ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A következő Általános feltételek érvényesek:
Regisztráció a vételi ajánlatra
Az YZF-R1M vásárlásra vonatkozó online regisztrációt a Yamaha Motor Europe N.V., valamint annak fióktelepei és
kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együtt és külön: „Yamaha Motor Europe”) szolgáltatják. Amennyiben jelen
dokumentum ettől eltérően nem rendelkezik, a Yamaha Motor Europe vállalatra tett minden hivatkozás magában
foglalja a vállalat fióktelepeit és kapcsolt vállalkozásait is.
Az YZF-R1M motorkerékpár megvásárlására vonatkozó online regisztrációra 2018. október 28-ától nyílik lehetőség,
az YZF-R1M motorkerékpárok korlátozott, a javasolt, 19 399 £ vételáron megvásárolható mennyiségére
vonatkozóan. A vásárlókat az egyes vásárlók lakóhelye szerinti országban elérhető YZF-R1M modellek számának
függvényében szolgáljuk ki. Egy személy csak egy YZF-R1M motorkerékpárra regisztrálhat, és a regisztráció nem
átruházható.
A regisztrációd után igazolást fogunk küldeni e-mailben a regisztráció beérkezéséről. A Yamaha Motor Europe a
regisztrációt megerősítő e-mail beérkezését követő 3 munkanapon belül e-mailben megerősíti számodra az YZFR1M motorkerékpár ideiglenes lefoglalását. Kérjük, az ideiglenes lefoglalást megerősítő e-mail beérkezését követő
14 naptári napon belül látogass el a regisztráció során kiválasztott márkakereskedőhöz, és vidd magaddal az e-mail
kinyomtatott másolatát, hogy megköthesd az YZF-R1M motorkerékpárra vonatkozó adásvételi szerződést. A
márkakereskedő a szerződés megkötésekor megerősíti a várható szállítási időszakot. Amennyiben nem sikerül
megállapodást kötnöd a regisztrációs rendszeren keresztül kiválasztott márkakereskedővel, kiválaszthatsz egy
másik márkakereskedőt (tekintsd át az YZF-R1M márkakereskedők listáját a lakóhelyed szerinti ország Yamaha
Motor
weboldalán) az adásvételi szerződés megkötésére (kérjük, hogy az ideiglenes lefoglalást igazoló e-mail másolatát
ehhez a márkakereskedőhöz is vidd magaddal). Kérjük, vedd figyelembe azt is, hogy az adásvételi szerződés
megkötéséig semmilyen esetben sem telhet el 14 naptári napnál több attól a naptól kezdve, amelyen megkaptad
az ideiglenes lefoglalást megerősítő e-mailt.
Az adásvételi szerződésen pontosan úgy szerepeljen a vásárló neve, ahogy az az online regisztráció során meg lett
adva. Ellenkező esetben az online regisztráció és az YZF-R1M motorkerékpár ideiglenes lefoglalása érvénytelenné
válik. A Yamaha Motor Europe nem szerepel félként az YZF-R1M motorkerékpárra vonatkozó adásvételi
szerződésedben, amelyet a márkakereskedővel kötsz meg.
Amennyiben bármilyen oknál fogva nem köttetik meg az YZF-R1M motorkerékpárra vonatkozó adásvételi
szerződés az ideiglenes lefoglalást megerősítő e-mail beérkezését követő 14 naptári napon belül, az YZF-R1M
motorkerékpárra és a Yamaha Racing Experience programra vonatkozó regisztrációd érvénytelenné fog válni.

A Yamaha Racing Experience
A Yamaha Motor Europe minden új MY2019 R1M-tulajdonost meghív, hogy csatlakozzon a Yamaha Racing
Experience eseményhez, amelyet 2019 tavaszán tartunk majd az egyik legnagyobb, a Yamaha Motor Europe által
kiválasztott európai versenypályán, a Yamaha Racing Experience méretének függvényében. A Yamaha Racing
Experience eseményen való részvétellel kapcsolatos érdeklődésedet online kell jelezned, és az online regisztrációd
során lesz erre módod, amikor az R1M motorkerékpár megvásárlására vonatkozóan regisztrálsz. Ha jelezted a
Yamaha Racing Experience programmal kapcsolatos érdeklődésedet, akkor a Yamaha Motor Europe az adásvételi
szerződés megkötését követő 3 napon belül e-mailt fog küldeni, amelyben szerepelni fognak a Yamaha Racing
Experience webhelyre vonatkozó személyes bejelentkezési adataid. A Yamaha Racing Experience programra a
Yamaha Racing Experience webhelyen kell majd jelentkezned. A regisztrációd után igazolást fogunk küldeni a

jelentkezésed beérkezéséről. A Yamaha Racing Experience programra vonatkozó beérkezett jelentkezéseket a
beérkezést visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül fogjuk megerősíteni. A Yamaha Motor
Europe által a Yamaha Racing Experience lebonyolításával megbízott Ügynökség telefonon/e-mailben fogja
felvenni veled a kapcsolatot az eseménnyel kapcsolatos további részletek egyeztetéséhez. Ebben a szerepkörben
az Ügynökség az adataid feldolgozását a Yamaha Motor Europe nevében fogja elvégezni.

A Yamaha Motor Europe egy ingyenes szállodai éjszakát, egy üdvözlő vacsorát, vezetéssel kapcsolatos oktatást,
valamint egy teljes Yamaha Racing Experience napot biztosít számodra. Bármilyen egyéb szállodai foglalást
közvetlenül
az Ügynökséggel kell intézned, a saját költségedre. Ebben az esetben az Ügynökség specifikus általános feltételei
vonatkozhatnak az intézkedésre. A Yamaha Motor Europe nem szerepel félként az Ügynökséggel kötött
szerződésben. A személyes adatok feldolgozását illetően az Ügynökség a saját nevében fog eljárni adatkezelőként,
a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
A versenypályára és onnan visszafelé utazás, a saját, tökéletesen üzemképes YZF-R1M motorkerékpárod, a
megfelelő motoros felszerelésed, a fizikai és szellemi alkalmasságod és a jókedved biztosítása a saját felelősséged,
és a saját költségedre kell biztosítanod őket.
Kizárólag akkor vehetsz részt a programban, ha elmúltál már 18 éves, és rendelkezel érvényes, motorkerékpárra
szóló vezetői engedéllyel az YZF-R1M motorkerékpárodhoz. Gondoskodnod kell a megfelelő biztosítás meglétéről,
ügyelve arra, hogy a versenyzést a biztosítótársaságok esetlegesen „veszélyes sport”-nak tekintik.
Ha a Yamaha Motor Europe (vagy a nevében eljáró Ügynökség) bármikor úgy ítéli meg a saját döntése alapján,
hogy az YZF-R1M motorkerékpárod és/vagy te magad állapota nem megfelelő, vagy kockázatot jelent(esz)
(magadra vagy másokra nézve) a versenypályán, akkor fenntartjuk a jogot arra, hogy az esemény előtt vagy közben
elutasíthassuk vagy felmondhassuk a részvételedet.
A Yamaha Racing Experience eseményre szóló meghívásod személyes, és nem átruházható másik személyre.
Az események elmaradása
Kizárólag akkor biztosított a részvételed, ha megerősítetted a Yamaha Racing Experience eseményen való
részvételre vonatkozó szándékodat az Ügynökség felé, és az Ügynökség megerősítette a részvételedet a Yamaha
Motor Europe felé. Amennyiben vissza kell mondanod a Yamaha Racing Experience eseményen való részvételedet,
kérjük indokolatlan késlekedés nélkül értesítsd erről e-mailben az Ügynökséget. A visszamondásokhoz használható
kapcsolatfelvételi adatok az Ügynökség által küldött üzenetekben szerepelnek. Amennyiben a visszamondásra
legalább 7 nappal az esemény előtt kerül sor, nem számítunk fel költségeket. Amennyiben nem mondod le a
részvételedet legalább 7 nappal az esemény előtt, és nem veszel részt az eseményen, az Ügynökség fel fogja
számítani neked a szállodai tartózkodás tényleges költségét, és a Yamaha Motor Europe nem kötelezhető
semmilyen kompenzáció biztosítására, valamint nem vonható felelősségre az esetleges költségekért és
károsodásokért, többek között a szállodai lemondási díjakat és az utazási költségeket is beleértve. Emellett a
további lefoglalt szállodai éjszakákra is vonatkozhatnak lemondási díjak (kérjük, tekintsd át a szálloda
lemondásokkal kapcsolatos szabályzatát).
A Yamaha Motor Europe emellett abban az esetben sem vonható felelősségre, ha a Yamaha Racing Experience
eseményt bármilyen okból elhalasztják vagy elmarad, vagy a részvételedet átütemezik, törlik vagy elutasítják. A
Yamaha Motor Europe semmilyen esetben nem köteles kompenzációt biztosítani, beleértve többek között a saját
költségeiddel kapcsolatos kompenzációt.
A Yamaha Racing Experience eseményen való részvételedet a saját felelősségedre vállalod. A Yamaha Racing
Experience során az esemény természetéből adódóan fennáll a személyi sérülés veszélye. A Yamaha Motor Europe

nem tartozik felelősséggel a téged vagy a tulajdonodat ért veszteségekért, sérülésekért vagy károkért, kivéve
abban az esetben, és csak olyan mértékben, amennyiben ezek oka a Yamaha Motor Europe részéről fennálló
szándékosság vagy súlyos gondatlanság. A fentiek sérelme nélkül a Yamaha Motor Europe a törvény által
megengedett mértékben elhárít az ilyen veszteségekkel kapcsolatos minden felelősséget.
Általános
A Yamaha Motor Europe bármikor átdolgozhatja a jelen Általános feltételeket.
A jelen Általános feltételek utolsó frissítése: 2018. október 18.
Előfordulhat, hogy a Yamaha Motor Europe személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adataid felhasználási
módjával kapcsolatos további részleteket illetően tekintsd át az Adatvédelmi irányelvünket

https://www.yamaha-motor.eu/hu/hu/privacy/
A jelen Általános feltételekre vonatkozóan kizárólag a holland törvények az irányadók.
A jelen Általános feltételek ügyfelek számára című dokumentum és/vagy az Ajánlat kapcsán felmerülő minden vita
kizárólag az amszterdami, hollandiai illetékes bírósághoz nyújtható be.
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