
 

WARUNKI I POSTANOWIENIA  
Następujące warunki i postanowienia dotyczą oferty zakupu określonej w niniejszej umowie 

(„Oferta”) w odniesieniu do: 

 

Motocykla: Yamaha NIKEN (określany dalej jako „Motocykl”) 
Oferta obowiązuje: Od 16 maja 2018 r.  
Kraj obowiązywania: [Polska] (określane dalej jako „Obszar”) 
Oferta cenowa (RRP): [64 900] 
  

Rejestracja oferty zakupu 
 

1. Oferent 

Internetowa rejestracja oferty zakupu Motocykla jest oferowana przez firmę Yamaha Motor 

Europe N.V., jej oddziały i podmioty powiązane (określane dalej, wspólnie lub oddzielnie, jako 

„Yamaha Motor Europe” lub „My”). Jeśli w niniejszym dokumencie nie stwierdzono inaczej, 

każde odniesienie do Yamaha Motor Europe dotyczy również wszystkich jej oddziałów i 

podmiotów powiązanych.  

 

2. Oferta i rejestracja 

Niniejsza Oferta obejmuje zakup nowego Motocykla zgodnie z Ofertą cenową dla mieszkańców 

Obszaru, którzy ukończyli 18 rok życia. Aby skorzystać z Oferty, kwalifikujący się klienci muszą 

się zarejestrować w celu zakupienia Motocykla w Czasie obowiązywania Oferty. Rejestracja 

internetowa dotycząca zakupu Motocykla zgodnie z Ofertą cenową i będzie możliwa w Czasie 

obowiązywania Oferty obejmując ograniczoną liczbę ekskluzywnych Motocykli. Każda osoba 

może zarejestrować się wyłącznie na jeden Motocykl. Rejestracja jest ściśle indywidualna, a 

Oferta i korzyści są niezbywalne. 

 

3. Potwierdzenie rejestracji i przydział Motocykla 

Po dokonaniu rejestracji prześlemy wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres 

e-mail podany podczas rejestracji. Firma będzie świadczyć klientom niniejszą usługę w 

zależności od liczby dostępnych Motocykli w kraju zamieszkania klienta. Jeśli klient kwalifikuje 

się do zakupu Motocykla z niniejszej Oferty, Yamaha Motor Europe potwierdzi tymczasowy 

przydział do Motocykla pocztą elektroniczną w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od wysłania przez 

nas potwierdzenia rejestracji. 

 

4. Zakup Motocykla 

Gdy potwierdzimy tymczasowy przydział Motocykla, klient powinien odwiedzić dealera 

wybranego podczas procesu rejestracji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Należy zabrać ze sobą 

wydruk z potwierdzeniem przydziału Motocykla w celu sporządzenia umowy zakupu zgodnej z 

niniejszą Ofertą u wybranego dealera. Przy podpisywaniu umowy dealer potwierdzi 

przewidywany termin dostawy.  

 

W przypadku niedojścia do porozumienia z dealerem wybranym w procesie rejestracji można 

dokonać zmiany dealera (patrz lista dealerów Motocykla w wyszukiwarce dealerów na stronie 

internetowej Yamaha Motor dla danego kraju zamieszkania) w celu zawarcia umowy zakupu 

(również podczas wizyty u nowego dealera należy okazać wydruk wiadomości e-mail z 

potwierdzeniem tymczasowego przydziału). Należy pamiętać, że zawarcie umowy musi nastąpić 



 

w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z 

potwierdzeniem tymczasowego przydziału. Umowa zakupu Motocykla będzie zawarta pomiędzy 

klientem a sprzedającym maszynę dealerem — Yamaha Motor Europe nie będzie stroną w 

umowie zakupu. 

 

Należy pamiętać, że nazwa nabywcy na umowie zakupu Motocykla musi być identyczna z nazwą 

podaną podczas rejestracji internetowej dla tej Oferty. W przypadku rozbieżności Yamaha Motor 

Europe i dealer sprzedający Motocykl zastrzegają sobie prawo do unieważnienia rejestracji i 

tymczasowego przydziału Motocykla.  

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu umowa zakupu Motocykla nie zostanie zawarta w ciągu 14 dni 

kalendarzowych po dacie potwierdzenia przydziału, rejestracja Motocykla zostanie 

automatycznie anulowana. 

 

5. Warunki ogólne 

Przesyłając zgłoszenie rejestracji klient oświadcza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki i 

akceptuje je.  

 

Niniejsza Oferta nie jest dostępna w powiązaniu z innymi promocjami, ofertami ani rabatami 

(chyba że określono inaczej). Równowartość Oferty nie może być wypłacona w gotówce, a 

niniejsza Oferta oraz wynikające z niej korzyści nie podlegają wymianie ani przeniesieniu. 

Yamaha Motor Europe zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości rejestracji i 

zdyskwalifikowania każdego uczestnika, który naruszył proces zapisów. 

 

Zastrzegamy, że żadna treść w niniejszych Warunkach i postanowieniach nie ogranicza ani nie 

wyklucza odpowiedzialności Yamaha Motor Europe i stron trzecich z tytułu (a) śmierci bądź 

obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem oraz (b) oszustwa. Yamaha Motor Europe oraz 

spółki stowarzyszone i przedstawiciele nie będą jednak odpowiedzialni ani nie będą ich dotyczyły 

żadne zobowiązania w związku z którymkolwiek z następujących zdarzeń, które wystąpią z 

przyczyn będących poza ich kontrolą: (i) jakiekolwiek opóźnienie, anulowanie lub zmiana 

niniejszej Oferty; (ii) dowolna awaria po stronie klienta lub odpowiedniej osoby zainteresowanej 

zakupem Motocykla; (iii) jakiekolwiek działania lub niewywiązanie się z umowy dowolnego 

dostawcy będącego stroną trzecią. 

 

Yamaha Motor Europe może przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności na stronie 

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

 

Niniejsze Warunki i postanowienia są przetłumaczone na różne języki. Wersja w języku 

angielskim ma zawsze znaczenie rozstrzygające w przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 

rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersjami przetłumaczonymi.  

 

W przypadku nieważności, niewykonalności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z 

niniejszych warunków i postanowień, należy je wykluczyć. Pozostała część warunków i 

postanowień pozostanie w pełnej mocy. 

 



 

Niniejsza Oferta oraz Warunki i postanowienia mogą ulec zmianie lub wycofaniu bez 

powiadomienia w dowolnym czasie. Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków i 

postanowień: 07.05.2018 r. 

 

Niniejsze Warunki i postanowienia oraz Oferta podlegają prawu holenderskiemu. Jakiekolwiek 

spory wynikłe w związku z niniejszymi Warunkami i postanowieniami i/lub Ofertą będą 

rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd dla miasta Amsterdam w Holandii. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Holandia  

+31206546000 


