
 
 ZMLUVNÉ PODMIENKY  

  

Posledná aktualizácia: 24. novembra 2020   

  

Platia tieto zmluvné podmienky:  

  

REZERVÁCIA MODELOV SIDE BY SIDE  

  

Poskytovateľ rezervácie modelov Side by Side   

Táto rezervácia modelov Side by Side, vykonanie rezervácie a obdržanie nákupnej ponuky od 

autorizovaného predajcu (ďalej „Rezervácia modelov Side by Side") pre ktorýkoľvek zo 4 (štyroch) 

modelov Wolverine 1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine 

RMAX 4 1000, Wolverine RMAX 4 1000 SE) Side by Side (ďalej: model „Side by Side“) ponúka online 

spoločnosť Yamaha Motor Europe N.V., jej pobočky a pridružené spoločnosti (ďalej spoločne alebo 

samostatne označované ako spoločnosť „Yamaha Motor Europe“ alebo „my“). Pokiaľ tu nie je uvedené 

inak, odkaz na spoločnosť Yamaha Motor Europe zahŕňa všetky jej pobočky a pridružené spoločnosti.  

  

Ponuka a registrácia  

Online rezervácia modelov Side by Side je k dispozícii od 27. novembra 2020 do 31. marca 2021 za 

túto odporúčanú maloobchodnú cenu: 

• €  24.300,00 * (vrátane DPH) pre Wolverine RMAX 2 1000.  

• €  25.900,00 * (vrátane DPH) pre Wolverine RMAX 2 1000 SE. 

• €  26.400,00 * (vrátane DPH) pre Wolverine RMAX 4 1000. 

• €  27.200,00 * (vrátane DPH) pre Wolverine RMAX 4 1000 SE. 

 

Všetky ceny sa vzťahujú na štandardný model Side by Side a vylučujú akúkoľvek homologáciu 

požadovanú zákonom alebo požadovanú zákazníkom. Všetku homologáciu treba považovať za 

dodatočnú k uvedenej cene a možno ju dohodnúť na žiadosť zákazníka priamo u predajcu Yamaha. 

Zákazníci budú obslúžení podľa zásady, „kto prv príde, ten prv melie“. Osoba si môže rezervovať iba 

jeden model Side by Side v krajine svojho bydliska, pričom sa táto rezervácia modelu Side by Side 

vzťahuje výhradne na danú osobu a je neprenosná.  

  

Potvrdenie o registrácii a pridelení modelu Side by Side  

Keď spoločnosť Yamaha Motor Europe prijme rezerváciu na model Side by Side, pošleme vám 

potvrdenie o rezervácii na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli počas rezervácie. Ak máte nárok na kúpu 

modelu Side by Side po rezervácii, spoločnosť Yamaha Motor Europe vám potvrdí (dočasné) pridelenie 

jedného modelu Side by Side e-mailom do troch (3) pracovných dní po tom, ako vám odošle potvrdenie 

o rezervácii (e-mail s potvrdením o pridelení).  

  

Proces nákupu  

Navštívte predajcu, ktorého ste vybrali v procese rezervácie, do 14 kalendárnych dní od potvrdenia 

dočasného pridelenia modelu Side by Side v e-maile s potvrdením o pridelení. Ak chcete s vybraným 

predajcom uzavrieť zmluvu o kúpe modelu Side by Side, prineste si so sebou vytlačenú kópiu e-mailu 

s potvrdením o pridelení. Po uzavretí kúpnej zmluvy vás bude predajca informovať o očakávanej 

dodacej lehote modelu Side by Side.   

  

Ak sa nedohodnete s predajcom, ktorého ste si vybrali prostredníctvom formulára na rezerváciu modelu 

Side by Side, môžete navštíviť iného predajcu modelov Side by Side značky Yamaha (pozrite si zoznam 

predajcov modelu Wolverine 1000 RMAX, ktorý je uvedený na internetových stránkach spoločnosti 

Yamaha Motor v krajine vášho bydliska), aby ste mohli uzavrieť kúpnu zmluvu (ani alternatívnemu 

predajcovi však nezabudnite predložiť e-mail s potvrdením o pridelení). Upozorňujeme vás aj na to, že 

v takomto prípade si s týmto alternatívnym predajcom musíte dohodnúť nové stretnutie. Rovnako vám 

pripomíname, že zmluva o kúpe modelu Side by Side s vybratým predajcom alebo s alternatívnym 

predajcom sa musí v každom prípade s týmto predajcom uzavrieť do 30 kalendárnych dní od dátumu 

prijatia e-mailu s potvrdením o pridelení. Zmluva o kúpe modelu Side by Side sa uzatvára medzi vami 

a príslušným predajcom. Spoločnosť Yamaha Motor Europe nebude zmluvnou stranou zmluvy o kúpe 



 
motocykla. Spoločnosť Yamaha Motor Europe okrem toho nezaručuje dostupnosť modelu Side by Side 

u vybratého ani u alternatívneho predajcu.  

Podrobnosti o kupujúcom uvedené v zmluve o kúpe modelu Side by Side sa musia zhodovať s údajmi 

v rezervácii, ktoré ste poskytli počas online rezervácie modelu Side by Side.  V prípade nezrovnalostí 

si spoločnosť Yamaha Motor Europe a obchodné zastúpenia predávajúce modely Side by Side 

vyhradzujú právo zrušiť platnosť vašej rezervácie a dočasného pridelenia modelu Side by Side.  

Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebude kúpna zmluva na model Side by Side uzatvorená v lehote do 30 

kalendárnych dní od prijatia vyššie uvedeného e-mailu s potvrdením o pridelení, platnosť vašej 

registrácie a pridelenia modelu Side by Side v rámci rezervácie modelu Side by Side bude 

automaticky anulovaná a už nebudete mať oprávnenie na kúpu stroja v rámci rezervácie modelu Side 

by Side.  

  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY  

  

Odoslaním registrácie na rezerváciu modelu Side by Side vyhlasujete, že ste si prečítali tieto zmluvné 

podmienky, porozumeli ste im a prijímate ich.   

  

Táto rezervácia modelu Side by Side nie je k dispozícii v spojení s inou propagačnou akciou, ponukou 

alebo zľavou (ak nie je uvedené inak). Táto ponuka a jej výhody nie sú zameniteľné ani prevoditeľné. 

Spoločnosť Yamaha Motor Europe si vyhradzuje právo overiť platnosť rezervácií a vyradiť každého 

účastníka v prípade, že sa zistí narušenie procesu účasti.  

  

Vzhľadom na to, že žiadna časť týchto zmluvných podmienok neobmedzuje ani nevylučuje 

zodpovednosť spoločnosti Yamaha Motor Europe alebo ktorejkoľvek tretej strany za (a) smrť alebo 

fyzické zranenie spôsobené nedbanlivosťou alebo (b) podvodné konanie, spoločnosť Yamaha Motor 

Europe a jej pridružené spoločnosti a obchodní zástupcovia nenesú zodpovednosť a nezodpovedajú za 

žiadnu okolnosť v súvislosti s ktorýmkoľvek z týchto prípadov za predpokladu, že k nim dôjde z dôvodov 

mimo ich primeranú kontrolu: (i) prípadné odloženie, zrušenie alebo zmeny tejto rezervácie modelu Side 

by Side, (ii) akákoľvek neschopnosť zákazníka alebo príslušnej osoby zakúpiť si model Side by Side a 

(iii) akýkoľvek úkon alebo nedodržanie záväzkov akéhokoľvek dodávateľa tretej strany.  

  

Spoločnosť Yamaha Motor Europe bude spracúvať vaše osobné údaje v súvislosti s rezerváciou modelu 

Side by Side. Ďalšie informácie o spôsobe použitia vašich osobných údajov nájdete v prehlásení o 

ochrane osobných údajov na adrese https://www.yamaha-motor.eu/sk/sk/privacy/privacy-policy/  

Tieto zmluvné podmienky sú preložené do rôznych jazykov. V prípade akéhokoľvek nesúladu alebo 

nekonzistentnosti medzi anglickou verziou a akoukoľvek preloženou verziou má vždy prednosť 

anglická verzia.   

  

Ak je niektorá z týchto zmluvných podmienok neplatná, relatívne neplatná, nevykonateľná alebo 

nezákonná, potom je nutné takúto zmluvnú podmienku z týchto zmluvných podmienok odstrániť a plnú 

silu a účinok bude mať zvyšná časť týchto zmluvných podmienok.  

Spoločnosť Yamaha Motor Europe môže kedykoľvek vykonať revíziu a zrušiť tieto zmluvné podmienky 

a rezerváciu modelu Side by Side bez predošlého upozornenia.  

  

Tieto zmluvné podmienky a rezervácia modelu Side by Side sa riadia výhradne holandskými zákonmi. 

Všetky spory vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok pre zákazníkov budú predložené výhradne 

príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.  

  

*Cena sa môže v jednotlivých krajinách líšiť vzhľadom na miestne dane a právne predpisy.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Oddelenie marketingu  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Holandsko +31206546000  

https://www.yamaha-motor.eu/sk/sk/privacy/privacy-policy/

