ОБЩИ УСЛОВИЯ
Прилагат се следните Oбщи условия:
Регистрация за предложение за покупка
Онлайн регистрацията за предложение за покупка за YZF-R1M се предлага от Yamaha Motor Europe N.V.,
нейните клонове и свързани филиали (наричани заедно и поотделно „Yamaha Motor Europe“). Освен ако в
настоящото не е посочено друго, всяка препратка към Yamaha Motor Europe трябва да включва всички
нейни клонове и свързани филиали.
Онлайн регистрацията за предложение за покупка на YZF-R1M ще бъде възможна от 28 октомври 2018 г. за
ограничен брой ексклузивни мотоциклети YZF-R1M на препоръчителната цена на дребно от 19 399
британски лири. Ние ще обслужваме клиентите в зависимост от броя на наличните за всяка държава YZFR1M, в която потребителят пребивава. Всяко лице може да се регистрира само за един мотоциклет YZF-R1M
и регистрацията не може да се прехвърля на друго лице.
След Вашата регистрация ще получите потвърждение за получаване на Вашата регистрация по имейл. В
рамките на 3 работни дни след потвърждение на получаване на Вашата регистрация Yamaha Motor Europe
ще потвърди временното разпределение на мотоциклет YZF-R1M за Вас по имейл. Моля, посетете дилъра,
който сте избрали чрез системата за регистрация, в рамките на 14 календарни дни и носете с Вас разпечатка
на имейла на потвърждение на временното разпределение, за да сключите договора за покупка на YZFR1M. Дилърът ще потвърди очаквания срок за доставка след сключването на договора. В случай че не
постигнете споразумение с дилъра, избран от Вас чрез системата за регистрация, можете да смените дилъра
(вижте списъка на дилърите на YZF-R1M в раздела на уебсайта на Yamaha Motor за
държавата, в която пребивавате), за да сключите договора за покупка (моля, носете имейла за
потвърждение на временно разпределение и при този дилър). Моля, имайте предвид, че договорът за
покупка трябва да бъде сключен във всички случаи в срок до 14 календарни дни, считано от деня на
изпращането на потвърждението за временно разпределение до Вас.
Името на купувача на договора за покупка трябва да бъде напълно еднакво с името, предоставено в онлайн
регистрацията. В противен случай онлайн регистрацията и временното разпределение на мотоциклет YZFR1M ще бъдат невалидни. Yamaha Motor Europe не е страна по Вашия договор за покупка с дилъра на
мотоциклет YZF-R1M.
В случай че по каквато и да е причина договорът за покупка на YZF-R1M не бъде сключен в рамките на 14
календарни дни, считано от датата на изпращане на имейла с временно разпределение, Вашата
регистрация за YZF-R1M и Yamaha Racing Experience ще бъдат анулирани.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe кани всеки собственик на MY2019 R1M да се присъедини към събитието Yamaha
Racing Experience през пролетта на 2019 г. на една от големите европейски писти, избрана от Yamaha Motor
Europe, съгласно капацитета на Yamaha Racing Experience. Трябва да покажете интереса си да участвате в
събитието Yamaha Racing Experience онлайн и можете да го направите в своята онлайн регистрация, когато
се регистрирате за покупката на R1M. Ако сте посочили интереса си към Yamaha Racing Experience, Yamaha
Motor Europe в рамките на 3 работни дни след сключването на Вашия договор за покупка ще Ви изпрати
имейл с личните Ви данни за влизане в уебсайта на Yamaha Racing Experience. Ще трябва да кандидатствате
за Yamaha Racing Experience през уебсайта на Yamaha Racing Experience. След Вашата регистрация ще
получите потвърждение за получаване на Вашата заявка. Получените заявки за Yamaha Racing Experience ще

бъдат потвърдени в рамките на 5 работни дни, считано от деня на изпращане на имейл с потвърждение за
получаване. Агенцията, която има договор с Yamaha Motor Europe да подпомага събитието Yamaha Racing
Experience, ще се свърже с Вас по телефон/имейл, за да уредите допълнителни подробности за събитието. В
тази роля Агенцията ще обработва личните Ви данни от името на Yamaha Motor Europe.
Yamaha Motor Europe Ви предлага една безплатна нощувка в хотел, вечеря за добре дошли, инструкции за
каране и цял ден с Yamaha Racing Experience. Всяка допълнителна резервация за хотел трябва да се уреди
директно с
Агенцията и ще бъде на Ваши собствени разноски. В този случай е възможно да са в сила специални общи
условия на Агенцията. Yamaha Motor Europe не е страна от Вашия договор с Агенцията. Във връзка с
обработката на лични данни Агенцията ще действа от свое собствено име като администратор на данните
по силата на приложимите закони за защита на данните.
Пътуването до и от пистата, изправното състояние за каране на Вашия мотоциклет YZF-R1M, подходящото
състезателно оборудване за каране, физическо и психическо здраве и добър дух ще бъдат Ваша собствена
отговорност и на Ваши собствени разноски.
Можете да участвате само ако сте над 18 години и притежавате валидна шофьорска книжка за мотоциклет
за YZF-R1M. Трябва да се погрижите за подходяща застраховка, като имате предвид, че е възможно
състезанието да се определи като „опасен спорт“ от застрахователите.
Ако Yamaha Motor Europe (или Агенцията от наше име) отсъди по всяко време на свое собствено
усмотрение, че Вашият мотоциклет YZF-R1M и/или Вие самите не сте годни или представлявате риск (за
себе си и за другите), докато карате по пистата, ние си запазваме правото до откажем или да прекъснем
Вашето участие преди или по време на събитието.
Вашата покана за събитието Yamaha Racing Experience е лична и не може да се прехвърля на друго лице.
Отменяне
Единствено, след като потвърдите своето присъствие на събитието Yamaha Racing Experience писмено до
Агенцията и Агенцията е потвърдила Вашето присъствие на Yamaha Motor Europe – Вашето участие е
сигурно. Ако желаете да отмените своето участие в събитието Yamaha Racing Experience, моля, уведомете
Агенцията без неоправдано закъснение по имейл. Данните за контакт за подобна отмяна ще бъдат
включени в кореспонденцията на Агенцията. В случай на отмяна – най-малко 7 дни преди събитието – няма
да бъдат начислени такси. В случай че не отмените своето участие – най-малко 7 дни преди събитието – и не
присъствате на събитието, Агенцията ще Ви таксува с реалната цена за хотела и Yamaha Motor Europe няма
задължение да предостави компенсация и не носи отговорност за каквито и да е разходи или щети,
включително, но не само, такси за анулиране на хотел и пътни разходи. Такси за анулиране на хотел също
може да бъдат начислени за допълнителни нощувки (моля, вижте правилата за анулиране на хотел).
Yamaha Motor Europe освен това не носи отговорност при забавяне или отмяна на Yamaha Racing Experience
поради каквато и да е причина или ако Вашето участие е предвидено за друг ден, отменено или отказано.
Във всеки случай Yamaha Motor Europe не е длъжна да предостави каквато и да е компенсация,
включително, но не само, компенсация във връзка с направените от Вас лични разходи.
Вашето участие в Yamaha Racing Experience е на Ваш собствен риск. С участието и/или присъствието в
Yamaha Racing Experience Вие може да бъдете изложени на възможен риск от телесно нараняване поради
естеството му. Yamaha Motor Europe не носи отговорност за причинени вреди или щети – независимо от
тяхната причина – на Вас или Вашата собственост освен единствено и само до степента, когато са причинени
от умишлено действие или поради груба небрежност от страна на Yamaha Motor Europe. Без отмяна на

предходното, Yamaha Motor Europe изключва до максималната възможна степен, позволена от закона,
всяка отговорност за тези щети.
Общи
Yamaha Motor Europe може по всяко време да коригира тези Общи условия.
Последна редакция на настоящите Общи условия: 18 октомври 2018 г.
Yamaha Motor Europe може да обработва лични данни. За повече подробности относно начина, по който
използваме Вашите лични данни, моля, прегледайте нашите Правила за поверителност

https://www.yamaha-motor.eu/bg/bg/privacy/
Настоящите Общи условия се уреждат единствено от законодателството на Холандия.
Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия за клиенти, ще се отнасят единствено до
компетентния съд в Амстердам, Нидерландия.
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