Schmittenhöhebahn AG

اإلعفاء من المسؤولية
بيان التعويضات
أنا أدرك بأن
 قيادة المركبات المعروضة أمر خطير وينطوي بذاته على خطر التعرض لإلصابات؛ يرتبط الركوب مع مجموعة من األشخاص على عواقب ومخاطر إضافية؛ ويمكن أن تنشأ المخاطر خاصة لدى االستخدام غير السليم للمركبات المعروضة.وتشمل هذه العواقب والمخاطر بين أمور أخرى على اإلصابات الجسدية واآلالم والضغط النفسي والصدمات النفسية واألمراض
وحاالت الموت ،سواء كان سببها عيوب في المعدات أو عدم المالئمة مع تنفيذ التدريب أو نتيجة لنظام المراقبة الذي يقوم به الموظفون
أو نقص حاد في التصميم أو خطأ كبير في التصنيع أو نتيجة لتبادل التواصل مع أشخاص أخرين في المكان أو غيرها من العوائق في
مواقع القيادة أو في المناطق المحيطة بها ،فضالً عن عوامل الطقس أو طبيعة األرض .مع استخدام المركبات المعروضة أتحمل جميع
المخاطر والعواقب المرتبطة بها ،سواء كان ذلك قبل البدء بالقيادة أو خاللها أو بعدها .جميع هذه العواقب والمخاطر معروفة من قبلي،
ولهذا أقوم بالتنازل عن الحصول على معلومات إضافية منفصلة في هذا الصدد.
وبمعرفة لجميع هذه الحقائق وقبول لكافة العواقب والمخاطر ،أعلن صراحة بما يلي:
اإلعفاء من المسؤولية وبيان التعويضات
أتنازل صراحة ـ أيضا ً نيابة عن ورثتي وخلفائي القانونيين وفقا ً لما يسمح به القانون ـ عن جميع المطالب واالستحقاقات (وعلى وجه
الخصوص االستحقاقات الناشئة عن األضرار بالممتلكات أو اإلصابة الجسدية أو حاالت الوفاة) الناتجة عن استخدامي للمركبات
المعروضة من قبل شركة شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGأوالمؤسسات المرتبطة بـ شميتن هوهه بان
( )Schmittenhöhebahn AGأو ممثليها أوالعاملين لديها .أتحمل بنفسي إذا لزم األمر جميع النفقات المتعلقة بالرعاية الطبية األولية
والتمريض وغيرها من الرعاية.
عالوة على ذلك ،وأيضا ً بالنيابة عن ورثتي وخلفائي القانونيين ،ألتزم شخصيا ً دون قيود بتحمل جميع األضرار الناشئة عن استخدامي
المباشر أو غير المباشر للمركبات المعروضة من قبل شركة شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGأوالمؤسسات المرتبطة بـ
شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGأو وكالئها القانونيون أو ممثليها أوالعاملين لديها ،بغض النظر عن نوع األضرار
(تصليحات ،تعويض مالي عن التسبب باألضرار الجسدية ،وغيرها من األضرار) ،باإلضافة إلى نفقات المحامي والمحكمة ،وذلك وفقاً
للحد المسموح به قانونيا ً .ينبغي علي تعويض األضرار المادية التي الناشئة نتيجة الستخدامي للمركبات المعروضة فور قيام شركة
شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGبالمطالبة بها.
في هذا الصدد ومن خالل التصريح باإلعفاء من المسؤولية ومن التعويض عن األضرار ،تعتبر البيانات المقدمة هنا حصراً نافذة؛
وهذا يعني عدم تمكني من االعتماد على الموافقات الكتابية أو الشفهية أو األقوال الصادرة عن طرف آخر بخصوص العواقب
والمخاطر المرتبطة باستخدام المركبات المعروضة.

أعلن صراحة اعتمادي على ما لدى " ، "Schmidolins Feuerstuhlعالوة على تقديري الصحيح ل لمخاطر المرتبطة باستخدام
المركبات المعروضة في هذا الموقع .ولذلك أصرح بـ
ـ مراعاتي إلى جميع التعليمات الصادرة عن العاملين وخاصة ما يتعلق منها بتوجيهات التشغيل ومعلومات منتج المركبات
المعروضة؛
ـ ارتدائي ل معدات الوقاية المناسبة أثناء استخدامي للمركبات المعروضة ،وهي تتضمن من بين األمور األخرى على األقل على
خوذة معتمدة واقية من السقوط المفاجئ؛
ـ موافقتي على استخدام شركة شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGالسمي ولجميع الصور واألفالم وغيرها من األشكال
التي أجرتها شركة شميتن هوهه بان ( )Schmittenhöhebahn AGلي ،إضافة إلى إعادة إنتاجها لما تم ذكره أعاله ،دون الحصول
مجدداً على إذن مني بذلك .يمكنني سحب هذه الموافقة في أي وقت أشاء عن طريق البريد اإللكتروني اآلتي:
 ،infocenter@schmitten.atحيث يصبح تداول البيانات الخاصة بي غير مسموح به؛
ـ أنا في صحة بدنية جيدة وليس هناك أي نوع من المؤثرات الجسدية أو النفسية علي من الممكن أن يحدد استخدامي للمركبات
المعروضة؛
ً
ـ أعطيت الفرصة لي لإلطالع على السيارة وموقع “ „Schmidolins Feuerstuhlوأيضا لطرح األسئلة على العاملين في الشركة؛
ـ سوف أتحقق من الوضع النظامي والميكانيكي السليم للمركبات المعروضة قبل أي استخدام لها ،وكذلك من صالحيتها الكاملة للسير؛
ـ أنهيت مرحلة التعليم المهني وفهمت محتواه في مجمله.
يخضع هذا اإلعفاء من المسؤولية إلى القانون النمساوي مع استثناء لقواعد القانون الدولي الخاص.
جميع النزاعات القانونية يجب معالجتها في المحكمة المسؤولة عن الموضوع بـ تسل آم سه ( )Zell am Seeأو أمام المحكمة الثانية
في سالتسبورغ (.)Salzburg
أؤكد بأنني قرأت هذا اإلعفاء من المسؤولية وبيان التعويضات ،وقد فهمته وقبلت محتواه بالكامل.
يجب أن يتولى أحد الوالدين أو األوصياء القانونيين للمشاركين القاصرين إمالء الحقول اآلتية والتوقيع على منحهم الموافقة على
استخدام القاصرين للمركبات المعروضة وتقديمهم التصاريح المبينة أعاله باسم القاصرين وتحملهم التبعات القانونية المتعلقة بذلك!
ينبغي على الموقعين مراقبة القاصرين أثناء استخدامهم للمركبات المعروضة.
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