SMLUVNÍ PODMÍNKY
Poslední aktualizace: 4. března 2019
Platí následující smluvní podmínky:

REZERVACE MOTOCYKLU
Poskytovatel rezervace motocyklu
Tato rezervace motocyklu, provedení rezervace a obdržení nákupní nabídky od autorizovaného
prodejce (dále rezervace motocyklu) pro model Ténéré 700 (dále motocykl) nabízí on-line společnost
Yamaha Motor Europe N.V., její pobočky a přidružené společnosti (dále společně nebo samostatně jako
společnost Yamaha Motor Europe nebo my). Pokud zde není uvedeno jinak, odkaz na společnost
Yamaha Motor Europe zahrnuje všechny její pobočky a přidružené společnosti.
Nabídka a registrace
On-line rezervace motocyklů je k dispozici od 27. března 2019 do 31. července 2019 za doporučenou
maloobchodní cenu 9 299,00 EUR* (včetně DPH) za základní model. Zákazníci budou obslouženi podle
principu kdo dřív přijde, je dřív na řadě. Osoba si může rezervovat pouze jeden motocykl v zemi svého
bydliště; tato rezervace motocyklu je čistě osobní a nepřevoditelná.
Potvrzení o registraci a přidělení motocyklu
Jakmile společnost Yamaha Motor Europe obdrží rezervaci na motocykl, pošleme vám potvrzení
o rezervaci na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli během rezervace. Máte-li nárok na motocykl po
rezervaci, společnost Yamaha Motor Europe vám potvrdí (dočasné) přidělení jednoho motocyklu emailem do tří (3) pracovních dnů poté, co vám odešle potvrzení rezervace (dále e-mail s potvrzením
přidělení).
Proces nákupu
Navštivte prodejce, kterého jste vybrali v procesu rezervace, do 14 kalendářních dnů po potvrzení
dočasného přidělení motocyklu v e-mailu s potvrzením přidělení. Chcete-li s vybraným prodejcem
uzavřít smlouvu o koupi motocyklu, přineste si s sebou výtisk e-mailu s potvrzením přidělení. Po
uzavření kupní smlouvy vás bude prodejce informovat o očekávané dodací lhůtě motocyklu.
Pokud se nedohodnete s prodejcem, kterého jste zvolili prostřednictvím formuláře rezervace motocyklu,
můžete navštívit jiného prodejce společnosti Yamaha Motorcycle (viz seznam prodejců Ténéré 700,
který je uveden na internetových stránkách společnosti Yamaha Motor v zemi vašeho bydliště), abyste
mohli uzavřít nákupní smlouvu (tomuto alternativnímu prodejci také nezapomeňte poskytnout e-mail
s potvrzením přidělení). Upozorňujeme, že v takovém případě se s tímto alternativním prodejcem
musíte sejít. Připomínáme také, že smlouva o koupi motocyklu s vybraným prodejcem nebo
s alternativním prodejcem musí být v každém případě s tímto prodejcem uzavřena do 30 kalendářních
dnů od data přijetí e-mailu s potvrzením přidělení. Smlouva o koupi motocyklu bude uzavřena mezi vámi
a příslušným prodejcem. Společnost Yamaha Motor Europe nebude smluvní stranou smlouvy o koupi
motocyklu. Společnost Yamaha Motor Europe také nezaručuje dostupnost motocyklu u vybraného nebo
alternativního prodejce.
Podrobnosti o kupujícím ve smlouvě o koupi motocyklu musí být shodné s podrobnostmi rezervace,
které jste poskytli během rezervace motocyklu on-line. V případě nesrovnalostí si společnost Yamaha
Motor Europe a prodejci motocyklů vyhrazují právo na prohlášení rezervace a dočasného přidělení
motocyklu za neplatné.
Pokud z jakéhokoli důvodu nebude kupní smlouva na motocykl uzavřena ve lhůtě 30 kalendářních dnů
od výše uvedeného e-mailu s potvrzením přidělení, vaše registrace a přidělení motocyklu v rámci
rezervace motocyklu budou automaticky zneplatněny a nebudete již oprávněni zakoupit motocykl v rámci
rezervace motocyklu.
OBECNÉ PODMÍNKY

Odesláním vaší registrace k rezervaci motocyklu prohlašujete, že jste si přečetli tyto smluvní podmínky,
že jste jim porozuměli a že je přijímáte.
Tato rezervace motocyklu není k dispozici ve spojení s jinou propagační akcí, nabídkou nebo slevou
(není-li uvedeno jinak). Tato nabídka a její výhody nejsou vyměnitelné ani převoditelné. Společnost
Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo ověřit platnost rezervací a vyřadit každého účastníka, u kterého
bylo zjištěno, že narušil proces vstupu.
S ohledem na to, že nic v těchto smluvních podmínkách neomezuje ani nevylučuje odpovědnost
společnosti Yamaha Motor Europe nebo kterékoli třetí strany za (a) smrt nebo zranění způsobené
nedbalostí nebo (b) podvody, společnost Yamaha Motor Europe a její přidružené společnosti a zástupci
nebudou odpovědní a nesmí mít žádnou odpovědnost v souvislosti s kterýmkoli z těchto případů za
předpokladu, že k nim dojde z důvodů mimo jejich přiměřenou kontrolu: (i) případné odložení, zrušení
nebo změny této rezervace motocyklu, (ii) jakákoli neschopnost zákazníka nebo příslušné osoby
k zakoupení motocyklu a (iii) jakýkoli úkon nebo nedodržení závazků jakéhokoli dodavatele třetí strany.
Společnost Yamaha Motor Europe bude zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s rezervací
motocyklu. Další informace o způsobu použití vašich osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně
údajů https://cz.yamaha.com/cs/privacy_policy/
Tyto smluvní podmínky jsou přeloženy do různých jazyků. V případě jakéhokoli nesouladu nebo
nekonzistence mezi anglickou verzí a jakoukoli přeloženou verzí má vždy přednost anglická verze.
Je-li některá z těchto smluvních podmínek neplatná, relativně neplatná, nevymahatelná nebo
nezákonná, pak je nutno takovou smluvní podmínku z těchto smluvních podmínek odstranit a plnou sílu
a účinek bude mít zbytek těchto smluvních podmínek.
Společnost Yamaha Motor Europe může kdykoli revidovat a zrušit tyto smluvní podmínky a rezervaci
motocyklu bez předchozího upozornění.
Tyto smluvní podmínky a rezervace motocyklu se řídí výhradně nizozemskými zákony. Veškeré spory
vyplývající z těchto smluvních podmínek pro zákazníky budou předloženy výhradně příslušnému soudu
v Amsterdamu v Nizozemsku.
*Cena se může v jednotlivých zemích lišit s ohledem na místní daně a právní předpisy.
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