
 
 
 
 
 
SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE A PŘIDĚLENÍ 

Platí následující smluvní podmínky:  

Registrace k nabídce nákupu  

Online registraci k nabídce nákupu motocyklu YZF-R1M nabízí společnost Yamaha Motor Europe N.V., její 

pobočky a přidružené společnosti (dále společně nebo samostatně jako společnost „Yamaha Motor Europe“). 

Pokud zde není uvedeno jinak, odkaz na společnost Yamaha Motor Europe zahrnuje všechny její pobočky 

a přidružené společnosti.  

Online registrace k nákupu modelu YZF-R1M bude možná od 29. června 2019 prostřednictvím webu 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ po omezenou dobu za doporučenou maloobchodní cenu 645000 CZK vč. DPH. 

Zákazníky budeme obsluhovat v závislosti na počtu motocyklů YZF-R1M dostupných v zemi bydliště zákazníka. 

Jedna osoba si může zaregistrovat pouze jeden (1) motocykl YZF-R1M a registrace je nepřenosná.  

Po registraci obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí registrace. Do 3 pracovních dnů po potvrzení přijetí vaší 

registrace vám společnost Yamaha Motor Europe e-mailem potvrdí dočasné přidělení motocyklu YZF-R1M. 

Tento e-mail s potvrzením dočasného přidělení bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. 

Tento e-mail s potvrzením dočasného přidělení je nepřenosný.  

Do 14 kalendářních dnů po obdržení e-mailu s potvrzením o dočasném přidělení navštivte prodejce, kterého 

jste si vybrali v registračním systému, a vytiskněte a vezměte si s sebou e-mail s potvrzením o dočasném 

přidělení, abyste mohli s prodejcem uzavřít smlouvu o koupi motocyklu YZF-R1M. Očekávané období dodání 

vám potvrdí prodejce po uzavření smlouvy. Pokud se nedohodnete s prodejcem, kterého jste si vybrali 

prostřednictvím registračního systému, můžete prodejce změnit (viz seznam prodejců modelu YZF-R1M 

uvedený ve vyhledávači prodejců na webových stránkách společnosti Yamaha Motor v zemi vašeho bydliště). 

Kupní smlouvu můžete uzavřít i s jiným prodejcem (potvrzení o dočasném přidělení si prosím vezměte i 

k tomuto prodejci).  

Vezměte prosím také na vědomí, že uzavření kupní smlouvy by v žádném případě nemělo trvat déle než 14 

kalendářních dnů ode dne, kdy vám bylo e-mailem zasláno potvrzení o dočasném přidělení. Jméno kupujícího 

v kupní smlouvě musí být přesně stejné jako jméno uvedené v online registraci. Pokud by tomu tak nebylo, 

budou online registrace a dočasné přidělení motocyklu YZF-R1M neplatné. Společnost Yamaha Motor Europe 

není smluvní stranou vaší kupní smlouvy s prodejcem na nákup motocyklu YZF-R1M. Pokud z jakéhokoli 

důvodu nebude kupní smlouva na motocykl YZF-R1M uzavřena do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání e-

mailu s dočasným přidělením, vaše registrace na motocykl YZF-R1M propadne. 

Během online registrace můžete vyjádřit svůj zájem zúčastnit se akce Yamaha Racing Experience. Můžete tak 

učinit ve své online registraci při registraci k nákupu motocyklu YZF-R1M. Pokud jste vyjádřili zájem o účast na 

akci Yamaha Racing Experience, společnost Yamaha Motor Europe vám do 3 pracovních dnů po uzavření kupní 

smlouvy zašle e-mail s vašimi osobními přihlašovacími údaji pro web Yamaha Racing Experience. Pro akci 

Yamaha Racing Experience platí samostatné smluvní podmínky. Tyto smluvní podmínky naleznete zde:  

[Terms & Conditions].  

Obecné  

Společnost Yamaha Motor Europe může tyto smluvní podmínky kdykoli revidovat.  

Poslední aktualizace těchto smluvních podmínek: 25. března 2021  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_cz-cs.pdf


Společnost Yamaha Motor Europe může zpracovávat osobní údaje. Další informace o způsobu použití vašich 

osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Tyto smluvní podmínky se řídí výhradně nizozemskými zákony. Veškeré spory vyplývající z těchto smluvních 

podmínek pro zákazníky budou předloženy výhradně příslušnému soudu v Amsterdamu v Nizozemsku.  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing and Motorsports Division  

Koolhovenlaan 101 

1119 NC Schiphol-Rijk 

Nizozemsko 

+31206546000 


