
 
 
 
 
 
PRAVILA IN POGOJI REGISTRACIJE IN DODELITVE 

Veljajo naslednji pogoji poslovanja:  

Registracija za spletni nakup  

Spletno registracijo za nakupno ponudbo YZF-R1M ponuja Yamaha Motor Europe N.V., njene poslovalnive in 

podružnice (skupno in ločeno poimenovane kot "Yamaha Motor Europe"). Če tu ni drugače navedeno, vsako 

omenjanje družbe Yamaha Motor Europe vključuje vse njene podružnice in povezana podjetja.  

Spletna registracija za nakup motocikla YZF-R1M bo od 29. junija 2019 omejeno časovno obdobje možna na 

spletnem mestu https://r1m.yamaha-motor.eu/ po priporočeni maloprodajni ceni 25.495 EUR z vključenim 

DDV-jem. Stranke bomo postregli na osnovi števila razpoložljivih YZF-R1M v državi stalnega prebivališča 

stranke. Posameznik se lahko registrira le za en (1) motocikel YZF-R1M, registracija pa ni prenosljiva.  

Ob registraciji boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejemu vaše registracije. V 3 delovnih dneh po 

prejemu potrditve registracije boste od Yamaha Motor Europe po e-pošti prejeli potrditev začasne dodelitve 

motocikla YZF-R1M. To e-poštno sporočilo o potrditvi začasne dodelitev bo poslano na e-poštni naslov, ki ste 

ga navedli med registracijo. To e-poštno sporočilo o potrditvi začasne dodelitev ni prenosljivo.  

V 14 dneh po prejemu e-pošte o začasni dodelitvi obiščite pooblaščenega trgovca, ki ste ga izbrali ob 

registraciji. Da bi s prodajalcem sklenili pogodbo o nakupu motocikla YZF-R1M, imejte s seboj natisnjen izvod e-

pošte o potrditvi začasne dodelitve. Prodajalec bo potrdil predvideni rok dobave po sklenitvi pogodbe. Če ne 

sklenete pogodbe s prodajalcem, ki ste ga izbrali v sistemu za registracijo, lahko spremenite prodajalca 

(preverite prodajalce YZF-R1M, ki so navedeni v iskalniku prodajalcev na Yamahinem spletnem mestu za vašo 

državo), da bi sklenili kupoprodajno pogodbo (ob obisku novega prodajalca prinesite s seboj e-pošto, ki 

potrjuje začasno dodelitev).  

Upoštevajte tudi, da morate kupoprodajno pogodbo v vsakem primeru skleniti najpozneje v 14 dneh od dneva, 

ko prejmete potrdilo o začasni dodelitvi. Ime kupca v kupoprodajni pogodbi mora biti popolnoma enako 

imenu, ki ste ga navedli ob spletni registraciji. Če ni tako, bosta spletna registracija in začasna dodelitev 

motocikla YZF-R1M neveljavni. Yamaha Motor Europe ni stranka v vaši kupoprodajni pogodbi s prodajalcem za 

nakup motocikla YZF-R1M. Če iz katerega koli razloga kupoprodajna pogodba za YZF-R1M ni bila sklenjena v 14 

dneh od datuma, ko je bila poslana e-pošta z začasno dodelitvijo, bo vaša registracija za motocikel YZF-R1M 

postala neveljavna. 

Med spletno registracijo lahko navedete svoje zanimanje za udeležbo na dogodku Yamaha Racing Experience. 

To lahko storite v vaši spletni registraciji pri registraciji za nakup YZF-R1M. Če ste izrazili zanimanje za Yamaha 

Racing Experience, vam bo Yamaha Motor Europe v 3 delovnih dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe 

poslala e-poštno sporočilo z osebnimi podatki za prijavo na spletno mesto Yamaha Racing Experience. Za 

Yamaha Racing Experience veljajo ločena pravila in pogoji. Ta pravila in pogoje lahko najdete tukaj: [Terms and 

Conditions].  

Splošno  

Yamaha Motor Europe lahko kadarkoli spremeni Pravila in pogoje.  

Zadnja posodobitev teh pravil in pogojev: 25. marec 2021  

Yamaha Motor Europe lahko obdeluje osebne podatke. Za več podrobnosti o uporabi vaših osebnih podatkov 

preberite našo politiko o zasebnosti na http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx   

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_si-sl.pdf
https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_si-sl.pdf
http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx


Ta pravila in pogoje ureja izključno nizozemska zakonodaja. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz teh Pogojev 

poslovanja za stranke, je izključno pristojno sodišče v Amsterdamu (Nizozemska).  
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