
 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY  
Nasledujúce Obchodné podmienky platia pre nákupné ponuky uvedené v tomto dokumente 

(ďalej len „Ponuka“) vzťahujúce sa na: 

 

Motocykel: Yamaha NIKEN (ďalej len „Motocykel“) 
Obdobie platnosti ponuky: Od 16. mája 2018  
Oprávnené krajiny: [Slovakia] (ďalej len: „Oblasť“) 
Cenová ponuka 
(odporúčaná maloobchodná 
cena): 

[14.990 EUR] 

  

Registrácia na ponuku na kúpu 

 

1. Poskytovateľ služieb 

Spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej pobočky a pridružené spoločnosti (spoločne 

a samostatne označované ako „Yamaha Motor Europe“ alebo „My“) poskytujú online 

registráciu na ponuku na zakúpenie Motocykla. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, 

akákoľvek zmienka týkajúca sa spoločnosti Yamaha Motor Europe zahŕňa všetky príslušné 

pobočky a pridružené spoločnosti.  

 

2. Ponuka a registrácia 

Táto ponuka umožňuje nákup nového Motocykla na základe Cenovej ponuky pre obyvateľov 

príslušnej Oblasti vo veku 18 a viac rokov. Na využitie Ponuky sa musia oprávnení zákazníci 

zaregistrovať na zakúpenie Motocykla počas Obdobia platnosti ponuky. Online registráciu na 

zakúpenie Motocykla za Ponukovú cenu bude možné vykonať počas Obdobia platnosti ponuky 

a to na obmedzené množstvo exkluzívnych Motocyklov. Každá osoba sa môže zaregistrovať 

iba pre jeden Motocykel. Registrácia je prísne viazaná na konkrétnu osobu a túto Ponuku, 

pričom jej výhody sú neprenosné. 

 

3. Potvrdenie registrácie a priradenie Motocykla 

Po registrácii Vám pošleme potvrdenie o prijatí Vašej registrácie na e-mailovú adresu, ktorú ste 

zadali pri registrácii. Zákazníci budú vybavení v závislosti od počtu Motocyklov, ktoré sú 

k dispozícii pre príslušnú krajinu pobytu zákazníka. Ak máte nárok na kúpu Motocykla podľa 

tejto ponuky, spoločnosť Yamaha Motor Europe Vám potvrdí dočasné priradenie Motocykla 

prostredníctvom e-mailu do troch (3) pracovných dní od odoslania potvrdenie registrácie. 

 

4. Zakúpenie motocykla 

Po potvrdení dočasného priradenia Motocykla do 14 kalendárnych dní navštívte predajcu, 

ktorého ste si vybrali počas registrácie. Prineste si vytlačený e-mail s potvrdením priradenia 

umožňujúci u vybraného predajcu uzavrieť kúpnu zmluvu na Motocykel na základe tejto 

Ponuky. Predajca Vám po uzatvorení zmluvy potvrdí predpokladanú dobu dodania.  

 

Ak neuzatvoríte zmluvu s predajcom, ktorého ste si vybrali prostredníctvom registračného 

systému, môžete ho zmeniť (pozrite si zoznam predajcov Motocykla, ktorý nájdete vo 

vyhľadávači predajcov na webovej lokalite spoločnosti Yamaha Motor podľa krajiny Vášho 

trvalého bydliska) a uzatvoriť zmluvu s iným (aj k tomu predajcovi si vezmite so sebou e-mail 

s potvrdením o dočasnom priradení). Taktiež vezmite do úvahy, že uzatvorenie kúpnej zmluvy 



 

 

sa musí za každých okolností uskutočniť do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania potvrdenia 

o dočasnom priradení. Kúpna zmluva na Motocykel sa uzatvára medzi Vami a príslušným 

predajcom, pričom spoločnosť Yamaha Motor Europe nebude súčasťou kúpnej zmluvy. 

 

Meno kupujúceho na kúpnej zmluve na Motocykel sa musí zhodovať s menom zadaným pri 

online registrácii do tejto Ponuky. V prípade nezrovnalostí si spoločnosť Yamaha Motor Europe 

a predajca predávajúci Motocykel vyhradzujú právo označiť Vašu registráciu a dočasné 

priradenie Motocykla za neplatné.  

 

Ak sa kúpna zmluva na Motocykel z akéhokoľvek dôvodu neuzavrie do 14 kalendárnych dní od 

dátumu potvrdenia priradenia, vaša registrácia na získanie Motocykla sa automaticky zruší. 

 

5. Všeobecné podmienky 

Odoslaním registrácie prehlasujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky, rozumiete im 

a prijímate ich.  

 

Túto Ponuku nie je možné kombinovať so žiadnou inou propagačnou akciou, ponukou ani 

zľavou (pokiaľ nie je uvedené inak). Za Ponuku sa neposkytuje žiadna finančná náhrada, 

pričom táto Ponuka a jej výhody nie sú zameniteľné ani prevoditeľné. Spoločnosť Yamaha 

Motor Europe si vyhradzuje právo overiť platnosť registrácie a diskvalifikovať hociktorého 

účastníka, o ktorom zistí, že neoprávnene manipuloval s procesom registrácie. 

 

Okrem toho, že nič v týchto Obchodných podmienkach nemôže obmedziť či vylúčiť 

zodpovednosť spoločnosti Yamaha Motor Europe ani žiadnej tretej strany za a) smrť alebo 

zranenie spôsobené z nedbanlivosti ani b) podvod, spoločnosť Yamaha Motor Europe a jej 

pridružené spoločnosti a zástupcovia nebudú zodpovední a neponesú žiadnu zodpovednosť 

v súvislosti so žiadnym z nasledujúcich prípadov, pokiaľ nastanú z dôvodov presahujúcich ich 

primeranú pôsobnosť: i) akékoľvek oneskorenie, zrušenie alebo doplnenie tejto Ponuky, ii) 

akékoľvek nezakúpenie Motocykla zákazníkom alebo príslušnou osobou, a iii) akýkoľvek 

konanie alebo opomenutie zo strany dodávateľa z tretej strany. 

 

Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže spracovávať osobné údaje. Viac informácií o spôsobe 

použitia osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov 

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

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú preložené do rôznych jazykov. V prípade rozporu 

alebo nesúladu medzi anglickou verziou a akoukoľvek preloženou verziou má prednosť anglická 

verzia.  

 

Pokiaľ je niektorá z týchto podmienok neplatná, napadnuteľná, nevymáhateľná alebo 

nezákonná, od týchto Obchodných podmienok sa oddelí a zvyšok podmienok si aj naďalej 

zachováva plnú platnosť a účinnosť. 

 

Táto Ponuka a tieto Obchodné podmienky sa môžu kedykoľvek bez ohlásenia zmeniť alebo 

zrušiť. Posledná aktualizácia týchto Obchodných podmienok: 7. mája 2018. 

 



 

 

Tieto Obchodné podmienky a Ponuka sa riadia výlučne holandským právom. Akékoľvek spory 

vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a Ponuky budú predložené výlučne 

kompetentnému súdu v Amsterdame v Holandsku. 

 

Yamaha Motor Europe N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Holandsko  

+31206546000 


