
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την προσφορά αγοράς που παρατίθεται στο 

παρόν (η "Προσφορά") αναφορικά με τα εξής: 

 

Μοτοσυκλέτα: Yamaha NIKEN (εφεξής: η "Μοτοσυκλέτα") 
Περίοδος προσφοράς: Από 16  Μαΐου 2018  
Επιλέξιμες χώρες: [Ελλάδα] (εφεξής: "Περιοχή") 
Τιμή προσφοράς (RRP): [€15,900] 
  

Εγγραφή για προσφορά αγοράς 
 

1. Πάροχος προσφοράς 

Η ηλεκτρονική εγγραφή για την προσφορά αγοράς της Μοτοσυκλέτας παρέχεται από τη Yamaha 

Motor Europe N.V., τα υποκαταστήματά της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής θα 

αναφέρονται, συλλογικά ή μεμονωμένα, ως "Yamaha Motor Europe" ή "Εμείς"). Εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οποιαδήποτε αναφορά στη Yamaha Motor Europe θα 

περιλαμβάνει όλα τα υποκαταστήματα και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.  

 

2. Προσφορά και εγγραφή 

Η παρούσα Προσφορά παρέχει την αγορά μιας νέας Μοτοσυκλέτας στην Τιμή προσφοράς για 

τους κατοίκους στην Περιοχή ηλικίας 18 ετών ή άνω. Για να συμμετάσχουν στην Προσφορά, οι 

επιλέξιμοι πελάτες πρέπει να εγγραφούν για να αγοράσουν μια Μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια 

της Περιόδου προσφοράς. Η ηλεκτρονική εγγραφή για την αγορά της Μοτοσυκλέτας στην Τιμή 

προσφοράς θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Περιόδου προσφοράς και για περιορισμένη 

ποσότητα των αποκλειστικών Μοτοσυκλετών. Κάθε πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί μόνο για μία 

Μοτοσυκλέτα. Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και αυτή η Προσφορά και τα οφέλη της δεν 

είναι μεταβιβάσιμα. 

 

3. Επιβεβαίωση εγγραφής και κράτησης της Μοτοσυκλέτας 

Μετά την εγγραφή, θα σας αποστείλουμε μια επιβεβαίωση της παραλαβής της εγγραφής σας στη 

διεύθυνση email που παρείχατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Οι πελάτες θα εξυπηρετούνται 

ανάλογα με τον αριθμό των Μοτοσυκλετών που είναι διαθέσιμες για κάθε χώρα διαμονής του 

πελάτη. Εάν είστε επιλέξιμοι για την αγορά μιας Μοτοσυκλέτα με αυτήν την Προσφορά, η Yamaha 

Motor Europe θα επιβεβαιώσει την προσωρινή κράτηση μιας Μοτοσυκλέτας μέσω email εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης εγγραφής. 

 

4. Αγορά Μοτοσυκλέτας 

Αφού σας επιβεβαιώσουμε την προσωρινή κράτηση της Μοτοσυκλέτας, θα πρέπει να 

επισκεφθείτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών τον αντιπρόσωπο που επιλέξατε στη διαδικασία 

εγγραφής. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια εκτύπωση του email επιβεβαίωσης κράτησης, για να 

προχωρήσετε στο συμφωνητικό αγοράς της Μοτοσυκλέτας στον επιλεγμένο αντιπρόσωπο στο 

πλαίσιο αυτής της Προσφοράς. Ο αντιπρόσωπος θα επιβεβαιώσει την αναμενόμενη ημερομηνία 

παράδοσης μετά τη σύναψη του συμφωνητικού αγοράς.  

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τον αντιπρόσωπο που επιλέξατε μέσω του 

συστήματος εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε άλλον αντιπρόσωπο (ανατρέξτε στη 

λίστα αντιπροσώπων Μοτοσυκλετών στον ιστότοπο της Yamaha Motor της χώρας διαμονής σας) 



 

για να ολοκληρώσετε το συμφωνητικό αγοράς (προσκομίστε το αντίγραφο του email 

επιβεβαίωσης της προσωρινής κράτησης και σε αυτόν τον αντιπρόσωπο). Λάβετε υπόψη ότι η 

σύναψη του συμφωνητικού αγοράς θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λάβει χώρα εντός 14 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιβεβαίωσης προσωρινής 

κράτησης. Το συμφωνητικό αγοράς της Μοτοσυκλέτας θα συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τον 

αντιπρόσωπο πωλήσεων. Η Yamaha Motor Europe δεν θα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στο 

συμφωνητικό αγοράς. 

 

Λάβετε υπόψη ότι το όνομα του αγοραστή στο συμφωνητικό αγοράς της Μοτοσυκλέτας πρέπει 

να είναι πανομοιότυπο με το όνομα που παρασχέθηκε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή για αυτήν 

την Προσφορά. Σε περίπτωση διαφορών, η Yamaha Motor Europe και ο αντιπρόσωπος που 

πουλά τη Μοτοσυκλέτα διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την εγγραφή σας και την 

προσωρινή κράτηση μιας Μοτοσυκλέτας.  

 

Εάν, για οποιαδήποτε αιτία, το συμφωνητικό αγοράς για τη Μοτοσυκλέτα δεν συναφθεί εντός 14 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης κράτησης, η εγγραφή σας για τη 

Μοτοσυκλέτα θα ακυρωθεί αυτόματα. 

 

5. Γενικοί όροι 

Με την υποβολή της εγγραφής σας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες 

όρους και προϋποθέσεις και τις έχετε αποδεχθεί.  

 

Αυτή η Προσφορά δεν είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με κάποια άλλη προωθητική ενέργεια, 

προσφορά ή έκπτωση (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική 

καταβολής μετρητών για την Προσφορά και αυτή η Προσφορά και τα οφέλη της δεν είναι 

ανταλλάξιμα ή μεταβιβάσιμα. Η Yamaha Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την 

εγκυρότητα των εγγραφών και να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα ο οποίος διαπιστώνεται ότι έχει 

παραποιήσει στοιχεία κατά τη διαδικασία συμμετοχής. 

 

Εφόσον τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη 

της Yamaha Motor Europe ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους για (α) θάνατο ή τραυματισμό που 

προκαλείται από αμέλεια, ή (β) απάτη, η Yamaha Motor Europe, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι 

εκπρόσωποί της δεν είναι υπεύθυνοι και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε από 

τα παρακάτω γεγονότα, στο βαθμό που μπορούν να συμβούν για λόγους πέρα από τον εύλογο 

έλεγχό τους: (i) οποιαδήποτε αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση της παρούσας Προσφοράς, (ii) 

οποιαδήποτε παράλειψη από τον πελάτη ή το αρμόδιο άτομο να αγοράσει τη Μοτοσυκλέτα, και 

(iii) οποιαδήποτε πράξη ή αδυναμία οποιουδήποτε τρίτου προμηθευτή. 

 

Η Yamaha Motor Europe ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, 

ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας στη διεύθυνση http://www.yamaha-

motor.eu/gr/privacy/index.aspx.   

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Η αγγλική έκδοση 

θα υπερισχύει πάντα σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής 

έκδοσης και οποιασδήποτε από τις μεταφράσεις της.  

 

http://www.yamaha-motor.eu/gr/privacy/index.aspx
http://www.yamaha-motor.eu/gr/privacy/index.aspx


 

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρος, ακυρώσιμος, μη 

εφαρμόσιμος ή παράνομος, θα πρέπει να εξαιρεθεί από τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις 

και το υπόλοιπο αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνει με πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

 

Αυτή η Προσφορά και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγή ή απόσυρση 

χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή. Τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων και 

Προϋποθέσεων: 07-05-2018. 

 

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις και η Προσφορά διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της 

Ολλανδίας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή/και 

την Προσφορά θα υποβάλλεται αποκλειστικά στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, στην 

Ολλανδία. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

The Netherlands  

+31206546000 


