
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
Následující všeobecné podmínky platí pro zde uvedenou nabídku nákupu („nabídka“) týkající se: 

 

Motocykl: Yamaha NIKEN (dále: „motocykl“) 
Trvání nabídky: Od 16. května 2018  
Zapojené země: [Czechia] (dále: „oblast“) 
Cena nabídky (doporučená 
maloobchodní cena): 

[389.990 czk] 

  

Nabídka registrace pro nákup 
 

1. Nabízející strana 

Nabídku elektronické registrace pro nákup motocyklu předkládá společnost Yamaha Motor 

Europe N.V., její pobočky a přidružené společnosti (souhrnně i jednotlivě označované jako 

společnost „Yamaha Motor Europe“ nebo „My“). Nebude-li uvedeno jinak, jakákoli zmínka 

o společnosti Yamaha Motor Europe bude rovněž odkazovat na všechny její pobočky 

a přidružené společnosti.  

 

2. Nabídka a registrace 

Tato nabídka se vztahuje na nákup nového motocyklu za nabízenou cenu obyvateli vybrané 

oblasti staršími 18 let. Pokud chtějí způsobilí zákazníci využít nabídku, musí se zaregistrovat 

k nákupu motocyklu během doby trvání nabídky. Online registrace k nákupu motocyklu za 

nabízenou cenu bude možná po dobu trvání nabídky a týká se omezeného počtu exkluzivních 

motocyklů. Jedna osoba může provést registraci pro nákup pouze jednoho motocyklu. Registrace 

se týká výhradně registrovaného jednotlivce, tato nabídka a její výhody nejsou přenosné. 

 

3. Potvrzení registrace a vyhrazení motocyklu 

Po registraci vám zašleme potvrzení o doručení vaší registrace na e-mailovou adresu uvedenou 

při registraci. Zákazníky obsloužíme v závislosti na počtu motocyklů dostupných v domovském 

státě zákazníka. Pokud máte nárok na nákup motocyklu v rámci této nabídky, společnost Yamaha 

Motor Europe e-mailem potvrdí dočasné vyhrazení motocyklu do tří (3) pracovních dnů po zaslání 

potvrzení registrace. 

 

4. Nákup motocyklu 

Po potvrzení dočasného vyhrazení motocyklu navštivte do 14 dnů prodejce, kterého jste při 

registraci vybrali. Vezměte s sebou vytištěný e-mail s potvrzením o vyhrazení motocyklu, abyste 

mohli uzavřít kupní smlouvu na tento motocykl u vybraného prodejce v rámci této nabídky. 

Prodejce vám po uzavření smlouvy sdělí předpokládaný termín dodání.  

 

Pokud k dohodě s prodejcem, kterého jste si vybrali v registračním systému, nedojde, máte 

možnost prodejce změnit (výpis prodejců motocyklů najdete pod položkou Vyhledat prodejce na 

webových stránkách společnosti Yamaha Motor pro váš domovský stát), a poté uzavřít kupní 

smlouvu (i k tomuto novému prodejci je třeba předložit e-mail, který potvrzuje dočasné vyhrazení 

motocyklu). Pamatujte také, že kupní smlouvu je v každém případě potřeba uzavřít do 

14 kalendářních dnů ode dne, kdy vám bylo posláno potvrzení o dočasném vyhrazení motocyklu. 

Smlouva o zakoupení motocyklu bude uzavřena mezi vámi a daným prodejcem. Společnost 

Yamaha Motor Europe nebude ve vaší kupní smlouvě smluvní stranou. 



 

 

Upozorňujeme, že jméno kupujícího ve smlouvě o nákupu motocyklu musí být totožné se jménem 

uvedeným při online registraci do této nabídky. V případě nesrovnalosti si společnost Yamaha 

Motor Europe a příslušný prodejce motocyklu vyhrazují právo zrušit platnost vaší registrace 

a dočasného vyhrazení motocyklu.  

 

Pokud není z nějakého důvodu kupní smlouva na motocykl uzavřena do 14 kalendářních dnů 

počítaných od data potvrzení vyhrazení motocyklu, bude vaše registrace pro motocykl 

automaticky zrušena. 

 

5. Všeobecné podmínky 

Zasláním registrace potvrzujete, že jste si přečetli tyto smluvní podmínky, rozumíte jim 

a souhlasíte s nimi.  

 

Tuto nabídku nelze kombinovat s dalšími promoakcemi, nabídkami nebo slevami (pokud není 

uvedeno jinak). Společnost Yamaha Motor Europe si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací 

a vyřadit veškeré účastníky, u kterých bude zjištěná manipulace s procesem výběru účastníků. 

 

Pokud nic v těchto smluvních podmínkách neomezí nebo nevyloučí odpovědnost společnosti 

Yamaha Motor Europe nebo jakékoli třetí strany za (a) smrt nebo osobní úraz v důsledku 

nedbalosti nebo (b) podvod, společnost Yamaha Motor Europe a její přidružené společnosti 

a jednatelé neponesou žádnou odpovědnost v souvislosti s žádnou z následujících událostí, 

nakolik se tyto odehrávají mimo jejich realistickou kontrolu: (i) veškerá odložení, zrušení nebo 

úpravy týkající se této nabídky, (ii) případy, kdy zákazník nebo příslušná osoba nezakoupí 

motocykl, a (iii) jakákoli činnost nebo nedodržení dodavatele třetí strany. 

 

Společnost Yamaha Motor Europe může zpracovávat osobní údaje. Podrobnosti o tom, jak 

využíváme vaše osobní údaje, najdete v našich zásadách o ochraně soukromí: /www.yamaha-

motor.eu/cz/privacy/index.aspx 

 

Tyto smluvní podmínky jsou přeložené do různých jazyků. V případě nesrovnalosti nebo 

nekonzistence mezi anglickou verzí a některou přeloženou verzí bude mít anglická verze 

přednost.  

 

Pokud budou některé z těchto smluvních podmínek neplatné, anulovatelné, nevymahatelné nebo 

nezákonné, potom budou odebrány z těchto smluvních podmínek a zbylé smluvní podmínky 

budou nadále platit v plném rozsahu. 

 

Tato nabídka a tyto smluvní podmínky mohou být kdykoli bez upozornění změněny nebo 

odvolány. Poslední aktualizace těchto všeobecných podmínek: 7. května 2018. 

 

Tyto všeobecné podmínky a nabídka se řídí výhradně nizozemským právem. Veškeré spory 

vzešlé z těchto všeobecných podmínek nebo nabídky se budou řešit výhradně u příslušného 

soudu v Amsterdamu v Nizozemsku. 
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