
  

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ  

  

Дата останнього оновлення: 24 листопада 2020 року   

  

Застосовуються наведені нижче умови та положення.  

  

  

РЕЗЕРВУВАННЯ МОТОВСЮДИХОДА КЛАСУ SIDE BY SIDE  

  

Постачальник послуг із резервування мотовсюдихода Side by Side   

Це резервування мотовсюдихода класу Side by Side (далі — «Резервування мотовсюдихода 

Side by Side»), яке передбачає резервування та отримання пропозиції від уповноваженого 

дилера на купівлю будь-якої з 4 (чотирьох) моделей мотовсюдихода класу Side by Side Wolverine 

1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine RMAX 4 1000 й 

Wolverine RMAX 4 1000 SE) (далі — «Мотовсюдихід Side by Side») пропонується компанією 

Yamaha Motor Europe N.V., її відділеннями та пов’язаними філіалами (які разом і окремо 

іменуються як «Yamaha Motor Europe» або «ми») для реалізації в Інтернеті. Якщо в цьому 

документі не зазначено інше, будь-яке згадування компанії Yamaha Motor Europe охоплює всі її 

відділення та пов’язані філіали.  

  

Пропозиція та реєстрація  

Онлайн-резервування мотовсюдихода Side by Side доступне з 27-го листопада 2020 року по 31-е 

березня 2021 року за наведеними нижче рекомендованими роздрібними цінами. 

• € 28.000,00 * (включно з ПДВ) для Wolverine RMAX 2 1000.  

• € 29.000,00 * (включно з ПДВ) для Wolverine RMAX 2 1000 SE 

• € 31.000,00 * Євро (включно з ПДВ) для Wolverine RMAX 4 1000 

• € 32.000,00 * (включно з ПДВ) для Wolverine RMAX 4 1000 SE 

 

Усі ціни стосуються стандартної моделі Мотовсюдихода Side by Side і не охоплюють витрати на 

будь-яку гомологацію, передбачену законодавством або запитану Клієнтом. Будь-яка 

гомологація пропонується за додатковою ціною і може бути влаштована безпосередньо дилером 

Yamaha за запитом Клієнта. 

 

Замовники обслуговуються в порядку живої черги. Особа може зарезервувати лише один 

Мотовсюдихід Side by Side у країні проживання. Резервування мотовсюдихода Side by Side є 

суворо особистим резервуванням і не підлягає передачі.  

  

Підтвердження реєстрації та виділення мотовсюдихода Side by Side  

Після того, як компанія Yamaha Motor Europe отримає ваш запит на Резервування мотовсюдихода 

Side by Side, ми надішлемо підтвердження резервування на електронну адресу, указану вами під 

час резервування. Якщо ви маєте право на придбання Мотовсюдихода Side by Side після 

резервування, компанія Yamaha Motor Europe підтвердить (тимчасове) виділення для вас одного 

Мотовсюдихода Side by Side, надіславши вам листа електронною поштою протягом трьох (3) 

робочих днів після надсилання вам підтвердження резервування («Електронний лист про 

підтвердження виділення мотовсюдихода»).  

  

Процес покупки  

Протягом 14 календарних днів з того дня, як ми підтвердимо тимчасове виділення вам 

Мотовсюдихода Side by Side в Електронному листі про підтвердження виділення мотовсюдихода, 

зверніться до дилера, якого ви обрали в процесі резервування. Візьміть із собою роздруківку 

Електронного листа про підтвердження виділення мотовсюдихода, щоб укласти з вибраним 

дилером договір купівлі Мотовсюдихода Side by Side. Після укладення договору купівлі дилер 

повідомить вас про очікуваний термін доставки.   

  



Якщо ви не домовитесь з дилером, якого ви вибрали через форму Резервування мотовсюдихода 

Side by Side Reservation, ви можете звернутися до іншого дилера з продажу мотовсюдиходів Side 

by Side Yamaha (див. список дилерів Wolverine 1000 RMAX у розділі пошуку дилерів на веб-сайті 

Yamaha Motor у країні вашого проживання), щоб укласти договір купівлі (також не забудьте надати 

Електронний лист про підтвердження виділення мотовсюдихода цьому альтернативному дилеру). 

Зверніть увагу, що в такому разі вам слід самостійно домовитись про зустріч з альтернативним 

дилером. Також пам’ятайте, що в будь-якому разі ви повинні укласти договір купівлі 

Мотовсюдихода Side-Side з обраним дилером або альтернативним дилером протягом 30 

календарних днів після дати отримання Електронного листа про підтвердження виділення 

мотовсюдихода. Договір купівлі Мотовсюдихода Side by Side має бути укладено між вами та 

дилером-продавцем. Компанія Yamaha Motor Europe не є стороною цього договору купівлі. 

Компанія Yamaha Motor Europe також не гарантує наявності Мотовсюдихода Side-by-Side у 

вибраного або альтернативного дилера.  

  

Дані про покупця в договорі купівлі Мотовсюдихода Side by Side повинні збігатися з даними в 

резервуванні, які ви надали під час онлайн-резервування мотовсюдихода Side by Side.  У разі 

розбіжностей компанія Yamaha Motor Europe і дилери Side by Side залишають за собою право 

анулювати ваше резервування й тимчасове виділення Мотовсюдихода Side by Side.  

  

Якщо з якоїсь причини договір купівлі Мотовсюдихода Side-by-Side не буде укладено протягом 30 

календарних днів із моменту отримання Електронного листа про підтвердження виділення 

мотовсюдихода (як зазначено вище), ваша реєстрація та виділення Мотовсюдихода Side by Side 

в рамках програми Резервування мотовсюдихода Side-Side будуть визнані недійсними 

автоматично, і ви більше не матимете право купити Мотовсюдихід Side-by-Side в рамках програми 

Резервування мотовсюдихода Side-Side.  

  

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ  

  

Здійснюючи реєстрацію на Резервування мотовсюдихода Side by Side, ви заявляєте, що 

прочитали та зрозуміли ці Положення та умови й приймаєте їх.   

  

Це Резервування мотовсюдихода Side by Side не поєднується з будь-якою іншою акцією, 

пропозицією чи знижкою (якщо не вказано інше). Ця пропозиція та її переваги не підлягають 

обміну або передачі. Компанія Yamaha Motor Europe залишає за собою право перевіряти 

правомірність резервування та дискваліфікувати будь-якого учасника, який фальсифікував 

процес реєстрації.  

  

За винятком того, що ніщо в цих Умовах та положеннях не обмежує й виключає відповідальність 

компанії Yamaha Motor Europe або будь-якої третьої сторони за (a) загибель або тілесні 

ушкодження, спричинені необережністю, або (b) шахрайство, компанія Yamaha Motor Europe та її 

асоційовані компанії й агенти не несуть відповідальності у зв’язку з будь-якими наведеними нижче 

випадками за умови, якщо вони трапляються з причин, що не залежать від них: (i) будь-яке 

відтермінування або скасування до цього Резервування мотовсюдихода Side by Side або 

внесення змін до нього, (ii) неспроможність замовника або відповідної особи придбати 

мотовсюдихід Side by Side та (iii) будь-яка дія або невиконання зобов’язань із боку будь-якого 

стороннього постачальника.  

  

Компанія Yamaha Motor Europe оброблятиме ваші персональні дані в рамках програми 

Резервування мотовсюдихода Side by Side. Щоб отримати докладні відомості про те, як ми 

використовуємо ваші особисті дані, див. нашу Політику конфіденційності https://www.yamaha-

motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/   

  

Ці Умови та положення перекладено різними мовами. Англійська версія завжди має переважну 

силу в разі будь-яких розбіжностей або неузгодженості між англійською версією й будь-якою з 

перекладених версій.   
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Якщо будь-яке з цих Умов та положень є недійсним, заперечним, нездійсненим або незаконним, 

воно повинно бути відокремлено від цих Умов та положень, а решта цих Умов та положень 

продовжуватиме мати повну юридичну силу й дію.  

  

Компанія Yamaha Motor Europe може в будь-який час переглянути й відкликати без попередження 

ці Умови та положення, а також Резервування мотовсюдихода Side by Side.  

  

Ці Умови та положення, а також Резервування мотовсюдихода Side by Side регулюються 

виключно законодавством Нідерландів. Будь-які суперечки, що випливають із цих Умов та 

положень для Клієнтів, передаватимуться виключно до компетентного суду в Амстердамі, 

Нідерланди.  

  

*Ціна може залежати від системи місцевого оподаткування та законодавства.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Відділ маркетингу  

Кулховенлаан 101  

1119 NC Схіпхол-Рійк  

Нидерланди +31206546000  

  


