
 
 WARUNKI I POSTANOWIENIA  

  
Data ostatniej aktualizacji: 24 listopada 2020   
Obowiązują następujące Warunki i postanowienia:  
 
REZERWACJA SIDE BY SIDE  
  
Dostawca rezerwacji Side by Side   
Niniejsza rezerwacja Side by Side, mająca na celu zarezerwowanie i otrzymanie od autoryzowanego 
dealera oferty zakupu (określana dalej jako „Rezerwacja Side by Side”) dla jednego z 4 (czterech) 
modeli Wolverine 1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine RMAX 
4 1000, Wolverine RMAX 4 1000 SE) Side by Side (dalej: „Side by Side”) jest oferowana w trybie online 
przez firmę Yamaha Motor Europe N.V., oddziały oraz spółki stowarzyszone (określane dalej, razem 
lub oddzielnie, jako „Yamaha Motor Europe” lub „my”). Jeśli w niniejszym dokumencie nie określono 
inaczej, wszystkie odniesienia do firmy Yamaha Motor Europe dotyczą wszystkich jej oddziałów oraz 
spółek stowarzyszonych.  
  
Oferta i rejestracja  
Rezerwacja internetowa Side by Side jest dostępna od 27 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. w 
następującej rekomendowanej cenie detalicznej: 

•  115 000,00 zł* (z VAT) za Wolverine RMAX 2 1000.  
•  124 000,00 zł* (z VAT) za Wolverine RMAX 2 1000 SE. 
•  125 000,00 zł* (z VAT) za Wolverine RMAX 4 1000 
•  129 000,00 zł* (z VAT) za Wolverine RMAX 4 1000 SE. 

 
Wszystkie ceny odnoszą się do standardowego modelu Side by Side i wykluczają wszelkie homologacji 
wymagane przez prawo lub wymagane przez Klienta. Homologację należy uznać za dodatkową wobec 
ceny i można ją zamówić na życzenie Klienta bezpośrednio u dealera Yamaha. 
 
Klienci będą obsługiwani według pierwszeństwa. Każda osoba może zarezerwować tylko jeden Side 
by Side w kraju zamieszkania. Dotycząca go Rezerwacja Side by Side jest ściśle osobista i 
niezbywalna.  
  
Potwierdzenie rejestracji i przydzielenia Side by Side  
Po otrzymaniu przez Yamaha Motor Europe dokonanej Rezerwacji Side by Side wyślemy potwierdzenie 
na adres e-mail podany podczas rejestracji. W przypadku zakwalifikowania się użytkownika do zakupu 
Side by Side po dokonaniu rezerwacji Yamaha Motor Europe potwierdzi tymczasowe przydzielenie Side 
by Side, wysyłając wiadomość e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych od wysłania potwierdzenia 
rezerwacji („Wiadomość e-mail potwierdzająca przydzielenie”).  
  
Proces zakupu  
Prosimy o odwiedzenie wybranego w procesie rezerwacji dealera w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
potwierdzenia przez nas tymczasowego przydzielenia Side by Side w Wiadomości e-mail 
potwierdzającej przydzielenie. W celu zawarcia umowy zakupu Side by Side z wybranym dealerem 
należy zabrać ze sobą wydruk Wiadomości e-mail potwierdzającej przydzielenie. Po zawarciu umowy 
zakupu dealer poinformuje o oczekiwanym okresie dostawy Side by Side.   
  
W przypadku niezawarcia umowy z dealerem wybranym w formularzu Rezerwacji Side by Side można 
udać się do innego dealera Side by Side Yamaha (patrz mapa dealerów Wolverine 1000 RMAX na 
stronie internetowej Yamaha Motor w kraju zamieszkania) w celu zawarcia umowy zakupu 
(alternatywnemu dealerowi należy dostarczyć wiadomość e-mail potwierdzającą rezerwację). Uwaga: 
w takim przypadku należy samodzielnie dokonać wizyty u innego dealera. Należy również pamiętać, że 
umowę zakupu Side by Side z wybranym lub alternatywnym dealerem należy zawrzeć w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację. Umowę zakupu 
Side by Side należy zawrzeć ze sprzedającym dealerem. Yamaha Motor Europe nie będzie stroną tej 



 
umowy zakupu. Ponadto Yamaha Motor Europe nie gwarantuje dostępności Side by Side u wybranego 
bądź innego dealera.  
  
Dane nabywcy podane w umowie zakupu Side by Side muszą być identyczne ze szczegółami rezerwacji 
podanymi podczas dokonywania Rezerwacji internetowej Side by Side.  W przypadku rozbieżności 
Yamaha Motor Europe i dealerzy Side by Side zastrzegają sobie prawo do unieważnienia rezerwacji i 
tymczasowego przydzielenia Side by Side.  
  
W przypadku niezawarcia z dowolnego powodu umowy zakupu Side by Side w ciągu 30 dni 
kalendarzowych od dnia wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej przydzielenie określonej powyżej 
rejestracja oraz przydzielenie Side by Side w ramach Rezerwacji Side by Side zostaną automatycznie 
unieważnione, a osoba, która dokonała Rezerwacji Side by Side, nie będzie kwalifikowała się do zakupu 
Side by Side na jej podstawie.  
  
WARUNKI OGÓLNE  
Przesłanie rejestracji w celu dokonania Rezerwacji Side by Side jest równoznaczne z potwierdzeniem 
przeczytania, zrozumienia i akceptacji niniejszych Warunków i postanowień.   
  
Jeśli w innym miejscu nie określono inaczej, niniejsza Rezerwacja Side by Side nie jest dostępna w 
połączeniu z innymi promocjami, ofertami ani upustami. Niniejsza oferta i związane z nią korzyści nie 
podlegają wymianie ani przeniesieniu. Yamaha Motor Europe zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
ważności rezerwacji oraz do dyskwalifikacji wszystkich osób przystępujących, w przypadku których 
stwierdzono dokonywanie oszustw związanych z procesem aplikacji.  
  
Przy zastrzeżeniu, że żadne elementy niniejszych Warunków i postanowień nie ograniczają ani nie 
wykluczają odpowiedzialności Yamaha Motor Europe ani stron trzecich za (a) śmierć bądź obrażenia 
ciała będące skutkiem zaniedbania lub (b) oszustwa,  
 
Yamaha Motor Europe, jej spółki stowarzyszone ani jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności 
w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń z przyczyn od nich niezależnych: (i) wszelkich 
opóźnień, anulacji lub zmian niniejszej Rezerwacji Side by Side; (ii) niedokonania przez klienta lub 
właściwej osoby zakupu Side by Side; (iii) działania lub zaniedbania niezależnego dostawcy.  
  
Yamaha Motor Europe będzie przetwarzać w kontekście Rezerwacji Side by Side dane osobowe 
użytkownika, który jej dokonuje. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe, zawiera 
nasza Polityka prywatności https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/prywatnosc/polityka-prywatnosci/  
  
Niniejsze Warunki i postanowienia są tłumaczone na różne języki. W przypadku niezgodności lub 
niespójności między wersją angielską i przetłumaczoną obowiązuje ta pierwsza.   
W przypadku nieważności, możliwości unieważnienia, niemożliwości wyegzekwowania bądź 
niezgodności z prawem któregoś z niniejszych Warunków i postanowień zostaną one usunięte z 
całości, a pozostałe Warunki i postanowienia pozostają w pełni w mocy.Yamaha Motor Europe może 
w dowolnej chwili bez powiadomienia zmienić niniejsze Warunki i postanowienia oraz Rezerwację 
Side by Side i wycofać się z nich.  
  
Niniejsze Warunki i postanowienia oraz Rezerwacja Side by Side podlegają wyłącznie prawu 
holenderskiemu. Wszelkie spory z Klientami wynikające z niniejszych Warunków i postanowień będą 
wnoszone wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie w Holandii.  
  
*Z uwagi na lokalne podatki i przepisy ceny mogą różnić się w zależności od kraju.  
  
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  
Marketing Division  
Koolhovenlaan 101  
1119 NC Schiphol-Rijk  
Holandia +31206546000  
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