
 

NIKEN – sistem de rezervare online  

 
TERMENI ŞI CONDIŢII  
Termenii şi condiţiile se aplică ofertei de cumpărare prezentată mai jos („Oferta”), cu referire la: 
 

Motocicletă: Yamaha NIKEN (în continuare: „Motocicleta”) 
Perioada Ofertei: Din 16 mai 2018  
Ţări eligibile: [Romania] (în continuare: „Teritoriu”) 
Preţul Ofertei (preţ de 
comercializare recomandat): 

[15000€] 

  

Înregistrare pentru oferta de cumpărare 
 

1. Furnizorul ofertei 

Înregistrarea online pentru oferta de cumpărare este oferită de Yamaha Motor Europe N.V., 

sucursalelor sale şi entităţile afiliate (denumite în mod colectiv şi individual „Yamaha Motor 

Europe” sau „Noi”). Dacă nu se face altfel referire în prezentul document, orice referire la Yamaha 

Motor Europe include toate sucursalele sale şi entităţile afiliate.  

 

2. Ofertă şi înregistrare 

Această ofertă este o ofertă de cumpărare a unei Motociclete noi la Preţul Ofertei pentru rezidenţii 

cu vârsta de cel puţin 18 ani ai Teritoriului. Pentru a participa la Ofertă, clienţii eligibili trebuie să 

se înregistreze pentru a achiziţiona o Motocicletă în timpul Perioadei Ofertei. Înregistrarea online 

pentru achiziţionarea Motocicletei la Preţul Ofertei va fi posibilă în timpul Perioadei Ofertei şi 

pentru un număr limitat de Motociclete exclusive. Fiecare persoană se poate înregistra pentru o 

singură Motocicletă. Înregistrarea este strict personală, iar această Ofertă şi beneficiile sale nu 

sunt transferabile. 

 

3. Confirmarea înregistrării şi alocarea Motocicletei 

La înregistrare, vă vom trimite o confirmare de primire a înregistrării dvs. pe adresa de e-mail 

indicată de dvs. în timpul înregistrării. Clienţii vor fi serviţi în funcţie de numărul de Motociclete 

disponibile pentru fiecare ţară de reşedinţă a clientului. Dacă sunteţi eligibil(ă) pentru a achiziţiona 

o Motocicletă prin această Ofertă, Yamaha Motor Europe va confirma prin e-mail alocarea 

temporară a unei Motociclete pentru dvs., în trei (3) zile lucrătoare după ce v-am trimis 

confirmarea de înregistrare. 

 

4. Achiziţia Motocicletei 

Odată ce v-am confirmat alocarea temporară a Motocicletei, vă rugăm să vizitaţi dealerul pe care 

l-aţi selectat în timpul procesului de înregistrare, în termen de 14 zile calendaristice. Aduceţi cu 

dvs. o copie imprimată a e-mailului de confirmare a alocării pentru a încheia contractul de 

cumpărare a Motocicletei atunci când vizitaţi dealerul selectat prin această Ofertă. Dealerul va 

confirma perioada estimată a livrării la încheierea contractului.  

 

Dacă nu ajungeţi la un acord cu dealerul pe care l-aţi selectat prin intermediul sistemului de 

înregistrare, puteţi schimba dealerul (consultaţi dealerii de Motociclete afişaţi în lista dealerilor pe 

site-ul Yamaha Motor din ţara dvs. de reşedinţă) pentru a încheia contractul de cumpărare (vă 



 

rugăm să luaţi cu dvs. e-mailul de confirmare a alocării temporare şi atunci când vizitaţi acel 

dealer). Vă rugăm să reţineţi că încheierea contractului de achiziţie ar trebui să aibă loc, în orice 

caz, în termen de 14 zile calendaristice după ziua trimiterii către dvs. a confirmării alocării 

temporare. Contractul de cumpărare a Motocicletei va fi încheiat între dvs. şi dealerul care vă 

vinde vehiculul, iar Yamaha Motor Europe nu va fi parte a contractului dvs. de cumpărare. 

 

Reţineţi că numele cumpărătorului din contractul de cumpărare a Motocicletei trebuie să fie identic 

cu numele indicat în timpul înregistrării online la această Ofertă. În caz de discrepanţe, Yamaha 

Motor Europe şi dealerul care vinde Motocicleta îşi rezervă dreptul de a considera înregistrarea 

dvs. şi alocarea temporară a unei Motociclete ca fiind nevalide.  

 

Dacă, din orice motive, contractul de cumpărare a Motocicletei nu este încheiat în termen de 14 

zile calendaristice după data confirmării alocării, înregistrarea dvs. pentru Motocicletă va fi anulată 

automat. 

 

5. Termeni generali 

Prin transmiterea înregistrării dvs., declaraţi că aţi citit şi aţi înţeles aceşti termeni şi condiţii şi îi 

acceptaţi.  

 

Această Ofertă nu este disponibilă împreună cu orice altă promoţie, ofertă sau reducere (dacă nu 

se specifică altfel). Nu există o alternativă în numerar la această Ofertă şi beneficiile sale nu pot 

fi schimbate sau transferate. Yamaha Motor Europe îşi rezervă dreptul de a verifica validitatea 

înregistrărilor şi de a descalifica orice participant despre care se descoperă că a manipulat 

procesul de înregistrare. 

 

Pe lângă faptul că nimic din aceste Termene şi condiţii nu vor limita sau exclude răspunderea 

Yamaha Motor Europe sau a oricăror părţi terţe pentru (a) deces sau vătămări personale cauzate 

de neglijenţă sau (b) fraudă, Yamaha Motor Europe şi companiile sale asociate şi agenţii nu vor 

fi responsabili pentru şi nu vor avea nicio răspundere în legătură cu oricare dintre următoarele 

incidente, în măsura în care acestea apar din motive în afara controlului lor rezonabil: (i) orice 

amânare, anulare sau modificare a acestei Oferte, (ii) orice imposibilitate a clientului sau a 

persoanei respective de a achiziționa Motocicleta şi (iii) orice act sau neîndeplinire a obligaţiilor 

unui furnizor terţ. 

 

Yamaha Motor Europe poate procesa date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii despre 

cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de 

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

 

Acești Termeni şi condiţii sunt traduşi în diverse limbi. Versiunea în limba engleză va prevala 

întotdeauna în caz de discrepanţe sau inconsecvenţe între versiunea în engleză şi oricare dintre 

versiunile sale traduse.  

 

Dacă oricare dintre aceşti termeni şi condiţii este nul, anulabil, neexecutoriu sau ilegal, atunci va 

fi eliminat din aceşti termeni şi condiţii, iar ceilalţi termeni şi condiţii vor continua să rămână în 

vigoare în întregime. 

 

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


 

Această Ofertă şi aceşti Termeni şi condiţii pot fi modificate sau retrase în orice moment, fără 

notificare prealabilă. Ultima actualizare a acestor Termeni şi condiţii: 7 mai 2018. 

 

Aceşti Termeni şi condiţii şi această Ofertă sunt reglementate exclusiv de legislaţia olandeză. 

Orice litigii care rezultă din aceşti Termeni şi condiţii şi/ sau Oferta vor fi prezentate exclusiv 

instanţei competente în Amsterdam, Ţările de Jos. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Divizia de marketing  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Ţările de Jos  

+31206546000 


