TERMENI ŞI CONDIŢII
Se aplică următorii termeni şi condiţii:
Înregistrare pentru oferta de cumpărare
Înregistrarea online pentru achiziţia ofertei YZF-R1M este oferită de Yamaha Motor Europe N.V., de sucursale sale
şi de entităţile afiliate (denumite în mod colectiv şi individual „Yamaha Motor Europe”). Dacă nu se face altfel
referire în prezentul document, orice referire la Yamaha Motor Europe va include toate sucursale sale şi toate
entităţile afiliate.
Înregistrarea online pentru achiziţia YZF-R1M va fi posibilă începând cu 28 octombrie 2018 pentru o cantitate
limitată de motociclete exclusiviste YZF-R1M, la preţul recomandat de vânzare cu amănuntul de 19.399 £. Vom
servi clienţii în funcţie de numărul de motociclete YZF-R1M disponibile pentru ţara de reşedinţă a clientului. O
persoană se poate înregistra pentru o singură motocicletă YZF-R1M, iar înregistrarea nu este transmisibilă altei
persoane.
La înregistrarea dvs., veţi primi o confirmare a înregistrării prin e-mail. În termen de 3 zile lucrătoare după
confirmarea de primire a înregistrării dvs., Yamaha Motor Europa vă va confirma prin e-mail alocarea temporară a
unei motociclete YZF-R1M. Vă rugăm să vizitaţi distribuitorul pe care l-aţi selectat prin sistemul de înregistrare în
termen de 14 zile calendaristice şi să luaţi cu dvs. un exemplar tipărit al e-mailului de confirmare pentru alocarea
temporară, pentru a încheia contractul de cumpărare a motocicletei YZF-R1M. Distribuitorul vă va confirma la
încheierea contractului perioada estimată de livrare. În cazul în care nu ajungeţi la un acord cu distribuitorul pe
care l-aţi selectat prin sistemul de înregistrare, puteţi schimba distribuitorul (consultaţi lista distribuitorilor de
motociclete YZF-R1M enumeraţi în localizatorul de distribuitori de pe site-ul web al Yamaha Motor pentru
ţara dvs. de reşedinţă), pentru a încheia contractul de cumpărare (vă rugăm să aveţi asupra dvs. o copie a emailului de confirmare a alocării temporare şi la acest distribuitor). Vă rugăm să reţineţi şi că încheierea
contractului de achiziţie ar trebui să aibă loc, în orice caz, în termen de maximum 14 zile calendaristice după ziua
trimiterii către dvs. a confirmării alocării temporare.
Numele cumpărătorului de pe contractul de cumpărare trebuie să fie identic cu numele furnizat în înregistrarea
online. În caz contrar, înregistrarea online şi alocarea temporară a unei motociclete YZF-R1M vor fi nevalide.
Yamaha Motor Europe nu este parte în contractul dvs. de cumpărare cu distribuitorul, pentru achiziţionarea unei
motociclete YZF-R1M.
Dacă, indiferent de motiv, contractul de cumpărare pentru motocicleta YZF-R1M nu a fost încheiat în termen de 14
zile calendaristice începând de la data expedierii e-mailului de alocare, înregistrarea dvs. pentru motocicleta YZFR1M şi Yamaha Racing Experience va deveni nevalidă.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe invită toţi deţinătorii de motociclete MY2019 R1M să se alăture evenimentului Yamaha
Racing Experience din Primăvara anului 2019, pe una dintre cele mai mari piste alese de Yamaha Motor Europe, în
funcţie de capacitatea evenimentului Yamaha Racing Experience. Va trebui să vă manifestaţi online interesul de a
participa la evenimentul Yamaha Racing Experience şi puteţi face acest lucru la înregistrarea dvs. pentru
achiziţionarea modelului R1M. Dacă v-aţi manifestat interesul pentru Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor
Europe vă va trimite un e-mail în termen de 3 zile de la încheierea contractului de cumpărare, cu datele dvs.
personale pentru autentificarea pe site-ul web Yamaha Racing Experience. Va trebui să aplicaţi pentru Yamaha
Racing Experience prin site-ul web Yamaha Racing Experience. La înregistrare, veţi primi o confirmare a primirii
aplicaţiei dvs. Aplicaţiile primite pentru Yamaha Racing Experience vor fi confirmate în 5 zile lucrătoare, începând
de la data trimiterii e-mailului de confirmare. Agenţia care a fost contractată de Yamaha Motor Europe pentru a

facilita Yamaha Racing Experience vă va contacta prin telefon/e-mail, pentru a stabili detalii suplimentare despre
eveniment. Din această poziţie, Agenţia vă va procesa datele personale în numele Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe vă oferă gratuit o noapte la un hotel, o masă de bun venit, instrucţiuni de pilotare şi o zi
întreagă la Yamaha Racing Experience. Orice rezervare suplimentară la hotel va trebui realizată
direct cu Agenţia, pe cheltuiala dvs. În acest caz, se pot aplica termeni şi condiţii specifice ale Agenţiei. Yamaha
Motor Europe nu constituie parte în contractul dvs. cu Agenţia. În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal, Agenţia va acţiona în nume propriu în calitate de operator de date, în conformitate cu legile aplicabile
privind protecţia datelor.
Călătoria până la pista de curse şi de la aceasta, motocicleta YZF-R1M în stare perfectă de pilotare, echipamentul
corespunzător pentru pilotare, starea fizică şi mentală pentru pilotare şi starea psihică bună sunt răspunderea dvs.,
iar cheltuielile aferente vor fi suportate de dvs.
Puteţi participa numai dacă aveţi peste 18 ani şi dacă sunteţi posesorul unui permis de conducere valabil pentru
motocicleta YZF-R1M. Este indicată încheierea unor asigurări corespunzătoare, luând în considerare faptul că
cursele pot fi considerate de asigurători ca fiind „sporturi periculoase”.
În cazul în care Yamaha Motor Europe (sau Agenţia în numele său) stabileşte în orice moment faptul că motocicleta
YZF-R1M şi/sau dvs. nu sunteţi apt sau prezentaţi un risc (pentru dvs. sau pentru alte persoane) la pilotarea pe
circuit, ne rezervăm dreptul de a refuza sau de a respinge participarea dvs. înainte de eveniment sau în timpul
acestuia.
Invitaţia dvs. la Yamaha Racing Experience este personală şi nu este transmisibilă altor persoane.
Anularea
Numai după ce aţi confirmat în scris Agenţiei participarea dvs. la Yamaha Racing Experience şi Agenţia a confirmat
participarea dvs. la Yamaha Motor Europe, participarea dvs. este asigurată. În cazul în care trebuie să vă anulaţi
participarea la Yamaha Racing Experience, vă rugăm să informaţi fără întârziere Agenţia, prin e-mail. Detaliile de
contact privind anularea vor fi incluse în corespondenţa cu Agenţia. În cazul unei anulări cu cel puţin 7 zile înainte
de eveniment, nu se va percepe nicio taxă. În cazul în care nu vă anulaţi participarea cu cel puţin 7 zile înainte de
eveniment şi nu participaţi la eveniment, Agenţia vă va factura costul real al hotelului, iar Yamaha Motor Europe
nu va fi obligată să ofere nicio compensaţie şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio cheltuială şi pentru nicio pagubă,
inclusiv, dar nelimitându-se la taxele de anulare a cazării sau la cheltuielile de deplasare. Se pot aplica taxe de
anulare pentru nopţile suplimentare (consultaţi politica de anulare a hotelului).
Yamaha Motor Europe nu va fi răspunzătoare dacă evenimentul Yamaha Racing Experience este amânat sau anulat
din orice motiv sau dacă participarea dvs. este reprogramată, anulată sau refuzată. În orice caz, Yamaha Motor
Europe nu va fi obligată să ofere nicio compensaţie, inclusiv, dar fără a se limita la compensaţie legată de orice
cheltuieli personale ale dvs.
Participarea dvs. la Yamaha Racing Experience se face pe propriul dvs. risc. Prin participarea şi/sau prin prezenţa la
Yamaha Racing Experience, puteţi fi expus unor posibile riscuri de vătămare corporală, prin natura acestor
evenimente. Yamaha Motor Europe nu va fi responsabilă pentru nicio daună, nicio leziune şi niciun prejudiciu,
indiferent cum ar fi fost cauzate, aduse dvs. sau proprietăţilor dvs., exceptând atunci când şi numai în măsura în
care orice astfel de incident este cauzat în mod intenţionat de Yamaha Motor Europe sau din neglijenţa majoră a
acesteia din urmă. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, Yamaha Motor Europe exclude orice răspundere
pentru astfel de daune, în măsura maximă permisă de lege.
Generalităţi

Yamaha Motor Europe poate revizui în orice moment prezenţii termeni şi condiţii.
Ultima actualizare a acestor Termeni şi condiţii: 18 octombrie 2018
Yamaha Motor Europe poate procesa date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre cum utilizăm
datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de confidenţialitate

https://www.yamaha-motor.eu/ro/ro/privacy/
Prezenţii Termeni şi prezentele condiţii sunt reglementate exclusiv de legislaţia olandeză.
Orice litigii care rezultă din prezenţii Termeni şi din prezentele condiţii pentru clienţi vor fi prezentate exclusiv
instanţei competente din Amsterdam, Olanda.
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