ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ισχύουν οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις:
Εγγραφή για προσφορά αγοράς
Η ηλεκτρονική εγγραφή για προσφορά αγοράς της μοτοσυκλέτας YZF-R1M παρέχεται από τη Yamaha Motor
Europe N.V., τα υποκαταστήματά της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής θα αναφέρονται, συλλογικά ή
μεμονωμένα, ως "Yamaha Motor Europe"). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οποιαδήποτε αναφορά
στη Yamaha Motor Europe θα περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.
Η ηλεκτρονική εγγραφή για την αγορά της YZF-R1M θα είναι δυνατή από την 28η Οκτωβρίου 2018, για
περιορισμένο αριθμό αποκλειστικών μοτοσυκλετών YZF-R1M στην προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης 19.399 £.
Θα εξυπηρετούμε τους πελάτες μας ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων YZF-R1M στη χώρα διαμονής του
κάθε πελάτη. Κάθε άτομο μπορεί να εγγραφεί μόνο για μία μοτοσυκλέτα YZF-R1M και η εγγραφή δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, θα λάβετε μια επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής σας μέσω email.
Εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την επιβεβαίωση παραλαβής της εγγραφής σας, η Yamaha Motor Europe θα
επιβεβαιώσει την προσωρινή κράτηση μιας μοτοσυκλέτας YZF-R1M στο όνομά σας μέσω email. Επισκεφτείτε
εντός 14 ημερολογιακών ημερών τον αντιπρόσωπο που επιλέξατε μέσω του συστήματος εγγραφής και έχετε μαζί
σας ένα αντίγραφο αυτού του email επιβεβαίωσης προσωρινής κράτησης, προκειμένου να συνάψετε το
συμφωνητικό για την αγορά της YZF-R1M. Ο αντιπρόσωπος θα επιβεβαιώσει την αναμενόμενη ημερομηνία
παράδοσης μετά τη σύναψη του συμφωνητικού αγοράς. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τον
αντιπρόσωπο που επιλέξατε μέσω του συστήματος εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλον
αντιπρόσωπο (ανατρέξτε στη λίστα αντιπροσώπων YZF-R1M στον ιστότοπο της Yamaha Motor της χώρας
διαμονής σας) για να ολοκληρώσετε το συμφωνητικό αγοράς (προσκομίστε το αντίγραφο του email
επιβεβαίωσης της προσωρινής κράτησης και σε αυτόν τον αντιπρόσωπο). Λάβετε υπόψη ότι η σύναψη του
συμφωνητικού αγοράς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνει το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από
την ημερομηνία αποστολής της επιβεβαίωσης προσωρινής κράτησης.
Το όνομα του αγοραστή στο συμφωνητικό αγοράς πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που καταχωρήθηκε
κατά την ηλεκτρονική εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ηλεκτρονική εγγραφή και η προσωρινή κράτηση μιας
μοτοσυκλέτας YZF-R1M θα ακυρωθούν. Η Yamaha Motor Europe δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο
συμφωνητικό αγοράς που συνάπτετε με τον αντιπρόσωπο για την αγορά της μοτοσυκλέτας YZF-R1M.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμφωνητικό αγοράς για την YZF-R1M δεν ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία αποστολής του email προσωρινής κράτησης, η εγγραφή σας για τη μοτοσυκλέτα
YZF-R1M και τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση Yamaha Racing Experience θα καταστεί άκυρη.

Yamaha Racing Experience
Η Yamaha Motor Europe προσκαλεί κάθε κάτοχο MY2019 R1M να λάβει μέρος στην εκδήλωση Yamaha Racing
Experience, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2019 σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πίστες που έχουν επιλεγεί από τη Yamaha Motor Europe, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας της
Yamaha Racing Experience. Θα χρειαστεί να υποβάλετε ηλεκτρονική (online) αίτηση για τη συμμετοχή σας στην
εκδήλωση Yamaha Racing Experience. Μπορείτε να την υποβάλετε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή για την αγορά
της R1M. Εφόσον εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη Yamaha Racing Experience, η Yamaha Motor
Europe θα σας στείλει email, εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά τη σύναψη του συμφωνητικού αγοράς, που θα
περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης για τον ιστότοπο της Yamaha Racing Experience. Θα

χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση Yamaha Racing Experience μέσω του ιστότοπου
Yamaha Racing Experience. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής της
αίτησής σας. Οι ληφθείσες αιτήσεις για την εκδήλωση Yamaha Racing Experience θα επιβεβαιωθούν εντός 5
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του email επιβεβαίωσης παραλαβής. Το Πρακτορείο που έχει
συμβληθεί με τη Yamaha Motor Europe προκειμένου να διευκολύνει την εκδήλωση Yamaha Racing Experience θα
επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου/email, για να καθορίσετε όλες τις λεπτομέρειες για την εν λόγω
εκδήλωση. Υπό την ιδιότητά του αυτή, το Πρακτορείο θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εκ μέρους
της Yamaha Motor Europe.

Η Yamaha Motor Europe σάς προσφέρει μία δωρεάν διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, ένα δείπνο υποδοχής,
οδηγίες οδήγησης και μία ολόκληρη ημέρα αγωνιστικής εμπειρίας Yamaha (Yamaha Racing Experience).
Οποιαδήποτε επιπλέον κράτηση ξενοδοχείου θα πρέπει να διευθετηθεί απευθείας με το Πρακτορείο, με δικά σας
έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να ισχύσουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις του Πρακτορείου. Η
Yamaha Motor Europe δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία που έχετε συνάψει με το Πρακτορείο.
Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το Πρακτορείο θα ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ως
υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών
δεδομένων.
Η μετακίνηση προς και από την αγωνιστική πίστα, η λειτουργική κατάσταση της YZF-R1M, ο κατάλληλος
εξοπλισμός αγωνιστικής οδήγησης, η σωματική και πνευματική σας ικανότητα και η καλή σας διάθεση θα
υπόκεινται στη δική σας ευθύνη και στα δικά σας έξοδα.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα άτομα άνω των 18 ετών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας
οδήγησης μοτοσυκλέτας για την YZF-R1M. Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την κατάλληλη ασφάλιση, λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο αγώνας ενδέχεται να θεωρηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες ως "επικίνδυνο άθλημα".
Εάν η Yamaha Motor Europe (ή το Πρακτορείο που ενεργεί για λογαριασμό μας) κρίνει, σε οποιονδήποτε χρόνο
και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι η YZF-R1M σας ή/και εσείς δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις ή ότι θέτετε σε
κίνδυνο (τον εαυτό σας ή άλλους) κατά την οδήγηση στην πίστα, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να
τερματίσουμε τη συμμετοχή σας, πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η πρόσκλησή για συμμετοχή στην εκδήλωση Yamaha Racing Experience είναι προσωπική και δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
Ακύρωση
Αφού επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση Yamaha Racing Experience γραπτώς με το Πρακτορείο και
το Πρακτορείο επιβεβαιώσει τη συμμετοχή σας στη Yamaha Motor Europe, η συμμετοχή σας είναι
εξασφαλισμένη. Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στη Yamaha Racing Experience, ενημερώστε το
Πρακτορείο μέσω email το συντομότερο δυνατό. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την εν λόγω ακύρωση θα
περιληφθούν στη αλληλογραφία του Πρακτορείου. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας τουλάχιστον 7
ημέρες πριν από την εκδήλωση, δεν θα υπάρξει καμία χρέωση. Σε περίπτωση που δεν ακυρώσετε τη συμμετοχή
σας τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και δεν παρευρεθείτε στην εκδήλωση,
το Πρακτορείο θα σας χρεώσει με το τρέχον κόστος για το ξενοδοχείο και η Yamaha Motor Europe δεν
υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν έξοδα ή ζημιές που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος ακύρωσης ξενοδοχείου και τα έξοδα ταξιδιού. Το κόστος ακύρωσης
ξενοδοχείου ενδέχεται να αφορά και σε τυχόν επιπλέον κρατήσεις για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (ανατρέξτε
στην πολιτική ακυρώσεων του ξενοδοχείου).
Η Yamaha Motor Europe δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της εκδήλωσης Yamaha
Racing Experience για οποιονδήποτε λόγο ή εάν η συμμετοχή σας προγραμματιστεί εκ νέου, ακυρωθεί ή

απορριφθεί. Σε κάθε περίπτωση, η Yamaha Motor Europe δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αποζημίωσης για τα προσωπικά σας έξοδα.
Η συμμετοχή σας στη Yamaha Racing Experience γίνεται με δική σας ευθύνη. Κατά τη συμμετοχή ή/και
παρακολούθηση της εκδήλωσης Yamaha Racing Experience ενδέχεται να εκτεθείτε σε πιθανό κίνδυνο
τραυματισμού λόγω της φύσης της δραστηριότητας. Η Yamaha Motor Europe δεν φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά, όπως και αν προκλήθηκε, σε εσάς ή σε προσωπικά σας αντικείμενα,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις και μόνο στο βαθμό που τα παραπάνω προκύπτουν από δόλια πρόθεση ή βαριά
αμέλεια από πλευράς της Yamaha Motor Europe. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Yamaha Motor Europe
αποκλείει, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες αυτού του είδους.
Γενικά
Η Yamaha Motor Europe μπορεί να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις.
Τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
Η Yamaha Motor Europe ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου
μας στη διεύθυνση https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/privacy/
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ολλανδίας.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τους πελάτες, θα υποβάλλεται
αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ.
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