
 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
Az alábbiakkal kapcsolatban itt meghatározott vételi ajánlatra (az „Ajánlat”) a következő 

általános feltételek vonatkoznak: 

 

Motorkerékpár: Yamaha NIKEN (a továbbiakban: „Motorkerékpár”) 
Ajánlati időszak: 2018. május 16-étől 
Jogosult országok: [Hungary] (a továbbiakban: „Terület”) 
Ajánlati ár (ajánlott 
kiskereskedelmi ár): 

[5.198.000 ft] 

  

Regisztráció a vételi ajánlatra 
 

1. Az ajánlatot adja 

A Motorkerékpár online regisztrációját vételi ajánlat céljára a Yamaha Motor Europe N.V., 

fiókirodája és vonatkozó  kapcsolt vállalkozásai (együttesen és külön a továbbiakban: „Yamaha 

Motor Europe” vagy „Mi”).Amennyiben jelen dokumentum ettől eltérően nem rendelkezik, a 

Yamaha Motor Europe vállalatra tett minden hivatkozás magában foglalja a vállalat fióktelepeit 

és kapcsolt vállalkozásait is. 

 

2. Ajánlat és regisztráció 

Ez az Ajánlat új Motorkerékpár megvásárlását biztosítja az Ajánlati áron a Terület 18 éves vagy 

idősebb lakosai számára.Az Ajánlatban való részvételhez az alkalmas ügyfeleknek 

regisztrálniuk kell ahhoz, hogy az Ajánlati időszak alatt Motorkerékpárt vásároljanak.A 

Motorkerékpárnak az Ajánlati áron történő megvásárlásához az online regisztráció az Ajánlati 

időszak alatt lehetséges, korlátozott mennyiségű, exkluzív Motorkerékpárra.Egy személy csak 

egy Motorkerékpárra regisztrálhat.A regisztráció szigorúan személyes, a jelen Ajánlat és annak 

előnyei nem átruházhatók. 

 

3. A regisztráció visszaigazolása és Motorkerékpár kiosztása 

A regisztrációkor az Ön által a regisztráció során megadott e-mail címre visszaigazolást küldünk 

Önnek a regisztráció átvételéről.A vásárlókat a vásárló lakóhelye szerinti országban 

rendelkezésre álló Motorkerékpárok száma alapján szolgáljuk ki.Ha Ön vásárolhat a jelen 

Ajánlat keretében Motorkerékpárt, a Yamaha Motor Europe a regisztráció visszaigazolásának 

elküldésétől számított három (3) munkanapon belül e-mailen visszaigazolja Önnek a 

Motorkerékpár átmeneti kiosztását. 

 

4. Motorkerékpár vásárlása 

Miután visszaigazoltuk Önnek a Motorkerékpár átmeneti kiosztását, kérjük, 14 naptári napon 

belül látogasson el ahhoz a márkakereskedőhöz, akit a regisztrációs folyamat során 

kiválasztott.Vigye magával a kiosztást visszaigazoló e-mailt nyomtatva, hogy a jelen Ajánlat 

keretében megköthesse a Motorkerékpár adásvételi szerződését a kiválasztott 

márkakereskedőnél.A márkakereskedő a szerződés megkötésekor megerősíti a várható 

szállítási időszakot. 

 

Amennyiben nem egyezne meg a regisztrációs rendszerben Ön által kiválasztott 

márkakereskedővel, márkakereskedőt válthat (az országában található Motorkerékpár-

márkakereskedők felsorolását lásd a Yamaha Motor weboldalának márkakereskedő-



 

keresőjében) a szerződés megkötéséhez (kérjük, ehhez a márkakereskedőhöz is vigye 

magával az átmeneti kiosztást visszaigazoló e-mailt).Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy az 

adásvételi szerződés megkötésének minden esetben meg kell történnie az átmeneti kiosztás 

visszaigazolása elküldésének napját követő 14 naptári napon belül.A Motorkerékpár adásvételi 

szerződése Ön és az értékesítő márkakereskedő között jön létre, a Yamaha Motor Europe nem 

lesz szerződő fél az adásvételi szerződésben. 

 

Fordítson figyelmet arra, hogy a vásárló nevének a Motorkerékpár adásvételi szerződésén 

azonosnak kell lennie azzal a névvel, amelyet a jelen Ajánlatra való online regisztráció során 

megadott.Ellentmondások esetén a Yamaha Motor Europe és a Motorkerékpárt értékesítő 

márkakereskedő fenntartja a jogot arra, hogy regisztrációját és a Motorkerékpár átmeneti 

kiosztását érvénytelennek tekintse. 

 

Ha a Motorkerékpár adásvételi szerződése bármilyen okból nem jön létre a kiosztás 

visszaigazolásának napját követő 14 naptári napon belül, a Motorkerékpárra való regisztrációja 

automatikusan törlődik. 

 

5. Általános feltételek 

Regisztrációja beküldésével Ön nyilatkozik arról, hogy elolvasta és megértette a jelen általános 

feltételeket, és elfogadja azokat. 

 

A jelen Ajánlat nem érhető el más promócióval, ajánlattal vagy kedvezménnyel együtt (eltérő 

rendelkezés hiányában).Az Ajánlatnak nincs készpénzes alternatívája. Ez az Ajánlat, illetve 

annak előnyei nem felcserélhetőek és nem ruházhatók át. A Yamaha Motor Europe fenntartja a 

jogot arra, hogy ellenőrizze a regisztrációk érvényességét, és kizárjon minden olyan jelentkezőt, 

aki a belépési folyamatot megváltoztatja. 

 

Amellett, hogy a jelen Általános feltételekben semmi nem korlátozza vagy zárja ki a Yamaha 

Motor Europe vagy bármely fél felelősségét (a) hanyagság okozta haláleset vagy személyi 

sérülés, illetve (b) csalás kapcsán, a Yamaha Motor Europe, társult vállalkozásai és képviselői 

nem felelnek és nem vállalnak kötelezettséget bármely következő esemény kapcsán addig a 

mértékig, ameddig azok olyan okokból következnek be, amely kívül esik ésszerű 

ellenőrzésükön: (i) a jelen Ajánlat bármely elhalasztása, törlése vagy módosítása, (ii) a vásárló 

vagy megfelelő személy sikertelen Motorkerékpár-vásárlása, valamint (iii) bármely harmadik fél 

beszállító bármilyen cselekedete vagy hibás teljesítése. 

 

Előfordulhat, hogy a Yamaha Motor Europe személyes adatokat dolgoz fel.További részleteket 

azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, Adatvédelmi 

irányelveinkben talál https://www.yamaha-motor.eu/hu/privacy/index.aspx. 

 

A jelen Általános feltételeket különböző nyelvekre fordítottuk le.Az angol nyelvű változat és 

bármely fordított változata közti bármely ellentmondás vagy következetlenség esetén mindig az 

angol nyelvű változat az irányadó. 

 

Ha az általános feltételek bármelyike érvénytelen, megtámadható, érvényesíthetetlen vagy 

törvénytelen, azt le kell választani az általános feltételekről, és a többi általános feltétel teljes 

mértékben érvényben és hatályban marad. 



 

 

A jelen Ajánlat és Általános feltételek bármikor, értesítés nélkül változhatnak vagy 

visszavonhatóak.A jelen Általános feltételek utolsó frissítése: 2018. május 7. 

 

A jelen Általános feltételeket és az Ajánlatot kizárólag a holland törvények szabályozzák.A jelen 

Általános feltételek és/vagy az Ajánlat kapcsán felmerülő minden vita kizárólag az amszterdami, 

hollandiai illetékes bírósághoz nyújtható be. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. 
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