
 

UVJETI  
Sljedeći uvjeti primjenjuju se na ponudu za kupnju navedenu ovdje („ponuda") u odnosu na: 

 

motocikl: Yamaha NIKEN (u nastavku: „motocikl") 
Razdoblje ponude: Od 16. svibnja 2018.  
Države koje zadovoljavaju 
uvjete: 

[Hrvatska] (u nastavku: „područje“) 

Cijena ponude 
(preporučena maloprodajna 
cijena): 

[121.500,00 kn] 

  

Prijava za ponudu kupnje 
 

1. Ponuđač 

Prijavu putem interneta za ponudu kupnje motocikla omogućuje vam tvrtka Yamaha Motor 

Europe N.V., njezine ispostave i povezane  podružnice (koje se posebno i zajedno nazivaju 

„Yamaha Motor Europe“ ili „mi“). Osim ako nije drugačije navedeno ovdje, bilo kakvo 

referiranje na tvrtku Yamaha Motor Europe obuhvaća sve njezine ispostave i podružnice.  

 

2. Ponuda i prijava 

Ova ponuda omogućuje kupnju novog motocikla u skladu s ponuđenom cijenom za stanovnike 

područja starije od 18 godina. Kako bi unijeli ponudu, kupci koji zadovoljavaju uvjete moraju se 

registrirati za kupnju motocikla tijekom razdoblja ponude. Prijava putem interneta za kupnju 

motocikla za ponuđenu cijenu bit će moguća tijekom razdoblja ponude i za ograničeni broj 

ekskluzivnih motocikala. Svaka se osoba može prijaviti samo za jedan motocikl. Prijava je 

strogo osobna, a ova ponuda i njezine prednosti nisu prenosivi. 

 

3. Potvrda prijave i dodjela motocikala 

Nakon prijave poslat ćemo vam potvrdu primitka vaše prijave na adresu e-pošte koju ste naveli 

tijekom prijave. Prodaju ćemo pružiti kupcima ovisno o količini dostupnih motocikala po svakoj 

zemlji stanovanja kupca. Ako zadovoljavate uvjete za kupnju prema ovoj ponudi, tvrtka Yamaha 

Motor Europe potvrdit će privremenu dodjelu motocikla u poruci e-pošte u roku od tri (3) radna 

dana nakon slanja potvrde prijave. 

 

4. Kupnja motocikla 

Nakon što vam potvrdimo privremenu dodjelu motocikla, posjetite distributera kojeg ste odabrali 

u postupku prijave u roku od 14 kalendarskih dana. Sa sobom ponesite ispisanu poruku e-pošte 

s potvrdom o dodjeli da biste sklopili ugovor o kupnji motocikla kod odabranog distributera 

prema ovoj ponudi. Ovlašteni zastupnik potvrdit će razdoblje očekivane dostave nakon što 

sklopite ugovor.  

 

Ako se ne dogovorite s ovlaštenim zastupnikom kojega ste odabrali tijekom prijave, možete 

promijeniti ovlaštenog zastupnika (potražite ovlaštene zastupnike za motocikl koji su navedeni 

na pretraživaču ovlaštenih zastupnika na internetskoj stranici Yamaha Motor prema zemlji 

stanovanja) kako biste sklopili ugovor o kupnji (navedenom ovlaštenom zastupniku donesite i 

potvrdu o privremenoj dodjeli u obliku poruke e-pošte). Ugovor o kupnji morate sklopiti u 

svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada vam je poslana potvrda o 



 

privremenoj dodjeli. Ugovor o kupnji motocikla sklapate vi i ovlašteni distributer, tvrtka Yamaha 

Motor Europe nije ugovorna strana vašeg ugovora o kupnji. 

 

Imajte na umu da naziv kupca na ugovoru o kupnji motocikla mora biti identičan nazivu koji ste 

naveli tijekom prijave putem interneta za ovu ponudu. U slučaju neslaganja tvrtka Yamaha 

Motor Europe i distributer koji prodaje motocikl zadržavaju pravo poništavanja vaše prijave i 

privremene dodjele motocikla.  

 

Ako iz bilo kojeg razloga ne sklopite ugovor o kupnji motocikla u roku od 14 kalendarskih dana 

nakon datuma potvrde o dodjeli, vaša prijava za motocikl automatski će se otkazati. 

 

5. Opće odredbe 

Slanjem svoje prijave izjavljujete da ste pročitali i razumjeli ove uvjete te da ih prihvaćate.  

 

Ova ponuda nije dostupna u kombinaciji s bilo kojom drugom promidžbom, ponudom ili 

popustom (osim ako nije drugačije navedeno). Ponuda se ne može zamijeniti za gotovinu, osim 

toga ova ponuda te njezine prednosti ne mogu se zamijeniti niti prenositi. Tvrtka Yamaha Motor 

Europe zadržava pravo provjere valjanosti prijava i diskvalificiranja bilo kojeg sudionika za 

kojega se ustanovi da je zloporabio postupak unosa podataka. 

 

Osim ako ništa iz ovih uvjeta ne ograničuje ili ne isključuje tvrtku Yamaha Motor Europe ili bilo 

koju treću stranu za (a) smrt ili tjelesne ozljede uzrokovane nemarom ili (b) prijevarom, tvrtka 

Yamaha Motor Europe i s njom povezane tvrtke i agenti neće biti odgovorni za bilo koji od 

sljedećih događanja ako se ona događaju iz razloga izvan njihove razumne kontrole: (i) bilo 

kakva odgoda, otkazivanje ili izmjene i dopune ove ponude, (ii) bilo kakva nemogućnost kupca 

ili predmetne osobe da kupi motocikl i (iii) bilo kakvo neispunjavanje ugovorne obveze bilo kojeg 

dobavljača treće strane. 

 

Tvrtka Yamaha Motor Europe može obrađivati osobne podatke. Više pojedinosti o načinu na 

koji se mi koristimo vašim osobnim podacima potražite u našoj politici privatnosti 

https://www.yamaha-motor.eu/hr/privacy/index.aspx 

 

Ovi uvjeti prevode se na različite jezike. Engleska verzija uvijek ima prevagu u slučaju bilo 

kakvog nesklada ili neusklađenost između engleske verzije i bilo kojeg njezinog prijevoda.  

 

Ako bilo koji od ovih uvjeta postane ništetan, poništiv, neprovediv ili nezakonit, on će se izdvojiti 

od ovih uvjeta, a ostatak ovih uvjeta i dalje će biti na snazi i punomoćan. 

 

Ova ponuda i ovi uvjeti podložni su promjeni ili povlačenju bez prethodne obavijesti u bilo kojem 

trenutku. Posljednje ažuriranje ovih uvjeta: 17. svibnja 2018. 

 

Ovi uvjeti i ova ponuda podložni su isključivo nizozemskim zakonima. Bilo kakvi sporovi koji 

nastaju iz ovih uvjeta i/ili ove ponude nalaze se pod punom nadležnošću odgovarajućih sudova 

u Amsterdamu u Nizozemskoj. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Odjel za marketing  



 

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nizozemska  

+31206546000 


