
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  
Следните Общи условия се отнасят за изложеното тук предложение за покупка 

(„Предложение“) по отношение на: 

 

Мотоциклет: Yamaha NIKEN (наричан по-нататък „Мотоциклет“) 
Срок на Предложението: От 16 май 2018 г.  
Одобрени държави: [България] (наричани по-нататък „Територия“) 
Цена на Предложението 
(препоръчителна цена на 
дребно, RRP): 

[15 000 евро с вкл. ДДС] 

  

Регистрация за предложение за покупка 
 

1. Доставчик на Предложението 

Онлайн регистрацията за Мотоциклета за предложение за покупка се предлага от Yamaha 

Motor Europe N.V., нейните клонове и свързани филиали (наричани заедно и поотделно 

„Yamaha Motor Europe“ или „Ние“). Освен ако в настоящото не е посочено друго, всяка 

препратка към Yamaha Motor Europe трябва да включва всички нейни клонове и свързани 

филиали.  

 

2. Предложение и регистрация 

Настоящото Предложение предвижда покупката на нов Мотоциклет на цената на 

Предложението за жители на Територията на възраст 18 или повече години. За да се 

включат в Предложението, клиентите, отговарящи на условията, трябва да се 

регистрират за покупка на Мотоциклет в срока на Предложението. Онлайн регистрацията 

за покупка на Мотоциклета на цената на Предложението ще може да бъде направена в 

срока на Предложението и за ограничен брой ексклузивни Мотоциклети. Всеки може да 

се регистрира само за един Мотоциклет. Регистрацията е лична, а настоящото 

Предложение и неговите предимства не могат да бъдат прехвърляни. 

 

3. Потвърждение на регистрацията и разпределение на Мотоциклет 

След регистрацията Ние ще Ви изпратим потвърждение за получаване на Вашата 

регистрация на имейл адреса, който сте предоставили по време на регистрацията. 

Клиентите ще бъдат обслужени в зависимост от броя Мотоциклети, налични за всяка 

държава, в която пребивава съответният клиент. Ако отговаряте на условията за покупка 

на Мотоциклет по силата на настоящото Предложение, Yamaha Motor Europe ще 

потвърди временното разпределение на Мотоциклет за Вас по имейл в срок до три (3) 

работни дни след изпращане на потвърждението ни за регистрация. 

 

4. Покупка на Мотоциклет 

След като Ви потвърдим временното разпределение на Мотоциклета, моля, посетете 

дилъра, избран в процеса на регистрация, в срок до 14 календарни дни. Носете 

разпечатка на имейла за потвърждение на разпределението, за да сключите договор за 

покупка на Мотоциклета с избрания дилър по силата на настоящото Предложение. 

Дилърът ще потвърди очаквания срок за доставка след сключването на договора.  

 



 

В случай че не постигнете споразумение с дилъра, избран от Вас чрез системата за 

регистрация, можете да смените дилъра (вижте списъка на дилърите на Мотоциклети в 

раздела на уебсайта на Yamaha Motor за държавата, в която пребивавате), за да 

сключите договора за покупка (моля, носете имейла за потвърждение на временно 

разпределение и при този дилър). Моля, имайте предвид, че договорът за покупка трябва 

да бъде сключен във всички случаи в срок до 14 календарни дни след изпращането на 

потвърждението за временно разпределение до Вас. Договорът за покупка на 

Мотоциклета трябва да бъде сключен между Вас и продаващия дилър, като Yamaha 

Motor Europe няма да бъде страна по Вашия договор за покупка. 

 

Имайте предвид, че името на купувача в договора за покупка на Мотоциклета трябва да 

съвпада с името, предоставено по време на онлайн регистрацията за настоящото 

Предложение. В случай на разминаване Yamaha Motor Europe и дилърът, който продава 

Мотоциклета, си запазват правото да анулират Вашата регистрация и временното 

разпределение на Мотоциклет.  

 

В случай че по каквато и да е причина договорът за покупка на Мотоциклета не бъде 

сключен в срок до 14 календарни дни от датата на потвърждение на разпределението, 

Вашата регистрация за Мотоциклета ще бъде анулирана автоматично. 

 

5. Общи условия 

С изпращането на Вашата регистрация декларирате, че сте прочели и сте разбрали 

настоящите общи условия и ги приемате.  

 

Настоящото Предложение не може да се ползва съвместно с друга промоция, 

предложение или отстъпка (освен ако не е посочено друго). Yamaha Motor Europe си 

запазва правото да проверява валидността на регистрациите и да дисквалифицира всеки 

участник, за когото се установи, че е нарушил процеса на влизане. 

 

С изключение на това, че нищо в настоящите Общи условия не ограничава или изключва 

задължението на Yamaha Motor Europe или на която и да е трета страна спрямо: (a) 

смърт или телесна повреда, причинена от небрежност, или (b) измама, Yamaha Motor 

Europe и свързаните с нея компании и агенти няма да бъдат отговорни и няма да имат 

задължение във връзка с някое от следните събития, доколкото те възникват поради 

причини, които са извън техния разумен контрол: (i) всяко отлагане, отмяна или 

изменение на настоящото Предложение, (ii) всеки неуспех от страна на клиента или 

съответното лице да закупят Мотоциклета и (iii) всяко действие или бездействие на 

доставчик от трета страна. 

 

Yamaha Motor Europe може да обработва лични данни. За повече подробности относно 

начина, по който използваме Вашите лични данни, моля, прегледайте нашите Правила за 

поверителност www.yamaha-motor.eu/bg/privacy/index.aspx.   

  

Настоящите Общи условия са преведени на различни езици. В случай на разминаване 

или несъответствие между версията на английски език и някой от преводите предимство 

винаги има версията на английски език.  

 

www.yamaha-motor.eu/bg/privacy/index.aspx


 

В случай че някое от настоящите общи условия е нищожно, унищожаемо, неприложимо 

или противозаконно, то трябва да бъде отделено от общите условия, а всички останали 

общи условия остават в сила. 

 

Настоящото Предложение и настоящите Общи условия подлежат на изменения или 

отмяна без предизвестие по всяко време. Последна актуализация на настоящите Общи 

условия: 07.05.2018 г. 

 

Настоящите Общи условия и Предложението се уреждат единствено от 

законодателството на Нидерландия. Всички спорове, породени от настоящите Общи 

условия и/или от Предложението, се предават единствено на компетентния съд в 

Амстердам, Нидерландия. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Отдел по маркетинг  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Нидерландия  

+31206546000 


