
 
 
 
 
 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Ισχύουν οι ακόλουθοι Όροι & Προϋποθέσεις:  

Εγγραφή για προσφορά αγοράς  

Η online εγγραφή για την αγορά της YZF-R1M προσφέρεται από την Yamaha Motor Europe N.V., τα 

υποκαταστήματά της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (από κοινού και ξεχωριστά αναφερόμενες ως 

"Yamaha Motor Europe"). Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν, οποιαδήποτε αναφορά στην Yamaha 

Motor Europe θα περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.  

Η online εγγραφή για την αγορά της YZF-R1M θα είναι δυνατή από τις 29 Ιουνίου 2019 μέσω του ιστότοπου 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ για περιορισμένο χρονικό διάστημα στη προτεινόμενη λιανική τιμή 

28.100€ συμπ. ΦΠΑ. Θα εξυπηρετούμε τους πελάτες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων YZF-R1M στη 

χώρα που διαμένει ο πελάτης. Ένα άτομο μπορεί να κάνει εγγραφή μόνο μια (1) μοτοσυκλέτα YZF-R1M και η 

εγγραφή δεν μεταβιβάζεται.  

Με την εγγραφή σας, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής σας μέσω email. Εντός 3 εργάσιμων 

ημερών από την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, η Yamaha Motor Europe θα επιβεβαιώσει προσωρινά την 

διάθεση μιας μοτοσικλέτας YZF-R1M σε εσάς, με email. Αυτό το email επιβεβαίωσης προσωρινής κράτησης 

θα σταλεί στη διεύθυνση email που θα παράσχετε κατά την εγγραφή. Αυτό το email επιβεβαίωσης 

προσωρινής κράτησης δεν είναι μεταβιβάσιμο.  

Επισκεφθείτε τον Επίσημο Συνεργάτη που επιλέξατε μέσω του συστήματος εγγραφής, εντός 14 

ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του email προσωρινής επιβεβαίωσης, έχοντας μαζί σας μια εκτύπωση 

του email επιβεβαίωσης της προσωρινής κράτησης, προκειμένου να ολοκληρώσετε την αγορά της YZF-R1M 

στον αντιπρόσωπο. Ο Επίσημος Συνεργάτης θα σάς επιβεβαιώσει το αναμενόμενο διάστημα παράδοσης κατά 

την ολοκλήρωση του συμβολαίου. Σε περίπτωση που δεν έρθετε σε συμφωνία με τον Επίσημο Συνεργάτη που 

επιλέξατε μέσω του συστήματος εγγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τον Επίσημο Συνεργάτη (βλ. Επίσημοι 

Συνεργάτες YZF-R1M όπως αναφέρονται στο Δίκτυο Συνεργατών στον ιστότοπο της Yamaha Motor Greece) 

για το κλείσιμο της διαδικασίας (θα πρέπει να έχετε μαζί σας το email επιβεβαίωσης της προσωρινής 

διάθεσης και σε αυτόν τον Επίσημο Συνεργάτη).  

Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι η ολοκλήρωση διαδικασίας αγοράς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

διαρκέσει πάνω από 14 ημερολογιακές ημέρες που προσμετρώνται από την ημερομηνία αποστολής του 

email επιβεβαίωσης προσωρινής διάθεσης σε εσάς. Το όνομα του αγοραστή στο συμβόλαιο αγοράς πρέπει 

να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που παρέχεται στην online εγγραφή. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, 

η online εγγραφή και η προσωρινή κράτηση μιας μοτοσυκλέτας YZF-R1M θα είναι άκυρες. Η Yamaha Motor 

Europe δεν αποτελεί μέρος του συμβολαίου αγοράς με αντιπρόσωπο για την αγορά μιας μοτοσυκλέτας YZF-

R1M. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει ολοκληρωθεί η σύναψη του συμβολαίου αγοράς για την YZF-R1M 

εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προσωρινής κράτησης, η εγγραφή σας 

για τη μοτοσυκλέτα YZF-R1M θα καταστεί άκυρη. 

Κατά τη διάρκεια της online εγγραφής σας, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε μια 

εκδήλωση Yamaha Racing Experience. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας online, όταν κάνετε εγγραφή για 

την αγορά της YZF-R1M. Εάν υποδείξετε το ενδιαφέρον σας για το Yamaha Racing Experience, η Yamaha 

Motor Europe, εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της συμφωνίας αγοράς σας, θα σας στείλει ένα 

email με τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης για την ιστοσελίδα Yamaha Racing Experience. Για τη Yamaha 



Racing Experience ισχύουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους όρους και τις 

προϋποθέσεις εδώ: [Terms and Conditions].  

Γενικά  

Η Yamaha Motor Europe μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.  

Τελευταία ενημέρωση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων: 25 Μαρτίου 2021  

Η Yamaha Motor Europe μπορεί να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ελέγξτε την Πολιτική 

Απορρήτου μας http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζονται αποκλειστικά από το Ολλανδικό Δίκαιο. Οποιεσδήποτε 

διαφορές προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τους Πελάτες θα υποβάλλονται 

αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing and Motorsports Division  

Koolhovenlaan 101 

1119 NC Schiphol-Rijk 

Ολλανδία 

+31206546000 

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_GR-el.pdf

