
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПАЗВАНЕ 

Прилагат се следните правила и условия:  

Предложение за регистрация за покупка  

Предложението за онлайн регистрация за покупка на YZF-R1M се предлага от Yamaha Motor Europe N.V., 

нейните клонове и свързани дружества (заедно и поотделно наричани „Yamaha Motor Europe“). Освен 

ако не е посочено друго, всяка препратка към Yamaha Motor Europe трябва да включва всички нейни 

клонове и свързани дружества.  

Онлайн регистрацията за покупка на YZF-R1M ще бъде възможна от 29 юни 2019 г. чрез уебсайта 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ за ограничен период от време на препоръчителната цена на дребно  

€26.999 вкл. ДДС. Ще обслужваме клиенти в зависимост от броя на наличните екземпляри YZF-R1M в 

държавата на пребиваване на клиента. Един човек може да се регистрира само за един (1) мотоциклет 

YZF-R1M и регистрацията не може да се прехвърля на друго лице.  

След като се регистрирате, ще получите по имейл потвърждение за получаване на регистрацията. В 

рамките на 3 работни дни след потвърждението за получаване на вашата регистрация Yamaha Motor 

Europe ще потвърди по имейл временното запазване за вас на мотоциклет YZF-R1M. Този имейл с 

потвърждение за временно запазване ще бъде изпратен на имейл адреса, предоставен по време на 

регистрацията. Този имейл с потвърждение за временно запазване не може да се прехвърля на друго 

лице.  

Посетете търговеца, който сте избрали чрез системата за регистрация, в рамките на 14 календарни дни 

от получаването на имейла с потвърждение на временното запазване и носете разпечатка на въпросния 

имейл, за да сключите договора за покупка на YZF-R1M с търговеца. Търговецът ще потвърди очаквания 

срок за доставка при сключването на договора. В случай че не сключите договор с търговеца, който сте 

избрали чрез системата за регистрация, можете да го смените с друг (вижте списъка с търговците на YZF-

R1M в раздела за търсене на търговски представител на уебсайта на Yamaha Motor за държавата ви на 

пребиваване), с когото да сключите договор за покупка (покажете и на този търговец имейла за 

потвърждение на временното запазване).  

Вземете под внимание и че сключването на договора за покупка във всеки случай не трябва да отнеме 

повече от 14 календарни дни, считано от деня, когато ви е изпратен имейлът с потвърждението за 

временно запазване. Името на купувача в договора за покупка трябва да бъде точно същото като името, 

посочено в онлайн регистрацията. Ако случаят не е такъв, тогава онлайн регистрацията и временното 

запазване на мотоциклет YZF-R1M ще бъдат невалидни. Yamaha Motor Europe не е страна по договора с 

търговец за покупка на мотоциклет YZF-R1M. Ако поради някаква причина договорът за покупка на YZF-

R1M не е сключен в рамките на 14 календарни дни, считано от датата, на която е изпратен имейл за 

временно запазване, вашата регистрация за мотоциклет YZF-R1M ще стане невалидна. 

По време на онлайн регистрацията можете да заявите интерес да присъствате на събитие на Yamaha 

Racing Experience. Можете да го направите в онлайн регистрацията, когато се регистрирате за покупка на 

YZF-R1M. Ако сте посочили интереса си към Yamaha Racing Experience, в рамките на 3 работни дни след 

сключването на договора ви за покупка Yamaha Motor Europe ще ви изпрати имейл с личните ви данни 

за вход в уебсайта на Yamaha Racing Experience. За Yamaha Racing Experience важат отделни правила и 

условия. Тези правила и условия можете да намерите тук: [Terms & Conditions].  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_BG-BG.pdf


Общи  

Yamaha Motor Europe може по всяко време да преразгледа тези правила и условия.  

Последна актуализация на тези правила и условия: 25 март 2021 г.  

Yamaha Motor Europe може да обработва лични данни. За допълнителна информация как използваме 

личните ви данни вижте нашата „Политика за защита на личните данни“ на http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Тези правила и условия се уреждат изключително от нидерландското законодателство. Всички спорове, 

произтичащи от тези правила и условия за клиентите, ще бъдат решавани от компетентния съд в 

Амстердам, Нидерландия.  
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