WARUNKI I POSTANOWIENIA
Zakres stosowania niniejszych Warunków i postanowień:
Rejestracja oferty zakupu
Internetowa rejestracja oferty zakupu modelu YZF-R1M jest oferowana przez firmę Yamaha Motor Europe N.V., jej
oddziały i podmioty powiązane (określane dalej, wspólnie lub oddzielnie, jako „Yamaha Motor Europe”). Jeśli w
niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej, każde odniesienie do Yamaha Motor Europe dotyczy również
wszystkich jej oddziałów i podmiotów powiązanych.
Internetowa rejestracja oferty zakupu modelu YZF-R1M będzie możliwa od 28 października 2018 r. i będzie
dotyczyć ograniczonej liczby unikalnych motocykli YZF-R1M po rekomendowanej cenie detalicznej wynoszącej
19,399 GBP. Firma będzie świadczyć klientom niniejszą usługę w zależności od liczby dostępnych motocykli YZFR1M w kraju zamieszkania klienta. Jedna osoba może dokonać rejestracji oferty zakupu tylko jednego motocykla
YZF-R1M, a rejestracja ma charakter niezbywalny.
Po dokonaniu rejestracji klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji. W ciągu 3 dni
roboczych po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rejestracji Yamaha Motor Europe potwierdzi za pośrednictwem
wiadomości e-mail tymczasowe przydzielenie klientowi motocykla YZF-R1M. Aby zawrzeć umowę na zakup
motocykla YZF-R1M, klient powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych udać się dealera wybranego w procesie
rejestracji i okazać wydruk wiadomości e-mail z potwierdzeniem tymczasowego przydzielenia motocykla. Przy
podpisywaniu umowy dealer potwierdzi przewidywany termin dostawy. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy na
zakup motocykla z wybranym wcześniej dealerem, można udać się do innego (listę dealerów oferujących motocykl
YZF-R1M można zobaczyć na stronie Yamaha Motors właściwej
dla kraju zamieszkania), aby dokonać zakupu (należy ponownie wysłać wiadomość e-mail w celu potwierdzenia
tymczasowego przydzielenia klientowi motocykla). Należy pamiętać, że zawarcie umowy musi nastąpić w ciągu 14
dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem tymczasowego
przydzielenia motocykla.
Imię i nazwisko nabywcy widniejące na umowie muszą być takie same jak te podane w procesie rejestracji. W
przeciwnym razie rejestracja internetowa i tymczasowe przydzielenie motocykla YZF-R1M będą nieważne. Yamaha
Motor Europe nie jest stroną zawieranej z dealerem umowy zakupu motocykla YZF-R1M.
Jeśli z jakichkolwiek powodów umowa na zakup motocykla YZF-R1M nie zostanie zawarta w ciągu 14 dni
kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem tymczasowego przydzielenia
motocykla, rejestracja oferty zakupu motocykla YZF-R1M oraz zgłoszenie udziału w wydarzeniu Yamaha Racing
Experience będą nieważne.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe zaprasza wszystkich właścicieli modelu R1M z roku modelowego 2019 do wzięcia udziału w
wydarzeniu Yamaha Racing Experience wiosną 2019 r. na jednym z czołowych, europejskich torów wyścigowych
wybranych przez Yamaha Motor Europe, zależnie od liczby dostępnych miejsc. Swoje zainteresowanie wzięciem
udziału w wydarzeniu Yamaha Racing Experience można zgłosić podczas internetowej rejestracji oferty zakupu
motocykla R1M. Po zgłoszeniu zainteresowania wydarzeniem Yamaha Racing Experience przez klienta, Yamaha
Motor Europe w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy na zakup motocykla prześle klientowi wiadomość email z osobistymi danymi logowania na stronę Yamaha Racing Experience. Wniosek o udział w wydarzeniu Yamaha
Racing Experience można złożyć na stronie internetowej Yamaha Racing Experience. Po zakończeniu rejestracji
zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia wniosku. Otrzymane zgłoszenia udziału w
wydarzeniu Yamaha Racing Experience zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni roboczych od przesłania wiadomości

potwierdzającej przyjęcie wniosku. Wynajęta przez Yamaha Motor Europe Agencja do obsługi wydarzenia Yamaha
Racing Experience skontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie, aby omówić szczegółowe kwestie
dotyczące wydarzenia. W związku z tym Agencja będzie przetwarzać dane osobowe klienta, działając w imieniu
Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe zapewni klientowi bezpłatnie pobyt w hotelu z jednym noclegiem, obiad powitalny,
instruktaż dotyczący jazdy motocyklem oraz udział w całodniowym wydarzeniu Yamaha Racing Experience.
Jakiekolwiek rezerwacje dodatkowych noclegów należy uzgodnić
bezpośrednio z Agencją na koszt klienta. W takim przypadku zastosowanie mogą mieć szczególne warunki i
postanowienia przyjęte przez Agencję. Yamaha Motor Europe nie jest stroną umowy zawieranej między klientem a
Agencją. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Agencja będzie działać we własnym imieniu jako
weryfikator danych, w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych.
Odpowiedzialność za podróż na tor i powrót do miejsca zamieszkania, przygotowanie motocykla YZF-R1M do jazdy
po torze oraz odpowiednie przygotowanie fizyczne i psychiczne będzie leżeć wyłącznie po stronie klienta i odbędzie
się wyłącznie na jego koszt.
W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające ważne prawo jazdy uprawniające do
jazdy motocyklem YZF-R1M. Należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie, biorąc pod uwagę, że wyścigi
motocyklowe mogą być uznawane przez ubezpieczycieli za sport niebezpieczny.
Jeśli firma Yamaha Motor Europe (lub Agencja działająca w jej imieniu) stwierdzi w dowolnym momencie, według
własnego uznania, że klient lub motocykl klienta są nieprzygotowane lub stanowią zagrożenie podczas jazdy na
torze, ma prawo odmówić udziału lub zakończyć udział klienta w wydarzeniu przed lub po jego rozpoczęciu.
Zaproszenie na wydarzenie jest kierowane do konkretnej osoby i ma charakter niezbywalny.
Odwołanie udziału
Udział w wydarzeniu Yamaha Racing Experience jest zapewniony tylko wtedy, gdy klient potwierdzi swój udział we
wiadomości e-mail do Agencji oraz Agencja potwierdzi przyjęcie zgłoszenia firmie Yamaha Motor Europe. Aby
odwołać swój udział w wydarzeniu Yamaha Racing Experience, należy niezwłocznie powiadomić o tym Agencję,
przesyłając stosowną wiadomość e-mail. Dane kontaktowe w sprawie odwołania udziału w wydarzeniu zostaną
podane w korespondencji przesłanej przez Agencję. W przypadku odwołania udziału nie później niż na 7 dni przed
rozpoczęciem klient nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli odwołanie udziału w wydarzeniu nie nastąpi przed upływem
7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia lub osoba nie zgłosi się na wydarzenie, Agencja obciąży klienta rzeczywistymi
kosztami rezerwacji hotelowej, a firma Yamaha Motor Europe nie będzie ponosić odpowiedzialności
odszkodowawczej z tytułu poniesionych kosztów lub strat związanych m.in. z opłatami za anulowanie rezerwacji
hotelowej i kosztami podróży. Opłaty za anulowanie rezerwacji hotelowej mogą być również nałożone w
przypadku zarezerwowania dodatkowych noclegów (należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi anulowania
rezerwacji w danym hotelu).
Yamaha Motor Europe nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie lub odwołanie wydarzenia Yamaha
Racing Experience z jakiegokolwiek powodu lub w przypadku zmiany terminu, odwołania udziału lub odmowy
wzięcia udziału w wydarzeniu przez klienta. W żadnym przypadku Yamaha Motor Europe nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym z tytułu odszkodowania za poniesione koszty własne klienta.
Udział w wydarzeniu Yamaha Racing Experience odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Udział w
wydarzeniu Yamaha Racing Experience wiąże się z potencjalnym ryzykiem wystąpienia obrażeń ciała w związku z
charakterem samego wydarzenia. Yamaha Motor Europe nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty,
uszkodzenia mienia ani obrażenia ciała doznane w jakikolwiek sposób przez uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w

której byłoby one spowodowane celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem firmy Yamaha Motor Europe i
tylko w zakresie dotyczącym takiego działania lub zaniedbania. Z zastrzeżeniem dla powyższego postanowienia
firma Yamaha Motor Europe zrzeka się odpowiedzialności za tego typu szkody w najszerszym dopuszczonym przez
prawo zakresie.
Postanowienia ogólne
Yamaha Motor Europe może w dowolnym czasie zmienić niniejsze Warunki i postanowienia.
Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków i postanowień: 18 października 2018 r.
Yamaha Motor Europe może przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych
osobowych można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności na stronie https://www.yamaha-

motor.eu/pl/pl/prywatnosc/
Niniejsze Warunki i postanowienia podlegają prawu holenderskiemu.
Jakiekolwiek spory z klientami wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami i postanowieniami będą rozstrzygane
wyłącznie przez właściwy sąd dla miasta Amsterdam w Holandii.
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Marketing Division
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Holandia
+31206546000

