
 
T E S T   C E N T E R 

SKYNOMAD TEST CENTER – Bulgaria, Sopot, 4330 “Vasil Levski” str. № 13 

www.skynomad.com/test/bg/ 

 

 

 

Споразумение за Тест на Екипировка 

 

 
 

Аз…………………………………………………………………………………………… 

(три имена) 

 

изявявам съгласие екипировката ми: (парапланер/сбруя) 

 

……………………………………………………………………………………. 

(марка/модел/размер/сериен номер) 

дабъде тествана от представител на  СкайНомад Тест Център с цел 

определяне цялостното състояние на екипировката,  качеството на 

материалите и здравината им. 

 

Осъзнавам че тестовете ще бъдат извършени според базовите стандарти за 

тестове на безопасност като това включва натоварване на цялата 

екипировка или части от нея до работни стойности или претоварване до 

краен предел с цел измерване на механична якост. 

 

СкайНомад Тест Център  и неговите представители не носят отговорност 

за получени повреди при тестовете породени от остаряване на 

материалите, съществуващи структурни дефекти, компрометирана цялост 

и тн.  

Всички поправки възникнали поради гореописаните причини ще бъдат 

отремонтирани отделно за моя сметка. 

 

 

 

 
  

 

Дата:                  Собственик:……………………… 

                                                                      (име и подпис) 

 

 Тестът е извършен от:…………………………. 

        (име и подпис) 



 
T E S T   C E N T E R 

Моля изпратете крилото заедно с попълненият формуляр на адрес: 

 

СКАЙНОМАД ТЕСТ ЦЕНТЪР – България, Сопот, 4330 ул. “Васил Левски”  № 13 

www.test.skynomad.com/bg 

 

Формуляр за преглед – Скайномад Тест Център 

 
Подател 

Име / Фамилия:...............................................    Адрес:............................................................ 

e-mail:…………................................................   Телефон за контакти:................................... 

 
Вид преглед 

□ пълен преглед                                  □ ремонт 

□ специален преглед                              □ прескатаване на резервен парашут 

□ базов преглед                                   □ тестов полет 

□ тест или измерване по избор 
 

Забележки / проблемни зони 

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
*при нужда от допълнение на описанието използвайте гърба на формуляра 

 

Парапланер 
Марка / Модел.................................................   Цвят................................................................. 

Сериен номер .................................................   Брой полети / Летателни часове:.................. 

 
Доставка и заплащане 

□Получаване и плащане на място                               □Доставка с наложен платеж 

□Заплащане по банков път 

 

 
Подробна информация относно предлаганите тестове и услуги можете да намерите на 

интернет адрес www.test.skynomad.com/bg 

 
Скайномад Тест Център ще извърши отбелязаните прегледи за максимален 

период от една седмица. При завършване на работата, парапланерът ще бъде 

изпратен с наложен платеж на посоченият адрес заедно с тестовият доклад, 

освен ако предварително не са направени други уговорки. 

 

 
............................................                                                                    ................................................... 

        Място и Дата                                                                                            Фамилия и Подпис 


