
 
 
 
 
 
WARUNKI REJESTRACJI I PRZYDZIAŁU TERMINU 

Obowiązuje następujący Regulamin:  

Rejestracja na ofertę zakupu  

Rejestracja na zakup motocykla YZF-R1M jest oferowana w trybie online przez firmę Yamaha Motor Europe 

N.V., oddziały oraz spółki stowarzyszone (określane dalej, razem lub oddzielnie, jako „Yamaha Motor 

Europe”). Jeśli w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do firmy Yamaha Motor 

Europe dotyczą wszystkich jej oddziałów oraz spółek stowarzyszonych.  

Rejestracja online na zakup motocykla YZF-R1M będzie możliwa od 29 czerwca 2019 r. za pośrednictwem 

strony internetowej https://r1m.yamaha-motor.eu/ przez ograniczony czas w rekomendowanej cenie 

detalicznej 115 000,00 zł Z VAT. Motocykle YZF-R1M będą oferowane w zależności od ilości dostępnych 

egzemplarzy w kraju zamieszkania klienta. Każda osoba może się zarejestrować tylko na jeden (1) motocykl 

YZF-R1M, a rejestracja nie jest przenoszalna.  

Przyjęcie rejestracji zostanie potwierdzone wiadomością e-mail. W ciągu 3 dni roboczych od zweryfikowania 

przyjęcia rejestracji Yamaha Motor Europe potwierdzi przez e-mail tymczasowy przydział motocykla YZF-R1M. 

Ten e-mail z potwierdzeniem tymczasowego przydziału zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas 

rejestracji. Ta widomość potwierdzająca tymczasowy przydział jest niezbywalna.  

Prosimy, aby w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej tymczasowy przydział udać się z 

wydrukowanym potwierdzeniem do dealera wybranego w systemie rejestracji i zawrzeć umowę na zakup 

motocykla YZF-R1M. Przy zawieraniu umowy dealer potwierdzi szacowany termin dostawy. W razie niedojścia 

do porozumienia z dealerem wybranym w systemie rejestracji można zmienić dealera (patrz mapa dealerów 

modelu YZF-R1M na stronie internetowej Yamaha Motor w kraju zamieszkania) i z nim zawrzeć umowę zakupu 

(również do niego należy zabrać wydruk wiadomości e-mail o tymczasowym przydziale).  

Należy pamiętać, iż sfinalizowanie umowy zakupu w żadnym wypadku nie powinno trwać dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia, w którym użytkownikowi wysłano e-mailem potwierdzenie tymczasowego 

przydziału. Nazwisko nabywcy na umowie kupna musi być dokładnie takie samo, jak nazwisko podane w 

procesie rejestracji online. W przeciwnym razie rejestracja online i tymczasowy przydział motocykla YZF-R1M 

będą nieważne. Yamaha Motor Europe nie jest stroną Państwa umowy kupna-sprzedaży motocykla YZF-R1M z 

dealerem. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu umowa kupna-sprzedaży motocykla YZF-R1M nie została zawarta w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysłania e-maila z tymczasowym przydziałem, Państwa rejestracja na 

motocykl YZF-R1M traci ważność. 

Podczas rejestracji online mogą Państwo zaznaczyć swoją chęć udziału w wydarzeniu Yamaha Racing 

Experience. Taka opcja będzie dostępna podczas zapisów online na zakup motocykla YZF-R1M. Jeżeli wyrazili 

Państwo zainteresowanie udziałem w Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe wyśle do Państwa e-

mail z danymi do logowania na stronie Yamaha Racing Experience w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy 

kupna-sprzedaży motocykla. Wydarzenie Yamaha Racing Experience objęte jest odrębnymi warunkami. 

Warunki te można znaleźć tutaj: [Terms and Conditions].  

Informacje ogólne 

Yamaha Motor Europe może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki.  

Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków: 25 marca 2021 r.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_pl-pl.pdf


Yamaha Motor Europe może przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy dane 

osobowe, zawiera nasza Polityka prywatności: http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Niniejsze warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory z Klientami wynikające z 

niniejszego Regulaminu będą wnoszone wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie w Holandii.  
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