UVJETI I ODREDBE
Posljednje ažuriranje: 4. ožujka 2019.
Primjenjuju se sljedeći Uvjeti i odredbe:

REZERVACIJA MOTOCIKLA
Davatelj usluge rezervacije motocikla
Ova rezervacija motocikla predstavlja rezervaciju i primitak ponude za kupnju od ovlaštenog distributera
(u nastavku: „rezervacija motocikla”) motocikla Ténéré 700 (u nastavku: „motocikl”) ponuđena je
putem mreže od strane tvrtke Yamaha Motor Europe N.V., njezinih podružnica i povezane tvrtki
(zajednički i odvojeno označene kao „Yamaha Motor Europe” ili „mi”). Osim ako se ovdje ne spominje
drugačije, bilo koje upućivanje na tvrtku Yamaha Motor Europe uključivat će sve njegove podružnice i
povezane tvrtke.
Ponuda i registracija
Rezervacija motocikla putem mreže dostupna je od 27. ožujka, 2019. do 31. srpnja, 2019. po
preporučenoj cijeni od € 9.299,00* (uključujući PDV) za osnovni model motocikla. Kupci će biti usluženi
po redoslijedu dolaska ili postavljanja upita. Osoba može rezervirati samo jedan motocikl u zemlji
prebivališta, a rezervacija motocikla strogo je osobna i neprenosiva.
Potvrda registracije i dodjela motocikla
Po primitku vaše rezervacije motocikla od strane tvrtke Yamaha Motor Europe, poslat ćemo vam potvrdu
rezervacije na adresu e-pošte koju ste naveli tijekom rezervacije. Ako imate pravo na kupnju motocikla
nakon rezervacije, tvrtka Yamaha Motor Europe potvrdit će vam putem e-pošte u roku od tri (3) radna
dana nakon slanja potvrde rezervacije(„e-pošta o potvrdi dodjele”) (privremeno) dodjelu jednog
motocikla .
Postupak kupnje
Posjetite distributera kojeg ste odabrali u postupku rezervacije u roku od 14 kalendarskih dana nakon
što smo vam e-poštom o potvrdi dodjele potvrdili privremenu dodjelu motocikla. Sa sobom ponesite ispis
e-pošte o potvrdi dodjele kako biste s odabranim distributerom mogli sklopiti ugovor o kupnji motocikla.
Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora distributer će vas obavijestiti o očekivanom razdoblju isporuke
motocikla.
Ako s distributerom kojeg ste odabrali putem obrasca za rezervaciju motocikala ne sklopite ugovor,
možete posjetiti drugog distributera Yamahinih motocikala (pogledajte distributere modela Ténéré 700
kako su navedeni u popisu distributera na web-stranicama tvrtke Yamaha Motor u zemlji vašeg
prebivališta) kako biste sklopili kupoprodajni ugovor (nemojte također zaboraviti dostaviti tom
zamjenskom distributeru e-poštu o potvrdi dodjele). Napominjemo kako se u tom slučaju trebate sami
dogovoriti sa zamjenskim distributerom. Također, imajte na umu kako ugovor o kupoprodaji motocikla s
odabranim ili zamjenskim distributerom u svakom slučaju morate sklopiti u roku od 30 kalendarskih dana
nakon datuma e-pošte o potvrdi dodjele. Ugovor o kupoprodaji motocikla bit će između vas i distributera
koji prodaje. Tvrtka Yamaha Motor Europe nije strana u ovom kupoprodajnom ugovoru. Tvrtka Yamaha
Motor Europe također ne jamči dostupnost motocikla odabranom ili zamjenskom distributeru.
Podaci o kupcu u ugovoru o kupoprodaji motocikla moraju biti identični pojedinostima rezervacije koje
ste naveli tijekom rezervacije motocikala putem mreže. U slučaju odstupanja, tvrtka Yamaha Motor
Europe i distributeri motocikla zadržavaju pravo učiniti vašu rezervaciju i privremenu dodjelu motocikla
nevažećom.
Ako iz bilo kojeg razloga ugovor o kupoprodaji motocikla nije sklopljen u roku od 30 kalendarskih dana
od datuma naprijed navedene e-pošte o potvrdi dodjele, vaša će se registracija i dodjela motocikla
utanačena rezervacijom motocikla automatski smatrati nevažećom i više nećete imati pravo na kupnju
motocikla prema uvjetima iz rezervacije motocikla.
OPĆI UVJETI

Slanjem prijave za rezervaciju motocikla izjavljujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete i odredbe te
da ste ih prihvatili.
Ova rezervacija motocikla nije dostupna u kombinaciji s bilo kojom drugom promocijom, ponudom ili
popustom (osim ako nije drugačije navedeno). Ova ponuda i njezine pogodnosti nisu zamjenjive ili
prenosive. Tvrtka Yamaha Motor Europe zadržava pravo provjere valjanosti rezervacija i diskvalificiranja
bilo kojeg sudionika za kojeg se utvrdi da je neovlašteno mijenjao postupak unosa.
Osim što u ovim Uvjetima i odredbama ništa neće ograničiti ili isključiti odgovornost tvrtke Yamaha Motor
Europe ili bilo koje treće strane za (a) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nepažnjom ili (b) prijevaru,
tvrtka Yamaha Motor Europe te njezine povezane tvrtke i agenti neće biti odgovorni i neće imati nikakvu
obvezu u vezi s bilo kojom od sljedećih pojava, u mjeri u kojoj se dogode iz razloga koji su izvan njihovog
razumnog nadzora: (i) bilo kakvog odgađanja, otkazivanja ili izmjene ove rezervacije motocikla, (ii) bilo
kakvog propusta kupca ili relevantne osobe pri kupoprodaji motocikla i (iii) bilo kakvog djela ili propusta
bilo kojeg dobavljača treće strane.
Tvrtka Yamaha Motor Europe obradit će vaše osobne podatke u kontekstu rezervacije motocikla. Više
pojedinosti o načinu korištenja vaših osobnih podataka, potražite u našim Pravilima o privatnosti na
web-adresi https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Ovi su Uvjeti i odredbe prevedeni na različite jezike. Engleska verzija će uvijek imati prednost u slučaju
bilo kakvog odstupanja ili nedosljednosti između verzije na engleskom jeziku i bilo koje prevedene
verzije.
Ako je bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi ništetan, poništen, neprovediv ili nezakonit, treba se odvojiti od
ovih Uvjeta i odredbi, a preostali će Uvjeti i odredbe nastaviti djelovat punom snagom i učinkom.
Tvrtka Yamaha Motor Europe može u bilo kojem trenutku izmijeniti i povući ove Uvjete i odredbe, kao i
rezervaciju motocikla, bez da o tome izda obavijest.
Ovi Uvjeti i odredbe, kao i rezervacija motocikla, isključivo podliježu zakonima Kraljevine Nizozemske.
Svi sporovi koje kupci mogu pokrenuti prema ovim Uvjetima i odredbama mogu se isključivo podnijeti
nadležnom sudu u Amsterdamu, Kraljevina Nizozemska.
*Cijena može varirati ovisno o zemlji zbog lokalnog oporezivanja i zakonodavstva.
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