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Тест-драйв проводиться лише за попереднім записом за телефоном 
+38 095 364 75 20.

При собі необхідно мати водійське посвідчення категорії "B". Клієнту може 
бути відмовлено у проведенні тест-драйву автомобіля якщо його 
водійський стаж (відраховується від дати видачі водійського посвідчення) 
менший двох років, має вікові обмеження (молодше 21року та старше 65
років) у разі замовлення тест-драйву без послуг водія-уповноваженого 
представника Виконавця.

Тестові поїздки проводяться на визначеній ТОВ «Адреналін Драйв» 
території позначеній гео-локацією 50.375915, 30.873199 за «маршрутом 1» 
або за «маршрутом 2», з обов’язковим дотриманням правил дорожнього 
руху згідно з діючими ПДР.

До основних правил приймаю до уваги, що:

Під час тестової поїздки дозволяється рухатись лише за визначеним 
маршрутом. Поїздка поза встановленим маршрутом забороняється. Схема 
«маршрут 1» та «маршрут 2» викладений для ознайомлення на 
інтернет-сторінці https://www.a-drive.com.ua

Всі учасники тестової поїздки повинні бути пристебнуті ременями 
безпеки.

Дозволений рівень алкоголю в крові водія-0 проміле.

Водій не може бути під впливом наркотиків, ліків та інших речовин, 
несумісних з водінням транспортного засобу.

Водій повинен адаптувати їзду до стану та характеру дороги.

ПРАВИЛА
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МАРШРУТ 1
складається з 3 дільниць позначеними на схемі прямими.

Рух автомобіля на 1 прямій на маршруті дозволенний не більше 90км.год., 
що дає змогу на практиці ознайомитись з технічними можливостями 
автомобіля.

Рух автомобіля на 2 прямій та 3 прямій на маршруті дозволенний не більше 
130км.год.

МАРШРУТ 2
складається з 4 дільниць позначеними на схемі прямими.

Рух автомобіля на 1 прямій на маршруті дозволенний не більше 50км.год., 
що дає змогу на практиці ознайомитись з технічними можливостями 
автомобіля.

Рух автомобіля на 2 прямій та 3 прямій на маршруті дозволенний 130
км.год.

Компанія та/або ї ї представник залишає за собою право відмовити 
будь-якому клієнту у проведенні тест-драйву без розголошення причин. У 
разі відмови у проведенні тест-драйву сплачені кошти будуть повернуті 
клієнту у повному обсязі.

9 Подарунковий сертифікат можна придбати за номером + 38 095 364 75 20. 
Строк дії подарункового сертифікату 6 місяців із дня придбання.

Тестова поїздка може бути припинена негайно з ініціативи уповноваженого 
представника (водія) ТОВ «Адреналін Драйв» у разі отримання Клієнтом 
двох об’єктивних зауважень (не відповідний стиль водіння, недотримання 
правил дорожнього руху, недотримання вимог організатора, можлива інша 
неприйнятна поведінка) щодо управління автомобілем. 




