ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019
Ισχύουν οι ακόλουθοι 'Οροι & Προϋποθέσεις:
ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
Πάροχος της Κράτησης Μοτοσυκλέτας
Η παρούσα κράτηση μοτοσυκλέτας, για να κάνετε κράτηση και να λάβετε προσφορά αγοράς από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, (στο εξής: η «Κράτηση Μοτοσυκλέτας») για τη μοτοσυκλέτα Ténéré
700 (στο εξής: η «Μοτοσυκλέτα») προσφέρεται online από τη Yamaha Motor Europe N.V., τα
υποκαταστήματά της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (που θα αναφέρονται συλλογικά ή μεμονωμένα
ως «Yamaha Motor Europe» ή «εμείς»). Εκτός αν άλλως αναφέρεται στο παρόν, οποιαδήποτε
αναφορά στη Yamaha Motor Europe θα περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα και τις συνδεδεμένες
εταιρείες της.
Προσφορά και εγγραφή
Η online Κράτηση Μοτοσυκλέτας θα είναι διαθέσιμη από την 27η Μαρτίου 2019 έως την 31η Ιουλίου
2019 για την προτεινόμενη λιανική τιμή των € 9.299,00* (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη βασική
μοτοσυκλέτα. Οι πελάτες θα εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας. Ένα άτομο μπορεί να κάνει
κράτηση για μία μόνο Μοτοσυκλέτα στη χώρα διαμονής του και η εν λόγω Κράτηση Μοτοσυκλέτας είναι
αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
Επιβεβαίωση εγγραφής και κράτηση της Μοτοσυκλέτας
Μετά την παραλαβή της Κράτησης Mοτοσυκλέτας σας από τη Yamaha Motor Europe, θα στείλουμε μια
επιβεβαίωση της κράτησης στη διεύθυνση e-mail που δώσατε κατά την κράτηση. Αν πληροίτε τις
προϋποθέσεις για αγορά Μοτοσυκλέτας μετά την κράτηση, η Yamaha Motor Europe θα σας
επιβεβαιώσει την (προσωρινή) κράτηση μιας Μοτοσυκλέτας μέσω e-mail εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης της κράτησης («E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης»).
Διαδικασία αγοράς
Επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπο που επιλέξατε κατά τη διαδικασία κράτησης εντός 14 ημερολογιακών
ημερών μετά την επιβεβαίωση από εμάς μέσω e-mail της προσωρινής κράτησης Μοτοσυκλέτας με το
E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης. Έχετε μαζί σας εκτυπωμένο το E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης
προκειμένου να συνάψετε συμφωνία αγοράς Μοτοσυκλέτας με τον αντιπρόσωπο της επιλογής σας. Ο
αντιπρόσωπος θα σας ενημερώσει σχετικά με την αναμενόμενη περίοδο παράδοσης της Μοτοσυκλέτας
μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία αγοράς.
Σε περίπτωση που δεν έρθετε σε συμφωνία με τον αντιπρόσωπο που επιλέξατε μέσω της φόρμας
Κράτησης Μοτοσυκλέτας, μπορείτε να επισκεφτείτε άλλον αντιπρόσωπο Μοτοσυκλέτας της Yamaha
(ανατρέξτε στους αντιπροσώπους της Ténéré 700 όπως αναγράφονται στο Δίκτυο Συνεργατών στον
ιστότοπο της Yamaha Motor στη χώρα διαμονής σας) προκειμένου να συνάψετε συμφωνία αγοράς (μην
ξεχάσετε να δώσετε το E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης στον εναλλακτικό αντιπρόσωπο). Σημειώστε ότι
σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κλείσετε μόνοι σας νέο ραντεβού με τον εναλλακτικό
αντιπρόσωπο. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας ότι η συμφωνία αγοράς Μοτοσυκλέτας με τον επιλεγμένο
αντιπρόσωπο ή τον εναλλακτικό αντιπρόσωπο πρέπει σε κάθε περίπτωση να συναφθεί εντός 30
ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία του E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης. Η συμφωνία αγοράς
Μοτοσυκλέτας θα είναι ανάμεσα σε εσάς και τον αντιπρόσωπο που θα πραγματοποιήσει την πώληση.
Η Yamaha Motor Europe δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω συμφωνία αγοράς.
Επιπροσθέτως, η Yamaha Motor Europe δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα Μοτοσυκλέτας στον επιλεγμένο
ή τον εναλλακτικό αντιπρόσωπο.
Τα στοιχεία του αγοραστή στη συμφωνία αγοράς Μοτοσυκλέτας πρέπει να είναι ίδια με τα στοιχεία
κράτησης που δώσατε κατά την Κράτηση Μοτοσυκλέτας online. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, η Yamaha
Motor Europe και οι αντιπρόσωποι Μοτοσυκλέτας διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση
και την προσωρινή κράτηση της Μοτοσυκλέτας.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η συμφωνία αγοράς για τη Μοτοσυκλέτα δεν συναφθεί εντός 30
ημερολογιακών ημερών από το E-mail Επιβεβαίωσης Κράτησης που ορίζεται ανωτέρω, η εγγραφή σας
και η κράτηση Μοτοσυκλέτας στο πλαίσιο της Κράτησης Μοτοσυκλέτας θα ακυρωθούν αυτομάτως και δεν
θα πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για αγορά Μοτοσυκλέτας στο πλαίσιο της Κράτησης Μοτοσυκλέτας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Με την υποβολή της εγγραφής σας για την Κράτηση Μοτοσυκλέτας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει
και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Η παρούσα Κράτηση Μοτοσυκλέτας δεν είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προωθητική
ενέργεια, προσφορά ή έκπτωση (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά). Η παρούσα Προσφορά και τα προνόμιά της
δεν ανταλλάσσονται και δεν μεταβιβάζονται. Η Yamaha Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει
την εγκυρότητα των κρατήσεων και να αποκλείει οποιονδήποτε συμμετέχοντα διαπιστώνεται ότι παραποίησε
τη διαδικασία εισόδου.
Εκτός από το γεγονός ότι τίποτε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν περιορίζει ή αποκλείει την
ευθύνη της Yamaha Motor Europe ή οποιουδήποτε τρίτου για (α) θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται
σε αμέλεια ή (β) απάτη, η Yamaha Motor Europe και οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εκπρόσωποί της δεν
θα ευθύνονται και δεν θα φέρουν καμία ευθύνη όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιστατικά,
στο βαθμό που συμβαίνουν για λόγους πέρα από τον εύλογο έλεγχο τους: (i) τυχόν αναβολή, ακύρωση ή
τροποποίηση της παρούσας Κράτησης Μοτοσυκλέτας, (ii) τυχόν αποτυχία του πελάτη ή του σχετικού
προσώπου να αγοράσει τη Μοτοσυκλέτα και (iii) οποιαδήποτε ενέργεια ή αθέτηση υποχρέωσης τρίτου
προμηθευτή.
Η Yamaha Motor Europe θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της Κράτησης
Μοτοσυκλέτας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα, ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
μας.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπάρχουν μεταφρασμένοι σε διάφορες γλώσσες. Η αγγλική έκδοση θα
υπερισχύει πάντοτε σε περίπτωση ασυμφωνίας ή ασυνέπειας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και των
μεταφρασμένων εκδόσεών της.
Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις είναι άκυρος, ακυρωτέος, μη
εφαρμόσιμος ή παράτυπος, πρέπει να αποσπαστεί από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι
υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
Η Yamaha Motor Europe μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει και να αποσύρει τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις και την Κράτηση Μοτοσυκλέτας χωρίς προειδοποίηση.
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και η Κράτηση Μοτοσυκλέτας διέπονται αποκλειστικά από το
ολλανδικό δίκαιο. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
για τους Πελάτες θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο στο Άμστερνταμ, Ολλανδία.
*Η τιμή ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα λόγω της τοπικής φορολογίας και νομοθεσίας.
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