Правила надання послуг
ВИМОГИ безаварійного водіння В ГРУПІ


Не допускається управління квадроциклом без захисного шолома.

Завжди виконуйте інструкції ТБ і дотримуйтесь вказівок Інструктори.


Перед кожним використанням квадроцикла переконайтеся, що він знаходиться в справному
стані і безпечний для управління. Завжди дотримуйтесь правил і рекомендацій з управління,
наведеними в Правилах катання і оренди.



Завжди будьте гранично обережні і рухайтеся з безпечною швидкістю при русі по незнайомій
місцевості.



Під час руху завжди тримайте руки на кермі, ноги на підніжках.



Акуратно керуйте квадроциклом на нерівних, слизьких дорогах з пошкодженим покриттям,
поки не навчитеся і не придбаєте практичні навички, необхідні для контролю квадроцикла на
таких дорогах. Завжди будьте гранично обережні при водінні в таких умовах.



Акуратно керуйте квадроциклом на спусках, занадто крутих для даного транспортного засобу і
для вашого досвіду. Потренуйтеся на маленьких спусках, перш ніж приступати до складних.



Завжди дотримуйтесь рекомендацій Інструктори при в'їзді на гірку, ніколи не в'їжджайте на
гору по дуже слизькій дорозі, або дорозі з пошкодженим покриттям. Перемістіть вашу вага
вперед, ніколи різко не прискорюють і не перемикайте різко передачі швидкостей.



Ніколи не в'їжджайте на гірку на високій швидкості.



Завжди дотримуйтесь вказівок Інструктора при спуску і гальмуванні на гірці. Огляньте уважно
дорогу перед спуском.



Перемістіть вашу вагу назад, ніколи не спускайтеся з гірки на високій швидкості. Уникайте
спуску з гори під кутом, що може змусити квадроцикл нахилитися в бік.



Ніколи не розвертайте квадроцикл на гірці, поки не відпрацюєте техніку розвороту.



Для того, щоб при в'їзді на гірку двигун не заглох, а транспортний засіб не поїхав назад,
використовуйте відповідну передачу і зберігайте рівномірну швидкість. Якщо двигун заглох
або транспортний засіб поїхав назад, Виконуйте спеціальні рекомендацій Інструктора.



Ніколи не намагайтеся подолати великі перешкоди на квадроциклі, такі, як великі камені або
дерева, що впали. Завжди дотримуйтесь вказівок Інструктора з подолання перешкод.



Будьте обережні при ковзанні або заметі, тренуючись на зниженій швидкості на рівній, гладкій
дорозі. На надмірно слизьких поверхнях, таких як лід, рухайтеся повільно і будьте дуже
обережні, щоб скоротити ризик ковзання або заносу.



Починайте гальмування завчасно.



Пам'ятайте, що мокрі гальма збільшують гальмівний шлях. Перевірте ваші гальма після виїзду
з води, і якщо необхідно, почекайте якийсь час, щоб просохли колодки.



Завжди будьте впевнені, чи немає перешкод або людей за вами, коли виконуєте розворот.



Ніколи не перевищуйте допустиму завантаження для квадроцикла. Вантаж повинен бути
правильно розміщений і надійно закріплений.



Ніколи не запускайте двигун на схилі - це може стати причиною поломки.



Не дозволяйте керувати квадроціклом чоловіку, який не вміє експлуатувати його відповідно
до Правил катання.



Уникайте поїздок на квадроциклі по загальних дорогах, включаючи проїжджі частини,
тротуари, вулиці і майданчики для паркування автомашин.



Якщо у Вас виникла потреба в зупинці (замерзло скло шолома, руки і т.д.) не чекайте зупинки
групи. Підніміть ліву руку вгору (сигнал зупинки для тих, хто їде за Вами квадроциклів) і
плавно зупиніться.

Запам'ятайте основні сигнали рукою:





Лівий поворот: витягнута в сторону ліва рука.
Правий поворот: витягнута в сторони ліва рука, зігнута в лікті під кутом 90 градусів.
Зупинка, небезпека: піднята пряма ліва рука вгору.
Побачивши даний сигнал, обов'язково скиньте швидкість і подвійте увагу.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ квадроцикла
Перед початком експлуатації необхідно пройти інструктаж з правил безаварійного водіння в групі,
правилам катання і умов оренди.
Необхідно дотримуватися швидкісного режиму, що виключає наїзд на перешкоди, людей аж до
зупинки.
Не піддаватися на провокації інших учасників для участі в "гонках", зіткненнях і інших діях, що можуть
прямо або побічно заподіяти шкоду майну і відпочиваючим.
Не перешкоджати своїми діями або бездіяльністю дотриманню цих правил. Техніка дуже серйозна,
тому експлуатація квадроциклів відбувається тільки в присутності інструктора
забороняється:










Катання на квадроциклах в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.
Умисне зіткнення з іншими квадроцикламі.
Навмисний наїзд на перешкоди.
Провокування оточуючих на зіткнення.
Обгін інструктора і інших квадроциклів.
Навмисне відставати від колони і наздоганяти колону на підвищеній швидкості.
Не виконувати вказівок інструктора.
Торкатися до рухомих частин, такі як колеса, приводні вали, шківи варіатора і т.д.
Агресивно розмовляти, використовувати ненормативну лексику і робити все, що може
перешкодити оточуючим Вас учасникам руху.



Експлуатувати квадроцикл особам молодше 16 років. Діти можуть їхати на квадроциклі тільки
в якості пасажира в супроводі батьків.

УМОВИ ОРЕНДИ
Для оренди квадроцикла Вам необхідно мати документ з фото (паспорт)
Оплата за оренду т / с проводиться до початку заїзду в розмірі 100%
Якщо ж протягом терміну оренди транспортний засіб було пошкоджено, то Орендар повинен
сплатити вартість ремонтних робіт відповідно до оцінки Орендодавця, що складається з ціни
запчастин (від офіційного дилера) і часу, витраченого на ремонт.
Пропоновані в оренду квадроцикли не застрахований і в разі пошкодження, поломки орендованого
майна з вини Орендаря.
Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю вартість втраченого майна, або сплатити
Орендодавцю витрати по його ремонту.
Це пов'язано з тим, що страхові компанії не приймають на страхування позашляхові транспортні
засоби, в зв'язку з підвищеним ризиком володіння і експлуатації.
За нанесення травм, забитих місць і інших тілесних ушкоджень при неправильній експлуатації техніки
відповідальність несе орендатор.
Інструктор має право достроково зупинити дію прокату в разі порушення будь-яких перерахованих
вище Правил !!! (оплата за оренду квадроцикла НЕ повертається)
З правилами по техніці безпеки і умовами оренди ознайомлений (а):
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