Ansvarsdeklaration för körning på Volvo Cars Demo Centre
Som ansvarig för de bilar Ni kommer att köra på Volvo Cars Demo Centre behöver
Volvo Personvagnar AB (Volvo) försäkra sig om att Ni innehar giltigt körkort. Samtidigt
vill vi på Volvo påpeka att Ni förväntas följa de säkerhetsföreskrifter som Ni informeras
om innan körningen påbörjas, t ex att följa hastighetsbegränsningarna, att inte stanna
eller bromsa kraftigt under det att Ni kör på banan, stanna vid stoppskylt innan Ni kör
in på banan etc. Ni förväntas under hela besöket på vår demobana att inte utsätta Er
själva eller andra för fara.
Fordonen på Volvo Cars Demo Centre är försäkrade enligt svensk trafiklag, d.v.s. de har
"Trafikförsäkring" som täcker personskador på förare och passagerare samt tredje part
om skador har uppstått i samband med att fordonet framförts. Försäkringen täcker
dock inte skador på fordonet. Om Ni som förare anses ha orsakat skada på fordon
genom att inte ha efterlevt de säkerhetsinstruktioner Ni fått innan körningen är Ni
ansvarig för att betala en självrisk på maximalt 6 000 kronor. Personal på demobanan
ansvarar för att rapportera incidenter till ansvarig chef inkl. bedömning i ansvarsfrågan.
Vänligen läs följande deklaration och signera längst ner på sidan
• Jag har giltigt körkort som inkluderar körning i Europa och kan visa det om så
ombefalles.
• Jag är vid god hälsa och min syn möter de krav som finns för körning enligt mitt
körkort.
• Jag har inga sjukdomstillstånd eller funktionshinder som skulle göra mig till olämplig
förare.
• Jag är inte nu och kommer inte heller då jag ska köra att vara påverkad av alkohol,
droger och/eller mediciner som gör mig till en olämplig/olaglig förare.
• Jag förstår och accepterar att deltagande i demokörningen sker på min egen risk och
under mitt eget ansvar.
• Jag ska under hela körningen värna om att inte utsätta mig själv eller andra för risker.
I enlighet med Volvos försäkringspolicy är Ni själva ansvariga för eventuella
personskador, utanför det som nämnts tidigare, som kan uppkomma under Ert besök
på vår demobana.
Jag har läst, förstått och accepterar att följa deklarationen ovan.
Datum och signatur:………………………………………………………………..
Namnförtydligande:…………………………………………………………………

