jednego z powyższych modeli samochodów, stosownie do dokonanych uzgodnień oraz ich
dostępności.
W przypadku gdy jeden ze wskazanych wyżej modeli jest obecnie niedostępny, obdarowany ma możliwość wyboru innego i nie jest
uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w związku z koniecznością dokonania zmiany wyboru.
Zobowiązuję się do stosowania do poleceń pracowników na torze oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu,
bezpiecznej jazdy uwzględniającej panujące warunki i posiadane przeze mnie umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa innych osób znajdujących się na terenie Miejsca Realizacji. Wyrażam zgodę na jakąkolwiek interwencję instruktora
podczas kierowania przeze mnie pojazdem, m.in. polegającą na użyciu hamulców, zmianie biegów, korygowaniu toru jazdy poprzez ręczną
zmianę położenia kierownicy i inne działania, które instruktor uzna za uzasadnione ze względu na zaistniałą sytuację na torze wyścigowym
zagrażającą lub mogącą zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
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Odpowiadam również za zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których Prezent jest wykonywany
oraz zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy wyżej wymienionych szkód. Zobowiązuję się w szczególności do:
1) nie wyprzedzania na zakrętach oraz nie zmieniania toru jazdy podczas wyprzedzania mnie przez samochody jadące szybciej, a
także opuszczenia Miejsca Realizacji na żądanie wyznaczonej osoby;
2) umożliwienia wyprzedzania na prostej kierowcom jadącym szybciej oraz ustąpienia pierwszeństwa samochodom znajdującym
się na torze przy wyjeździe z depot;
3) nieprzekraczania w depot prędkości 30 km/h oraz nieprzekraczania białej linii wyjazdu z depot oraz respektowania wszystkich
zasad bezpieczeństwa obowiązujących na torze wyścigowym;
4) do zapłaty na rzecz firmy Motoprezent.pl kary umownej w wysokości określonej wedle wartości pojazdów, nie niższej
jednocześnie niż 10 000 zł., w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, za pomocą których Prezent jest wykonywany,
a w przypadku gdy spowodowana przeze mnie szkoda przekracza wskazane wartości – do zapłaty dodatkowego odszkodowania
w wysokości w pełni pokrywającej szkodę.
Potwierdzam przy tym również, że:
1) znam przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zasady poruszania się po torze wyścigowym, jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin
przed Terminem Realizacji nie spożywałem alkoholu pod żadną postacią, jak również nie przyjmowałem leków, środków
odurzających, psychotropowych lub innych substancji upośledzających moją zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych,
nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi, a w razie
wątpliwości na polecenie realizatora przejazdów poddam się dobrowolnemu badaniu alkomatem;
2) zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług poprzez serwis Motoprezent.pl, był on dla mnie dostępny, rozumiem i
akceptuję jego treść, zobowiązuję się do jego przestrzegania, a także przyjmuję na siebie odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody zgodnie z § 7 ust. 18 Regulaminu oraz nie będę wysuwał twierdzeń, iż był on dla mnie niedostępny czy też
niezrozumiały, z uwagi na ewentualny fakt zawarcia Umowy poprzez inny serwis pośredniczący;
3) będę wykonywał wszystkie polecenia obsługi na torze oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu i akceptuję
możliwość przerwania wykonywania Prezentu z powodów technicznych lub ze względu na siłę wyższą nie zależną od
organizatora;
4) znane są mi zasady bezpieczeństwa na torze, jestem świadomy możliwości technicznych pojazdu oraz nie będę stwarzał
zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników toru;
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Motoprezent.pl, w sposób określony w
Regulaminie;
6) jestem świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku z realizacją Vouchera (wykorzystaniem Prezentu) i
jednocześnie uwalniam od odpowiedzialności Motoprezent.pl, w szczególności za szkody, których doznałem osobiście, bądź
doznała ich inna osoba, które wynikły z moich działań.

__________________________
(Data i podpis Obdarowanego)
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