
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

 
Последна актуализация: 4 март 2019 г. 
 
Прилагат се следните правила и условия: 
 

 
РЕЗЕРВИРАНЕ НА МОТОЦИКЛЕТ 
 
Доставчик на услугата "Резервиране на мотоциклет"  
Резервирането на мотоциклет, включващо резервиране и получаване на оферта за закупуване 
от оторизиран дилър, (по-надолу: "Резервиране на мотоциклет") за мотоциклет Ténéré 700 (по-
надолу: "Мотоциклетът") се предлага онлайн от Yamaha Motor Europe N.V., нейните клонове и 
свързани филиали (заедно и поотделно наричани "Yamaha Motor Europe" или "Ние"). Освен ако 
не е посочено друго, всяка препратка към Yamaha Motor Europe трябва да включва всички нейни 
клонове и свързани филиали. 
 
Оферта и регистриране 
Онлайн резервирането на мотоциклет е достъпно от 27-имарт 2019 г. до 31-виюли 2019 г. за 
препоръчителната цена на дребно от 9299,00 евро* (с ДДС) за базово оборудване. Клиентите ще 
бъдат обслужвани на принципа „първият по време е първи по право“. Едно лице може да 
резервира само един мотоциклет в рамките на своята държава на местожителство, което 
означава, че резервирането на мотоциклет е лично и не може да се прехвърля. 
 
Потвърждение на регистрирането и предоставянето на мотоциклет 
При получаване на Вашата резервация на мотоциклет от Yamaha Motor Europe ние ще Ви 
изпратим потвърждение на резервирането на имейл адреса, който сте ни предоставили при 
резервирането. Ако имате възможност да закупите мотоциклет след резервирането, Yamaha 
Motor Europe ще Ви потвърди по имейл (временното) предоставяне на мотоциклет в рамките на 
три (3) работни дни от изпращането на потвърждението на резервирането ("Имейл за 
потвърждение на предоставянето"). 
 
Процедура по закупуване 

Посетете дилъра, който сте посочили при резервирането, в рамките на 14 календарни дни от 
получаване на имейла, с който Ви потвърждаваме временното предоставяне на мотоциклет в 
"Имейл за потвърждение на предоставянето". Носете разпечатания "Имейл за потвърждение на 
предоставянето", за да можете да сключите договор за закупуване на мотоциклет с избрания от 
Вас дилър. Дилърът ще Ви информира за очаквания период на доставка на мотоциклета при 
финализиране на договора за закупуване.  
 
В случай че не сключите договор с дилъра, който сте посочили във формуляра за резервиране 
на мотоциклет, можете да посетите друг дилър на мотоциклети Yamaha (вижте списъка на 
дилърите на Ténéré 700 в раздел "Търсене на дилър" на уебсайта на Yamaha Motor в държавата 
Ви на местожителство), с който да сключите договор за закупуване (не забравяйте да покажете 
на новия дилър "Имейл за потвърждение на предоставянето"). Имайте предвид, че трябва сами 
да насрочите срещата с новия дилър. Освен това имайте предвид, че договорът за закупуване 
на мотоциклет с първоначално избрания или с новия дилър трябва във всички случаи да влезе 
в сила в рамките на 30 календарни дни след датата на имейла за потвърждение на 
предоставянето. Договорът за закупуване на мотоциклет трябва да бъде между Вас и дилъра, 
който продава мотоциклета. Yamaha Motor Europe няма да бъде страна в този договор за 
закупуване. Yamaha Motor Europe освен това не гарантира наличността на мотоциклета при 
първоначално избрания или новия дилър. 
 
Данните на купувача в договора за закупуване на мотоциклет трябва да съвпадат с данните, 
предоставени при онлайн резервирането на мотоциклет.  При несъответствия Yamaha Motor 
Europe и дилърите на мотоциклети си запазват правото да анулират Вашата резервация и 
временно предоставяне на мотоциклета. 

 
Ако поради каквато и да било причина договорът за закупуване на мотоциклет не бъде сключен 



в срок от 30 календарни дни от получаването на имейла за потвърждение на предоставянето, 

както е описани по-горе, Вашето регистриране и предоставянето на мотоциклета съгласно 

резервацията на мотоциклета ще бъдат анулирани автоматично и Вие повече няма да имате право да 

закупите мотоциклет съгласно резервацията на мотоциклета. 

 
ОБЩИ ПРАВИЛА 
 

Чрез подаване на Вашата регистрация за резервиране на мотоциклет Вие декларирате, че сте прочели и 

разбирате настоящите правила и условия и ги приемате.  

 

Това резервиране на мотоциклет не се предлага в комбинация с друга промоция, оферта или отстъпка 

(освен ако не е посочено друго). Тази оферта и ползите от нея не могат да се разменят или прехвърлят. 

Yamaha Motor Europe си запазва правото да провери валидността на резервациите и да 

дисквалифицира всеки участник, който е правил опити за подправяне по време на процеса на 

регистрация. 

 
Освен че нищо в тези правила и условия не може да ограничи или освободи от отговорност Yamaha 

Motor Europe или която и да било трета страна в случай на (a) смърт или нараняване, причинено от 
небрежност, или (b) измама, Yamaha Motor Europe и свързаните с нея компании и агенти няма да носят 
отговорност във връзка със следните събития, в случай че те възникнат по независещи от тях причини: 

(i) всяко отлагане, отмяна или изменение на настоящото резервиране на мотоциклет, (ii) неуспешно 

закупуване на мотоциклета от клиента или съответното лице, и (iii) всяко действие или неизпълнение от 
страна на трети доставчик. 
 
Yamaha Motor Europe ще обработва личните Ви данни в контекста на резервирането на 
мотоциклет. За допълнителна информация как използваме личните Ви данни вижте нашата 
"Политика за защита на личните данни" на https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-
policy/  
 

Настоящите правила и условия са преведени на различни езици. При несъответствия или разлики между 

английската версия и някой от преведените варианти предимство има английската версия.  

 
Ако някое от тези правила и условия бъде отменено, обявено за недействително, неприложимо 
или незаконно, то ще бъде премахнато от тях, като останалите правила и условия ще останат в 
сила и действие. 
 
Yamaha Motor Europe може по всяко време да променя или оттегля тези правила и условия и 

резервирането на мотоциклет без предварително уведомяване. 

 

Тези правила и условия и резервирането на мотоциклет се уреждат изключително от 

законодателството на Нидерландия. Всички спорове, произтичащи от тези правила и условия за 
клиентите, ще бъдат решавани от компетентния съд в Амстердам, Нидерландия. 
 
*Цената може да варира в различните държави според местното данъчно облагане и 
нормативни разпоредби. 
 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. 
Отдел "Маркетинг" 
Koolhovenlaan 101 
1119 NC Schiphol-Rijk 
Нидерландия 
+31206546000 
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