
 

POGOJI IN DOLOČILA  
Za kupoprodajno pogodbo veljajo naslednji pogoji in določila, navedena v tem dokumentu 

("Ponudba"), ki se nanaša na: 

 

Motorno kolo: Yamaha NIKEN (v nadaljevanju "Motorno kolo") 
Veljavnost ponudbe: Od 16.  maja 2018  
Trg: [Slovenija] (v nadaljevanju "Ozemlje") 
Višina ponudbe (MPC): [15.495,00 EUR] 
  

Registracija za nakup 
 

1. Ponudnik 

Spletno registracijo za nakup motornega kolesa ponuja družba Yamaha Motor Europe N.V., 

njene podružnice in z njo povezane družbe (v nadaljevanju bodo skupaj in vsaka posamezno 

imenovane "Yamaha Motor Europe ali Mi"). Če v tem dokumentu ni drugače določeno, se 

vsaka navedba Yamaha Motor Europe nanaša tudi na vse njene podružnice in z njo povezane 

družbe.  

 

2. Ponudba in registracija 

Ponudba je podlaga za nakup novega motornega kolesa, ki ga lahko opravi oseba, stara 18 let 

ali več, po ceni, navedeni v ponudbi, in velja na ozemlju. Za aktivacijo ponudbe morajo 

upravičene stranke opraviti registracijo za nakup motornega kolesa v času veljavnosti ponudbe. 

Spletna registracija za nakup motornega kolesa po ceni, navedeni v ponudbi, je mogoča samo v 

času veljavnosti ponudbe za omejeno število ekskluzivnih motornih koles. Vsaka oseba lahko 

opravi registracijo samo za eno motorno kolo. Registracija je izključno osebne narave, zato 

ponudba in koristi, ki izhajajo iz nje, niso prenosljivi. 

 

3. Potrditev registracije in dodelitev motornega kolesa 

Po opravljeni registraciji boste na svoj e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob sami registraciji, 

prejeli potrdilo o prejemu vaše registracije. Strankam bo nakup omogočen glede na število 

motornih koles, ki so na voljo za posamezno državo, v kateri ima stranka prebivališče. Če ste 

upravičeni do nakupa motornega kolesa v okviru te ponudbe, bo Yamaha Motor Europe potrdila 

začasno dodelitev motornega kolesa prek e-pošte v treh (3) delovnih dneh po pošiljanju potrdila 

o registraciji. 

 

4. Nakup motornega kolesa 

Po potrditvi dodelitve motornega kolesa morate v 14 koledarskih dneh obiskati prodajalca, ki ste 

ga izbrali med postopkom registracije. Za sklenitev nakupne pogodbe za motorno kolo z 

izbranim prodajalcem v okviru ponudbe morate s seboj prinesti natisnjeno e-poštno sporočilo s 

potrdilom o dodelitvi. Prodajalec vam bo ob sklenitvi pogodbe potrdil predvideni rok dobave.  

 

Če s prodajalcem, ki ste ga izbrali v postopku registracije, ne boste mogli skleniti pogodbe, 

lahko prodajalca zamenjate (seznam prodajalcev motornih koles najdete v iskalniku prodajalcev 

na spletni strani Yamaha Motor, pod imenom svoje države) in pogodbo o nakupu sklenete pri 

drugem prodajalcu (potrdilo o začasni dodelitvi, ki ste ga prejeli po elektronski pošti, vzemite s 

seboj tudi tedaj, ko obiščete drugega prodajalca). Upoštevajte, da je sklenitev pogodbe o 

nakupu možna le v 14 koledarskih dneh od dneva pošiljanja potrdila o začasni dodelitvi. 



 

Pogodbo o nakupu motornega kolesa lahko sklenete le vi s prodajalcem, pri tem pa Yamaha 

Motor Europe ni stranka te pogodbe o nakupu. 

 

Ime kupca, navedeno na pogodbi o nakupu motornega kolesa, mora biti enako imenu 

vnesenem v okviru spletne registracije za to ponudbo. V primeru razlik si Yamaha Motor Europe 

in prodajalec motornega kolesa pridržujeta pravico do razveljavitve registracije in začasne 

dodelitve motornega kolesa.  

 

Če iz kakršnega koli razloga pogodba o nakupu motornega kolesa ni sklenjena v 14 koledarskih 

dneh po datumu potrdila o začasni dodelitvi, bo registracija za motorno kolo samodejno 

preklicana. 

 

5. Splošni pogoji 

Z oddajo registracije potrjujete, da ste prebrali in razumete te pogoje in določila ter se z njimi 

strinjate.  

 

Ta ponudba ni na voljo v povezavi s katero koli drugo akcijo, ponudbo ali popustom (če ni tako 

izrecno navedeno). Za to ponudbo ni na voljo nikakršnega finančnega nadomestila, hkrati pa ta 

ponudba ter bonitete prav tako niso izmenljive ali prenosljive. Yamaha Motor Europe si pridržuje 

pravico do preverjanja veljavnosti registracij in izločanja vseh prijavljenih strank, za katere je bilo 

ugotovljeno sumljivo ravnanje pri postopku prijave. 

 

Ob upoštevanju, da nič v teh Pogojih in določilih ne omejuje oziroma izključuje odgovornosti 

Yamaha Motor Europe ali tretje osebe (a) za primer smrti ali nastanek telesnih poškodb zaradi 

malomarnosti ali (b) prevare, Yamaha Motor Europe in povezana podjetja ter zastopniki niso 

odgovorni in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v povezavi s katerim koli od naslednjih 

primerov, če ti nastopijo iz razumnih razlogov izven njihovega nadzora: (i) odlog, preklic ali 

dodatek k tej ponudbi, (ii) opustitev nakupa motornega kolesa s strani stranke ali ustrezne 

osebe in (iii) vsakršno dejanje oziroma neizpolnjevanje obveznosti drugega dobavitelja. 

 

Yamaha Motor Europe sme obdelovati osebne podatke. Več informacij o tem, kako uporabljamo 

vaše osebne podatke, najdete v našem Pravilniku o zasebnosti https://www.yamaha-

motor.eu/si/zasebnost-piskotki/index.aspx.   

 

Ti Pogoji in določila so prevedeni v različne jezike. V primeru odstopanj ali neskladnosti med 

angleško različico in prevodom ima vedno prednost angleška različica.  

 

Če je kateri koli od teh pogojev in določil neveljaven, ničen, neizvedljiv ali nelegalen, ga je 

potrebno izključiti iz teh pogojev in določil, ob tem pa preostanek pogojev in določil ostane v 

celoti v veljavi. 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe ali preklica te ponudbe ter teh pogojev in določil kadar 

koli brez predhodnega obvestila. Zadnja posodobitev teh določil in pogojev: 07. 05. 2018 

 

Za te pogoje in določila ter ponudbo velja izključno nizozemska zakonodaja. Za vse spore, ki bi 

nastali na podlagi teh pogojev in določil in/ali ponudbe, je izključno pristojno sodišče v 

Amsterdamu na Nizozemskem. 



 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Oddelek trženja  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nizozemska/The Netherlands  

+31206546000 


