OBCHODNÉ PODMIENKY
Uplatňujú sa nasledovné obchodné podmienky:
Registrácia na ponuku na kúpu
Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej pobočky a pridružené spoločnosti (spoločne a samostatne označované
ako „Yamaha Motor Europe“) poskytujú online registráciu na ponuku na kúpu motocykla YZF-R1M. Pokiaľ nie je
v tomto dokumente uvedené inak, akákoľvek zmienka týkajúca sa spoločnosti Yamaha Motor Europe zahŕňa všetky
príslušné pobočky a pridružené spoločnosti.
Online registráciu na kúpu motocykla YZF-R1M bude možné uskutočniť od 28. októbra 2018 pre limitované
množstvo exkluzívnych motocyklov YZF-R1M s odporúčanou predajnou cenou 19 399 GBP. Počet vybavených
zákazníkov bude závisieť od počtu motocyklov YZF-R1M dostupných v krajine ich trvalého bydliska. Jedna osoba sa
môže zaregistrovať len na jeden motocykel YZF-R1M a táto registrácia nie je prenosná.
Po registrácii vám bude prostredníctvom e-mailu doručené potvrdenie o prijatí registrácie. V priebehu
3 pracovných dní po potvrdení prijatia registrácie vám spoločnosť Yamaha Motor Europe potvrdí prostredníctvom
e-mailu dočasnú rezerváciu motocykla YZF-R1M. Následne v priebehu 14 kalendárnych dní navštívte predajcu,
ktorého ste si zvolili prostredníctvom registračného systému, a prineste so sebou vytlačený e-mail s potvrdením
o dočasnej rezervácii a uzatvorte zmluvu o kúpe motocykla YZF-R1M. Predajca vám po uzatvorení zmluvy potvrdí
predpokladanú dobu dodania. Ak sa s predajcom, ktorého ste si zvolili prostredníctvom registračného systému,
nedohodnete, môžete zmeniť predajcu (pozrite si zoznam predajcov motocyklov YZF-R1M uvedených vo
vyhľadávači predajcov na webovej lokalite spoločnosti Yamaha Motor
krajiny vášho bydliska) a uzatvoriť kúpnu zmluvu (aj k tomuto predajcovi si prineste e-mail s potvrdením
o dočasnej rezervácii). Taktiež vezmite do úvahy, že doba do uzatvorenia kúpnej zmluvy nesmie za žiadnych
okolností prekročiť dĺžku 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania potvrdenia o dočasnej rezervácii.
Meno kupujúceho na kúpnej zmluve musí byť rovnaké ako meno uvedené pri online registrácii. Ak tieto mená
nebudú rovnaké, online registrácia aj dočasná rezervácia motocykla YZF-R1M stratia platnosť. Spoločnosť Yamaha
Motor Europe sa nepodieľa na vašej kúpnej zmluve uzatvorenej s predajcom týkajúcej sa zakúpenia motocykla YZFR1M.
Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o kúpe motocykla YZF-R1M v rámci 14 kalendárnych dní
odo dňa odoslania e-mailu s dočasnou rezerváciou, vaša registrácia na motocykel YZF-R1M a udalosť Yamaha
Racing Experience bude neplatná.

Yamaha Racing Experience
Spoločnosť Yamaha Motor Europe pozýva všetkých majiteľov MY2019 R1M, aby sa zúčastnili udalosti Yamaha
Racing Experience, ktorá sa koná na jar 2019 na jednej z hlavných európskych závodných dráh, ktorú vyberie
spoločnosť Yamaha Motor Europe, vzhľadom na kapacitu udalosti Yamaha Racing Experience. Svoj záujem o účasť
na udalosti Yamaha Racing Experience je potrebné potvrdiť online a môžete tak urobiť pri online registrácii na kúpu
motocykla R1M. Ak ste potvrdili svoj záujem o udalosť Yamaha Racing Experience, spoločnosť Yamaha Motor
Europe vám v priebehu 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy pošle e-mail s osobnými prihlasovacími
údajmi pre webovú stránku Yamaha Racing Experience. O účasť na udalosti Yamaha Racing Experience budete
musieť požiadať prostredníctvom webovej stránky Yamaha Racing Experience. Po registrácii dostanete potvrdenie
o prijatí žiadosti. Prijaté žiadosti týkajúce sa účasti na udalosti Yamaha Racing Experience budú potvrdzované
v priebehu 5 pracovných dní odo dňa odoslania e-mailu o potvrdení prijatia. Agentúra, s ktorou spoločnosť Yamaha
Motor Europe uzatvorila zmluvu o spolupráci týkajúcej sa udalosti Yamaha Racing Experience, vás bude

kontaktovať telefonicky/e-mailom, aby s vami dohodla ďalšie detaily súvisiace s udalosťou. V tomto zmysle
príslušná agentúra spracuje vaše osobné údaje v zastúpení spoločnosti Yamaha Motor Europe.
Spoločnosť Yamaha Motor Europe vám ponúkne ubytovanie v hoteli na jednu noc zdarma, uvítaciu večeru, pokyny
k jazdeniu a celodennú účasť na udalosti Yamaha Racing Experience. Ďalšiu rezerváciu hotela si musíte dohodnúť
priamo
s agentúrou na vlastné náklady. V takom prípade sa môžu uplatniť špecifické obchodné podmienky agentúry.
Spoločnosť Yamaha Motor Europe sa nepodieľa na uzatvorení zmluvy medzi vami a agentúrou. Pokiaľ ide o
spracovanie osobných údajov, agentúra bude konať vo svojom vlastnom mene ako kontrolór údajov na základe
príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.
Doprava na závodnú dráhu a z nej, kompletný jazdný stav vášho motocykla YZF-R1M, príslušné závodné oblečenie,
telesná a mentálna kondícia a dobrá nálada budú vašou zodpovednosťou a na vaše vlastné náklady.
Zúčastniť sa môžete, len ak ste starší ako 18 rokov a ak vlastníte platný vodičský preukaz na motocykle typu YZFR1M. Je potrebné, aby ste si zaistili vhodné poistenie. Majte pritom na pamäti, že závodenie môže byť poisťovňami
považované za „nebezpečný šport“.
Ak spoločnosť Yamaha Motor Europe (alebo agentúra v našom zastúpení) kedykoľvek podľa vlastného uváženia
stanoví, že váš motocykel YZF-R1M a/alebo vy sami nevyhovujete alebo predstavujete nebezpečenstvo (pre seba
alebo iných) pri jazde na okruhu, vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo ukončiť vašu účasť pred alebo počas
udalosti.
Vaša pozvánka na udalosť Yamaha Racing Experience slúži len pre vás a nemožno ju prenášať na inú osobu.
Stornovanie účasti
Vaša účasť na udalosti Yamaha Racing Experience bude zaručená, len keď ju písomne potvrdíte agentúre
a agentúra potvrdí vašu účasť spoločnosti Yamaha Motor Europe. Ak by ste chceli zrušiť svoju účasť na udalosti
Yamaha Racing Experience, bez zbytočného odkladu upozornite na túto skutočnosť agentúru prostredníctvom emailu. Kontaktné údaje pre takéto zrušenie sa nachádzajú v korešpondencii agentúry. V prípade zrušenia najmenej
7 dní pred udalosťou vám nebudú účtované žiadne poplatky. V prípade, ak nezrušíte svoju účasť aspoň 7 dní pred
udalosťou a udalosti sa nezúčastníte, agentúra vám bude účtovať vaše skutočné náklady za hotel a spoločnosť
Yamaha Motor Europe nebude povinná poskytnúť žiadnu inú kompenzáciu a nebude zodpovedná za žiadne
náklady či škody vrátane, okrem iných poplatkov, poplatkov za zrušenie hotelovej rezervácie a výdavkov na
dopravu. Poplatky za zrušenie hotelovej rezervácie sa môžu vzťahovať aj na extra rezerváciu hotelovej izby
(skontrolujte podmienky zrušenia hotelovej rezervácie).
Spoločnosť Yamaha Motor Europe nebude taktiež zodpovedná za zrušenie či odloženie udalosti Yamaha Racing
Experience z akýchkoľvek dôvodov ani za presunutie, zrušenie či zamietnutie vašej účasti. V žiadnom prípade
nebude spoločnosť Yamaha Motor Europe povinná poskytnúť nijakú kompenzáciu okrem iného vrátane
kompenzácií týkajúcich sa vašich výdavkov.
Účasť na udalosti Yamaha Racing Experience je na vlastné riziko. Pri účasti a/alebo prítomnosti na udalosti Yamaha
Racing Experience môžete byť vystavení potenciálnemu nebezpečenstvu ublíženia na zdraví v dôsledku povahy
tejto udalosti. Spoločnosť Yamaha Motor Europe nebude zodpovedná za žiadne straty, zranenia či škody akokoľvek
vzniknuté vám alebo na vašom majetku s výnimkou prípadov a len do tej miery, ak sú spôsobené úmyselne alebo z
hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti Yamaha Motor Europe. Bez toho, aby tým bolo dotknuté vyššie
uvedené, spoločnosť Yamaha Motor Europe vylučuje v maximálnom rozsahu povolenom zákonom akúkoľvek
zodpovednosť za takéto straty.
Všeobecne

Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže tieto obchodné podmienky kedykoľvek revidovať.
Posledná aktualizácia týchto obchodných podmienok: 18. októbra 2018
Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže spracovávať osobné údaje. Viac informácií o spôsobe použitia osobných
údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov https://www.yamaha-motor.eu/sk/sk/privacy/
Tieto obchodné podmienky sa riadia výlučne holandským právom.
Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto obchodných podmienok pre zákazníkov budú predložené výlučne
kompetentnému súdu v Amsterdame v Holandsku.
Yamaha Motor Europe N.V.
Marketing Division
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Holandsko
+31206546000

