VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Platí následující všeobecné podmínky:
Nabídka registrace pro nákup
Nabídku elektronické registrace pro nákup motocyklu YZF-R1M předkládá společnost Yamaha Motor Europe N.V.,
její pobočky a přidružené společnosti (souhrnně i jednotlivě označované jako společnost „Yamaha Motor Europe“).
Nebude-li uvedeno jinak, jakákoli zmínka o společnosti Yamaha Motor Europe bude rovněž odkazovat na všechny
její pobočky a přidružené společnosti.
Elektronickou registraci pro nákup motocyklu YZF-R1M bude možné provést od 28. října 2018, přičemž k dispozici
bude omezený počet exkluzivních motocyklů YZF-R1M za doporučenou maloobchodní cenu XXX XXX Kč. Zákazníky
obsloužíme v závislosti na počtu motocyklů YZF-R1M dostupných v domovském státě daného zákazníka. Jedna
osoba může provést registraci pouze na jeden motocykl YZF-R1M. Tato registrace je nepřenosná.
Po registraci obdržíte e-mailem potvrzení o tom, že vaše registrace byla doručena. Do 3 pracovních dnů od
potvrzení o doručení vaší registrace vám společnost Yamaha Motor Europe e-mailem potvrdí, že pro vás byl
dočasně vyhrazen jeden motocykl YZF-R1M. Prosíme, abyste se poté během 14 kalendářních dnů dostavili
k prodejci, kterého jste si vybrali v registračním systému, vzali s sebou vytištěný e-mail, který potvrzuje toto
dočasné vyhrazení, a uzavřeli kupní smlouvu na tento motocykl YZF-R1M. Prodejce vám po uzavření smlouvy sdělí
předpokládaný termín dodání. Pokud k dohodě s prodejcem, kterého jste si vybrali v registračním systému,
nedojde, máte možnost prodejce změnit (výpis prodejců motocyklu YZF-R1M najdete pod položkou Vyhledat
prodejce na webových stránkách společnosti Yamaha Motor pro
váš domovský stát), a poté uzavřít kupní smlouvu (i tomuto novému prodejci je třeba předložit e-mail, který
potvrzuje dočasné vyhrazení motocyklu). Pamatujte také, že kupní smlouvu je v každém případě potřeba uzavřít do
14 kalendářních dnů ode dne, kdy vám bylo odesláno potvrzení o dočasném vyhrazení.
Jméno kupujícího na kupní smlouvě musí být totožné se jménem uvedeným v elektronické registraci. Nebude-li
tomu tak, elektronická registrace a dočasné vyhrazení motocyklu YZF-R1M pozbydou platnosti. Společnost Yamaha
Motor Europe není smluvní stranou ve vaší kupní smlouvě na motocykl YZF-R1M uzavřené s prodejcem.
Nebude-li z jakéhokoli důvodu kupní smlouva na motocykl YZF-R1M uzavřena do 14 kalendářních dnů počítaných
od data odeslání e-mailu o dočasném vyhrazení, pak vaše registrace pro motocykl YZF-R1M a na akci Yamaha
Racing Experience pozbydou platnosti.

Akce Yamaha Racing Experience
Společnost Yamaha Motor Europe zve všechny majitele motocyklů R1M modelového roku 2019 na akci Yamaha
Racing Experience, která se bude konat na jaře 2019 na jednom z hlavních evropských závodních okruhů dle výběru
společnosti Yamaha Motor Europe, s výhradou omezené kapacity akce Yamaha Racing Experience. Zájem
o návštěvu akce Yamaha Racing Experience musíte oznámit elektronicky, což lze provést v rámci elektronické
registrace pro nákup motocyklu R1M. Pokud jste vyjádřili zájem o akci Yamaha Racing Experience, společnost
Yamaha Motor Europe vám do 3 pracovních dnů od uzavření vaší kupní smlouvy zašle e-mail s osobními
přihlašovacími údaji pro webové stránky akce Yamaha Racing Experience. Požádat o účast na akci Yamaha Racing
Experience musíte prostřednictvím webové stránky Yamaha Racing Experience. Po registraci dostanete potvrzení
o přijetí vaší přihlášky. Přijaté přihlášky k účasti na akci Yamaha Racing Experience budou schváleny do
5 pracovních dnů od data odeslání e-mailu s potvrzením o jejich přijetí. Agentura, kterou společnost Yamaha Motor
Europe sjednala pro zajištění akce Yamaha Racing Experience, se na vás telefonicky / e-mailem obrátí a projedná

s vámi podrobnosti. Pro tento účel bude tato agentura také zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti
Yamaha Motor Europe.
Společnost Yamaha Motor Europe vám nabízí jednu noc v hotelu zdarma, uvítací přípitek, pokyny k jízdě
a celodenní účast na akci Yamaha Racing Experience. Případné další rezervace ubytování je třeba vyřídit přímo
s agenturou a na vaše vlastní náklady. Pro takový případ mohou platit zvláštní podmínky a ujednání agentury.
Společnost Yamaha Motor Europe není smluvní stranou smlouvy, kterou uzavřete s agenturou. Ve věci zpracování
vašich osobních údajů bude agentura vystupovat samostatně jako správce osobních údajů v souladu s příslušnou
legislativou na ochranu osobních údajů.
Cesta na závodní okruh a z něho, uvedení vašeho motocyklu YZF-R1M do plně provozuschopného stavu, zajištění
závodnického jezdeckého oblečení a vybavení a odpovídající fyzická a psychická kondice je vaší odpovědností,
včetně uhrazení nákladů.
Podmínkou pro vaši účast je věk nejméně 18 let a platný řidičský průkaz na motocykl typu YZF-R1M. Měli byste si
zajistit vhodné pojištění a vzít přitom v úvahu, že závodění mohou některé pojišťovny řadit do kategorie
nebezpečných sportů.
Pokud společnost Yamaha Motor Europe (nebo agentura, která jedná naším jménem) rozhodne podle vlastního
uvážení, že váš motocykl YZF-R1M nebo vy sami nejste způsobilí k účasti nebo pokud by vaše jízda na okruhu
představovala riziko (pro vás nebo ostatní), vyhrazujeme si právo zamítnout nebo zrušit vaši účast před zahájením
nebo také během akce.
Vaše pozvánka na akci Yamaha Racing Experience je určena vám osobně a není přenosná na jinou osobu.
Zrušení
Vaše účast na akci Yamaha Racing Experience bude potvrzena poté, kdy agentuře písemně potvrdíte svou účast na
akci a kdy agentura potvrdí vaši účast společnosti Yamaha Motor Europe. Pokud byste museli svou účast na akci
Yamaha Racing Experience zrušit, neprodleně o tom informujte agenturu e-mailem. Kontaktní údaje pro toto
zrušení budou uvedeny v korespondenci s agenturou. Pokud účast zrušíte alespoň 7 dní před akcí, nebudou vám
účtovány žádné poplatky. Pokud svou účast nezrušíte alespoň 7 dní před akcí, a na akci se nedostavíte, agentura
vám bude účtovat odpovídající poplatky za hotel a společnost Yamaha Motor Europe nebude povinna poskytnout
žádnou kompenzaci a neponese žádné náklady nebo odpovědnost za náhradu škody, což platí, mimo jiné, pro
poplatky za zrušení hotelové rezervace a cestovní výdaje. Poplatek za zrušení hotelové rezervace může být také
účtován za další rezervované noci (ověřte si prosím pravidla zrušení hotelových rezervací).
Společnost Yamaha Motor Europe rovněž neponese žádnou odpovědnost v případě zpoždění či zrušení akce
Yamaha Racing Experience, a to z jakéhokoli důvodu, nebo v případě, že se termín vaší účasti změní, zruší nebo
bude vaše účast zamítnuta. Za žádných okolností nebude společnost Yamaha Motor Europe povinna poskytnout
jakoukoli náhradu, což platí, mimo jiné, i pro náhradu vašich vynaložených nákladů.
Akce Yamaha Racing Experience se účastníte na vlastní riziko. Při vaší účasti nebo návštěvě akce Yamaha Racing
Experience vám z její povahy hrozí riziko fyzické újmy. Společnost Yamaha Motor Europe neodpovídá za škody,
zranění nebo újmu, bez ohledu na jejich příčinu, které utrpíte vy nebo vaše věci, s výjimkou případů a pouze v tom
rozsahu, kde byl příčinou úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany společnosti Yamaha Motor Europe. Aniž by byla
dotčena předchozí ustanovení, společnost Yamaha Motor Europe se v maximálním rozsahu, který zákon umožňuje,
zříká odpovědnosti za tyto škody.
Všeobecné informace
Společnost Yamaha Motor Europe může tyto všeobecné podmínky kdykoli upravit.

Poslední aktualizace těchto všeobecných podmínek: 18. října 2018
Společnost Yamaha Motor Europe může zpracovávat osobní údaje. Podrobnosti o tom, jak využíváme vaše osobní
údaje, najdete v našich zásadách o ochraně soukromí: https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/privacy/
Tyto všeobecné podmínky se řídí výhradně nizozemským právem.
Veškeré spory zákazníků vzešlé z těchto všeobecných podmínek se budou řešit výhradně u příslušného soudu
v Amsterdamu v Nizozemsku.
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