
 
 
 
 
 
ZMLUVNÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE A PRIDELENIA 

Platia tieto zmluvné podmienky:  

Registrácia pre ponuku nákupu  

Online registráciu na ponuku kúpy modelu YZF-R1M ponúka spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej 

pobočky a pridružené spoločnosti (ďalej spoločne alebo samostatne označované ako spoločnosť „Yamaha 

Motor Europe“). Pokiaľ tu nie je uvedené inak, odkaz na spoločnosť Yamaha Motor Europe zahŕňa všetky jej 

pobočky a pridružené spoločnosti.  

Online registrácia na nákup modelu YZF-R1M bude možná od 29. júna 2019 prostredníctvom webovej lokality 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ po obmedzený čas za odporúčanú maloobchodnú cenu EUR 24990 vč. DPH. 

Zákazníkom vyhovieme zákazníkom v závislosti od počtu strojov YZF-R1M dostupných v krajine bydliska 

zákazníka. Osoba môže zaregistrovať svoj záujem iba o jeden (1) motocykel YZF-R1M a registrácia je 

neprenosná.  

Po registrácii dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí registrácie. Do 3 pracovných dní od potvrdenia prijatia 

registrácie vám spoločnosť Yamaha Motor Europe e-mailom potvrdí dočasné pridelenie motocykla YZF-R1M. 

Tento e-mail s potvrdením o dočasnom pridelení bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. 

Tento e-mail s potvrdením o dočasnom pridelení je neprenosný.  

Navštívte predajcu, ktorého ste si vybrali prostredníctvom registračného systému, do 14 kalendárnych dní po 

tom, čo ste dostali e-mail s potvrdením dočasného pridelenia, a prineste si so sebou vytlačený e-mail s 

potvrdením dočasného pridelenia, aby ste mohli uzavrieť zmluvu o kúpe modelu YZF-R1M s predajcom. 

Predajca vám po uzavretí zmluvy potvrdí predpokladanú dobu dodania. Pokiaľ sa nedohodnete s predajcom, 

ktorého ste si vybrali prostredníctvom registračného systému, môžete predajcu zmeniť (pozrite si zoznam 

predajcov modelu YZF-R1M v rámci vyhľadávacieho nástroja na webovej lokalite spoločnosti Yamaha Motor v 

krajine vášho bydliska), aby ste uzavreli kúpnu zmluvu (potvrdenie o dočasnom pridelení si vezmite so sebou aj 

k tomuto predajcovi).  

Myslite aj na to, že uzavretie kúpnej zmluvy by v žiadnom prípade nemalo trvať dlhšie než 14 kalendárnych dní 

odo dňa, keď vám bol zaslaný e-mail s potvrdením o dočasnom pridelení. Meno kupujúceho uvedené v kúpnej 

zmluve musí byť úplne zhodné s menom uvedeným v online registrácii. Ak by to tak nebolo, online registrácia a 

dočasné pridelenie motocykla YZF-R1M budú neplatné. Spoločnosť Yamaha Motor Europe nie je zmluvnou 

stranou v prípade vašej kúpnej zmluvy s predajcom na nákup motocykla YZF-R1M. Ak z akýchkoľvek dôvodov 

nebude kúpna zmluva na model YZF-R1M uzavretá do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania e-mailu s 

dočasným pridelením, vaša registrácia na nákup motocykla YZF-R1M stratí platnosť. 

Počas online registrácie môžete prejaviť záujem o účasť na podujatí Yamaha Racing Experience. Môžete tak 

urobiť pri online registrácii svojho záujmu o nákup modelu YZF-R1M. Ak ste prejavili záujem o podujatie 

Yamaha Racing Experience, spoločnosť Yamaha Motor Europe Vám do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej 

zmluvy zašle e-mail s vašimi osobnými prihlasovacími údajmi pre webovú lokalitu venovanú podujatiu Yamaha 

Racing Experience. Na podujatie Yamaha Racing Experience sa vzťahujú samostatné zmluvné podmienky. Tieto 

zmluvné podmienky nájdete tu: [Terms and Conditions].  

Všeobecné  

Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže tieto zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_sk-sk.pdf


Posledná aktualizácia týchto zmluvných podmienok: 25. marca 2021  

Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže spracovávať osobné údaje. Ďalšie informácie o spôsobe použitia 

vašich osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na adrese http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Tieto zmluvné podmienky sa riadia výlučne holandským právom. Všetky spory vyplývajúce z týchto zmluvných 

podmienok pre zákazníkov budú predložené výhradne príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.  
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