
 
 
 
 
 
TERMENI ȘI CONDIȚII CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRARE ȘI ALOCARE 

Se aplică Termenii și Condițiile de mai jos:  

Înregistrare pentru oferta de achiziție  

Înregistrarea online YZF-R1M pentru oferta de achiziție este oferită de Yamaha Motor Europe N.V., filialele 

acesteia și companiile afiliate (denumite împreună și separat „Yamaha Motor Europe”). În afara cazului în care 

se specifică altfel în prezentul document, orice referință la Yamaha Motor Europe va include toate filialele și 

companiile afiliate.  

Înregistrarea online pentru achiziționarea modelului YZF-R1M va fi posibilă începând cu data de 29 iunie 2019 

prin intermediul site-ului web https://r1m.yamaha-motor.eu/ pentru o perioadă limitată de timp, la prețul 

recomandat de vânzare cu amănuntul € 26900 incl. TVA. Vom deservi clienții în funcție de numărul de 

motociclete YZF-R1M disponibile în țara de reședință a clientului. O persoană se poate înregistra pentru o (1) 

motocicletă YZF-R1M, iar înregistrarea nu este transferabilă.  

După înregistrare, vei primi un e-mail de confirmare a înregistrării. În termen de 3 zile lucrătoare de la 

confirmarea înregistrării, Yamaha Motor Europe îți va confirma alocarea temporară a unei motociclete YZF-

R1M, prin e-mail. Acest e-mail de confirmare a alocării temporare va fi trimis la adresa de e-mail furnizată în 

timpul înregistrării. Acest e-mail de confirmare a alocării temporare nu este transferabil.  

Vizitează distribuitorul selectat în sistemul de înregistrare în decurs de 14 zile calendaristice de la primirea e-

mailului de confirmare a alocării temporare. Ia cu tine o copie imprimată a e-mailului de confirmare a alocării 

temporare, pentru a putea încheia acordul de achiziție a motocicletei YZF-R1M cu distribuitorul. După 

semnarea contractului, distribuitorul îți va confirma perioada de livrare preconizată a motocicletei. Dacă nu 

cazi de acord cu distribuitorul selectat prin sistemul de înregistrare, poți alege alt distribuitor (consultă lista de 

distribuitori pentru modelul YZF-R1M din lista distribuitorilor disponibilă pe site-ul web Yamaha Motor din țara 

ta de reședință) pentru a încheia contractul de achiziție (nu uita să prezinți și acestui distribuitor e-mailul de 

confirmare a alocării temporare).  

De asemenea, ia în considerare faptul că, în orice caz, încheierea acordului de achiziție trebuie să aibă loc în 

termen de 14 zile calendaristice de la data la care ți-a fost trimisă prin e-mail confirmarea de alocare 

temporară. Numele cumpărătorului din contractul de achiziție trebuie să fie exact același cu numele care este 

furnizat în înregistrarea online. În caz contrar, înregistrarea online și alocarea temporară a unei motociclete 

YZF-R1M nu vor fi valabile. Yamaha Motor Europe nu este parte la contractul tău de achiziție cu un distribuitor 

pentru achiziționarea unei motociclete YZF-R1M. În cazul în care, indiferent de motiv, contractul de achiziție 

pentru motocicleta YZF-R1M nu a fost încheiat în termen de 14 zile calendaristice de la data trimiterii e-

mailului de alocare temporară, înregistrarea ta pentru motocicleta YZF-R1M va deveni nevalidă. 

În timpul înregistrării online, îți poți manifesta interesul de a participa la un eveniment Yamaha Racing 

Experience. Poți face acest lucru în înregistrarea online atunci când te înregistrezi pentru achiziționarea YZF-

R1M. Dacă ți-ai manifestat interesul pentru evenimentele Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe 

îți va trimite, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziție, un e-mail cu datele tale 

personale de conectare pentru site-ul web Yamaha Racing Experience. Pentru Yamaha Racing Experience se 

aplică un set separat de termeni și condiții. Acest set de termeni și condiții poate fi găsit aici: [Terms and 

Conditions].  

 

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_ro-ro.pdf
https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_ro-ro.pdf


General  

Yamaha Motor Europe poate revizui în orice moment acești Termeni și Condiții.  

Ultima actualizare a acestor Termeni și Condiții: 25 martie 2021  

Yamaha Motor Europe poate prelucra date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre modul în care 

utilizăm datele cu caracter personal, consultă Politica noastră de confidențialitate http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Acești Termeni și Condiții sunt exclusiv guvernați de legislația olandeză. Orice dispute rezultate din Termenii și 

Condițiile de față pentru Clienți vor fi înaintate exclusiv tribunalului competent din Amsterdam, Țările de Jos.  
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