POGOJI IN DOLOČILA
Veljajo naslednje splošne določbe:
Registracija namena nakupa
Spletno registracijo namena nakupa motornega kolesa YZF-R1M ponuja družba Yamaha Motor Europe N.V., njene
podružnice in z njo povezane družbe (v nadaljevanju bodo skupaj in vsaka posamezno imenovane "Yamaha Motor
Europe"). Če v tem dokumentu ni drugače določeno, se vsaka navedba Yamaha Motor Europe nanaša tudi na vse
njene podružnice in z njo povezane družbe.
Spletna registracija namena nakupa motornega kolesa YZF-R1M bo mogoča med 28. oktobrom 2018, na voljo pa
bo omejeno število ekskluzivnih motornih koles YZF-R1M po priporočeni maloprodajni ceni 11.762 €. Strankam
bomo nakup omogočili glede na število motornih koles YZF-R1M, ki so na voljo za državo, kjer ima stranka
prebivališče. Določena oseba sme registrirati namen nakupa samo enega motornega kolesa YZF-R1M, registracija
pa ni prenosljiva.
Ob registraciji boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejemu vaše registracije. V roku 3 delovnih dni po
potrditvi prejema vaše registracije vam bo Yamaha Motor Europe po elektronski pošti poslala potrdilo o začasni
dodelitvi motornega kolesa YZF-R1M. Nato v roku 14 koledarskih dni obiščite prodajalca, ki ste ga izbrali v
postopku registracije, in s seboj vzemite izpis potrdila o začasni dodelitvi, ki ste ga prejeli po elektronski pošti, da
boste lahko sklenili pogodbo o nakupu motornega kolesa YZF-R1M. Prodajalec vam bo ob sklenitvi pogodbe potrdil
predvideni rok dobave. Če s prodajalcem, ki ste ga izbrali v postopku registracije, ne boste mogli skleniti pogodbe,
lahko prodajalca zamenjate (seznam prodajalcev modela YZF-R1M najdete v iskalniku prodajalcev na spletni strani
Yamaha Motor,
pod imenom svoje države) in pogodbo o nakupu sklenete pri drugem prodajalcu (potrdilo o začasni dodelitvi, ki ste
ga prejeli po elektronski pošti, vzemite s seboj tudi, ko obiščete drugega prodajalca). Upoštevajte, da je pogodbo o
nakupu mogoče skleniti le v roku 14 koledarskih dni od dneva, ko je bilo poslano potrdilo o začasni dodelitvi.
Ime kupca na kupoprodajni pogodbi se mora natančno ujemati z imenom na spletni registraciji. Če se imeni ne
ujemata, postaneta spletna registracija in začasna dodelitev motornega kolesa YZF-R1M neveljavni. Yamaha Motor
Europe ni stranka pogodbe o nakupu motornega kolesa YZF-R1M, ki jo sklenete s prodajalcem.
Če iz katerega koli razloga pogodba o nakupu motornega kolesa YZF-R1M ni sklenjena v roku 14 koledarskih dni,
šteto od dneva, ko je bilo po elektronski pošti poslano potrdilo o začasni dodelitvi, vaša registracija namena nakupa
motornega kolesa YZF-R1M in prijava na dogodek "Yamaha Racing Experience" postaneta neveljavni.

Dogodek "Yamaha Racing Experience"
Yamaha Motor Europe vabi vsakega lastnika motornega kolesa MY2019 R1M na dogodek "Yamaha Racing
Experience", ki bo potekal spomladi 2019 na enem izmed večjih evropskih dirkališč po izboru Yamaha Motor
Europe in upoštevajoč zmogljivosti dogodka "Yamaha Racing Experience". Svojo željo udeležiti se dogodka
"Yamaha Racing Experience" morate izraziti na spletu; to lahko storite ob spletni registraciji za nakup motornega
kolesa R1M. Če boste izrazili željo udeležiti se dogodka "Yamaha Racing Experience", vam bo Yamaha Motor
Europe v roku 3 delovnih dni po sklenitvi pogodbe o nakupu poslala elektronsko sporočilo z vašimi osebnimi
podatki za prijavo na spletni strani dogodka "Yamaha Racing Experience". Na dogodek se morate prijaviti na spletni
strani dogodka "Yamaha Racing Experience". Ob prijavi na dogodek boste prejeli potrdilo o prejeti prijavi. Prejete
prijave na dogodek "Yamaha Racing Experience" bodo potrjene v roku 5 delovnih dni od dneva, ko je bilo poslano
elektronsko sporočilo s potrdilom o prejeti prijavi. Agencija, ki jo je Yamaha Motor Europe pooblastila za pomoč pri
izvedbi dogodka "Yamaha Racing Experience", se bo po telefonu oziroma elektronski pošti z vami dogovorila o

nadaljnjih podrobnostih dogodka. Na podlagi takega pooblastila bo Agencija tudi obdelovala vaše osebne podatke
za Yamaha Motor Europe.
Yamaha Motor Europe vam ponuja eno brezplačno nočitev v hotelu, večerjo dobrodošlice, navodila za vožnjo in
celodnevni dogodek "Yamaha Racing Experience". Vse dodatne hotelske rezervacije boste na
svoje stroške urejali neposredno z Agencijo. V takem primeru morda veljajo posebne določbe Agencije. Yamaha
Motor Europe ni stranka pogodbe, ki jo sklenete z Agencijo. Agencija bo pri obdelavi osebnih podatkov ravnala v
lastnem imenu kot upravljavec podatkov na podlagi ustrezne zakonodaje o varovanju podatkov.
Za pot na in z dirkališča, popolno pripravljenost vašega motornega kolesa YZF-R1M, ustrezno opremo za dirkanje,
telesno in duševno pripravljenost ter dobro voljo ste odgovorni sami, prav tako zanje nosite sami vse stroške.
Sodelujete lahko le, če ste starejši od 18 let in imate veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornega kolesa YZFR1M. Sami si uredite ustrezno zavarovanje ter upoštevajte, da zavarovalnice dirkanje morda smatrajo kot "nevaren
šport".
Če Yamaha Motor Europe (ali v našem imenu Agencija) kadar koli po lastni presoji odloči, da vaše motorno kolo
YZF-R1M in/ali vi sami niste ustrezno pripravljeni oziroma da z vožnjo po stezi ogrožate sebe ali druge, si
pridržujemo pravico, da vam pred oziroma med dogodkom zavrnemo oziroma odvzamemo pravico do udeležbe.
Vaše vabilo na dogodek "Yamaha Racing Experience" je osebno in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.
Odpoved
Po pisni potrditvi svoje udeležbe na dogodku "Yamaha Racing Experience" Agenciji in po prejemu potrditve s strani
Agencije, je vaša udeležba potrjena. Če želite udeležbo na dogodku "Yamaha Racing Experience" odpovedati, o tem
brez nepotrebnega odlašanja obvestite Agencijo po elektronski pošti. Kontaktni podatki za primer odpovedi so
navedeni v dopisih Agencije. Če udeležbo odpoveste vsaj 7 dni pred dogodkom, ne bodo zaračunani nobeni stroški.
Če pa udeležbe ne odjavite vsaj 7 dni pred dogodkom oziroma če se dogodka ne udeležite, vam bo Agencija
zaračunala dejanski strošek za hotel, Yamaha Motor Europe pa vam ni dolžna izplačati odškodnine in ni
odškodninsko odgovorna za kakršne koli stroške ali škodo, vključno (a ne zgolj) z odpovednimi stroški hotela in
potnimi stroški. Odpovedni stroški hotela morda veljajo tudi za dodatne nočitve, ki ste jih rezervirali (preverite
hotelska pravila odpovedi).
Yamaha Motor Europe prav tako ni odškodninsko odgovorna za prestavitev dogodka "Yamaha Racing Experience"
na drugo uro oziroma datum in ne za odpoved dogodka iz katerega koli razloga, ter tudi ne, če je vaša udeležba
prestavljena na drug datum ali uro, odpovedana ali je vaše pravica do udeležbe zavrnjena. Yamaha Motor Europe v
nobenem primeru ni zavezana nuditi nobene odškodnine, vključno (a ne zgolj) z odškodnino v zvezi z vašimi
lastnimi stroški.
Sami prevzamete tveganje svoje udeležbe na dogodku "Yamaha Racing Experience". V naravi dogodka "Yamaha
Racing Experience" je, da ste lahko z udeležbo na njem in/ali njegovim obiskom izpostavljeni morebitnemu
tveganju telesnih poškodb. Yamaha Motor Europe ni odškodninsko odgovorna za kakršno koli izgubo, poškodbo ali
škodo, ki bi bila kakor koli povzročena vam ali vašemu premoženju, razen kadar in v kolikor jo je namenoma ali iz
hude malomarnosti povzročila Yamaha Motor Europe. Brez poseganja v zgornje določbe Yamaha Motor Europe
izključuje vsakršno odgovornost za take izgube v največji po zakonu dovoljeni meri.
Splošno
Yamaha Motor Europe sme te splošne določbe kadar koli spremeniti.
Zadnja posodobitev teh splošnih določb: 18. oktober 2018

Yamaha Motor Europe sme obdelovati osebne podatke. Več informacij o tem, kako uporabljamo vaše osebne
podatke, najdete v našem Pravilniku o zasebnosti https://www.yamaha-motor.eu/si/sl/privacy/
Za te splošne določbe velja izključno nizozemsko pravo.
Za vse spore, ki bi s stranko nastali na podlagi teh splošnih določb, velja izključna krajevna pristojnost stvarno
pristojnega sodišča v Amsterdamu, na Nizozemskem.
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