POGOJI POSLOVANJA
Zadnja posodobitev: 4. marec 2019
Veljajo naslednji pogoji poslovanja:

REZERVACIJA MOTOCIKLA
Ponudnik rezervacije motocikla
To rezervacijo motocikla, ki se nanaša na rezervacijo in prejem nakupne ponudbe pooblaščenega
prodajalca (v nadaljevanju: rezervacija motocikla) za motocikel Ténéré 700 (v nadaljevanju:
motocikel), ponujajo po spletu družba Yamaha Motor Europe N.V., njene podružnice in povezane
osebe (skupaj ali ločeno poimenovane kot Yamaha Motor Europe ali z glagoli v prvi osebi množine).
Če tu ni drugače navedeno, vsako omenjanje družbe Yamaha Motor Europe vključuje vse njene
podružnice in povezane osebe.
Ponudba in registracija
Spletna rezervacija motocikla je na voljo od 27. marca 2019 do 31. julija 2019 po priporočeni
maloprodajni ceni 9 299,00 EUR* (z vštetim DDV) za osnovni motocikel. Stranke bodo obravnavane po
načelu prvi pride/prvi dobi. Posameznik lahko v državi svojega prebivališča rezervira le en motocikel,
rezervacija motocikla pa je strogo osebna in ni prenosljiva.
Potrditev registracije in dodelitev motocikla
Ob prejemu rezervacije motocikla družbe Yamaha Motor Europe vam bomo poslali potrditev rezervacije
na e-poštni naslov, ki ste ga navedli pri rezervaciji. Če ste upravičeni do nakupa motocikla po rezervaciji,
vam bo družba Yamaha Motor Europe v treh (3) delovnih dneh od dneva, ko vam je poslala potrdilo o
rezervaciji, po e-pošti potrdila (začasno) dodelitev motocikla (v nadaljevanju: e-sporočilo o potrditvi
dodelitve).
Postopek nakupa
Prosimo vas, da v 14 dneh od dneva, ko vam po e-pošti v e-sporočilu o potrditvi dodelitve potrdimo
začasno dodelitev motocikla, obiščete prodajalca, ki ste ga izbrali v postopku rezervacije. S seboj imejte
natisnjeno e-sporočilo o potrditvi dodelitve, da boste lahko z izbranim prodajalcem sklenili pogodbo o
nakupu motocikla. Prodajalec vas bo ob sklenitvi pogodbe seznanil s pričakovanim rokom dobave
motocikla.
Če s prodajalcem, ki ste ga izbrali v obrazcu za registracijo motocikla, ne sklenete pogodbe, lahko
obiščete drugega prodajalca Yamahinih motociklov (glejte 700 prodajalcev motociklov Ténéré,
navedenih v lokatorju prodajalcev na spletišču družbe Yamaha Motor v državi svojega prebivališča) in
z njim sklenete pogodbo (ne pozabite predložiti drugemu prodajalcu e-sporočila o potrditvi dodelitve).
Upoštevajte, da se boste morali v tem primeru pri drugem prodajalcu na novo naročiti. Prav tako
upoštevajte, da morate pogodbo o nakupu motocikla z izbranim ali drugim prodajalcem v vsakem
primeru skleniti v 30 koledarskih dneh od datuma e-sporočila o potrditvi dodelitve. Pogodba o nakupu
motocikla se sklene med vami in prodajalcem, ki vam proda motocikel. Družba Yamaha Motor Europe
ne bo stranka v tej pogodbi o nakupu. Poleg tega družba Yamaha Motor Europe ne jamči za
razpoložljivost motocikla pri izbranem ali drugem prodajalcu.
Podatki o kupcu v pogodbi o nakupu motocikla morajo biti enaki podatkom iz rezervacije, ki ste jih
navedli pri rezervaciji motocikla. Ob razhajanju med podatki si družba Yamaha Motor Europe in
prodajalci motociklov pridržujejo pravico do preklica vaše rezervacije in začasne dodelitve motocikla.
Če pogodba o nakupu motocikla iz kakršnihkoli razlogov ni sklenjena v 30 koledarskih dneh od datuma
zgoraj opisanega e-sporočila o potrditvi dodelitve, bosta vaša registracija in dodelitev motocikla na
podlagi rezervacije motocikla samodejno preklicani, zaradi česar ne boste več upravičeni do nakupa
motocikla na podlagi rezervacije motocikla.
SPLOŠNA PRAVILA

Z registracijo za rezervacijo motocikla izjavljate, da ste prebrali in da razumete te Pogoje poslovanja ter
da se strinjate z njimi.
Ta rezervacija motocikla ni na voljo v povezavi s katerokoli drugo promocijo, ponudbo ali popustom
(razen če je navedeno drugače). Ta ponudba in njene ugodnosti niso zamenljive ali prenosljive. Družba
Yamaha Motor Europe si pridržuje pravico do preverjanja veljavnosti rezervacij in izločitve katerekoli
osebe, ki je opravila rezervacijo in za katero se ugotovi, da pri postopku rezervacije ni ravnala pravilno.
Razen tega nič v teh Pogojih poslovanja ne omejuje ali izključuje odgovornosti družbe Yamaha Motor
Europe ali katerekoli tretje osebe za (a) smrt ali osebno poškodbo zaradi malomarnosti ali (b) prevaro;
družba Yamaha Motor Europe in z njo povezane družbe ter njeni zastopniki niso odgovorni za nobenega
od naslednjih primerov v obsegu, v katerem do takega primera pride zaradi razlogov, na katere nimajo
razumnega vpliva: (i) preložitev, preklic ali sprememba te rezervacije motocikla, (ii) neuspešen nakup
motocikla stranke ali ustrezne osebe in (iii) ravnanje ali napaka tretjega dobavitelja.
Družba Yamaha Motor Europe bo vaše osebne podatke obdelala v okviru rezervacije motocikla. Za več
podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke, preverite našo politiko zasebnosti
https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Ti Pogoji poslovanja so prevedeni v različne jezike. Ob kakršnihkoli razhajanjih ali neskladnostih med
angleško različico in katerokoli njeno prevedeno različico vedno prevlada angleška različica.
Če je katerikoli od teh Pogojev poslovanja ničen, neveljaven, neizvršljiv ali nezakonit, se ga odstrani,
preostali Pogoji poslovanja pa še naprej veljajo v celoti.
Družba Yamaha Motor Europe lahko kadarkoli brez obvestila spremeni ali umakne te Pogoje poslovanja
in rezervacijo motocikla.
Te Pogoje poslovanja in rezervacijo motocikla ureja izključno nizozemsko pravo. Za reševanje sporov,
ki izhajajo iz teh Pogojev poslovanja za stranke, je izključno pristojno sodišče v Amsterdamu
(Nizozemska).
*Cena se lahko med državami razlikuje zaradi lokalnih davkov in zakonodaje.
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