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Podmienky kampane „Toľko % zľava, koľko rokov má tvoja Yamaha 
2021” 

  
I. Všeobecné ustanovenia 
Organizátorom kampane „Toľko % zľava, koľko rokov má tvoja Yamaha 2021” (ďalej len 
Kampaň) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., so sídlom v Schiphol-Rijk, Holandsko, 
Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, zastúpená YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., 
organizačná zložka SK, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36662623, IČ DPH: 
SK2022231574, OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 
1403/B  (ďalej len Organizátor).  

 
 II. Miesto a doba trvania Kampane  

1. Platnosť Kampane je od 1.11. 2021 do 28.02. 2022.  
2. Kampaň prebieha iba u autorizovaných predajcov Yamaha v Slovenskej 

republike, ktorých zoznam je uvedený v prílohe týchto podmienok.  
3. Kampaň je platná iba na území Slovenskej republiky.  
4. Podmienky Kampane sú dostupné na  www.yamaha-motor.eu/sk/sk.  

 
III. Podmienky účasti, predmet a priebeh Kampane 

1. Účastníkom akcie môže byť  každá fyzická osoba s plnou právou spôsobilosťou, 
právnicka osoba a organizačná jednotka s právnou spôsobilosťou, ktorá je v 
priebehu Kampane majiteľom alebo nájomcom cestného alebo terénneho 
vozidla Yamaha, najmä motocykla, mopedu, skútra, ATV / side-by-side (ďalej len 
„vozidlo“) staršieho ako 15 rokov (vek vozidla skontrolovaný na základe čísla 
VIN), ktorá pred uskutočnením objednávky predloží autorizovanému predajcovi 
Yamaha:  

− kópiu osvedčenia o registrácii vozidla, ktorá preukáže, že je vlastníkom / 
nájomcom. 

2. Účastník, ktorý v autorizovanej predajni Yamaha (viď. príloha 1), v lehote 
stanovenej v bode II.1, po overení vlastníctva vozidla (viď. III.1) pri nákupe 
originálnych náhradných dielov Yamaha pre toto vozidlo s celkovou 
maloobchodnou hodnotou najmenej 60 €, obdrží zľavvu na nákup týchto dielov 
vo výške až toľko %, koľko rokov je vek daného vozidla tzn.: 

− 15 rokov – 15 % zľava, 
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− 16 rokov – 16 % zľava, 
− 17 rokov – 17 % zľava atď. 
− Maximálny vek 50 rokov – 50% zľava 

(zľava sa nevzťahuje na opravy po nehode, produkty Akrapovič a YEC, GYTR, 
Öhlins).  

3. Vyššie uvedená zľava sa počíta z hrubej ceny za daný náhradný diel v deň nákupu.  
4. Každý účastník má v rámci tejto Kampane právo zakupiť celkom maximálne 30 ks 

náhradných dielov.  
5. Kampaň nie je možné kombinovať s inými zľavovými ponukami.  

 

IV. Záverečné ustanovenia  
1. Prípadné podnety či stažnosti účastníkov súvisiace s Kampaňou je potrebné 

zaslať písomne poštou organizátorovi: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., 
organizačná zložka SK, Mostová 2, 811 02 Bratislava s označením: „Toľko % zľava, 
koľko rokov má tvoja Yamaha 2021“. Podnet, či stažnosť musí obsahovať presné 
osobné údaje podávajúceho (meno, priezvisko, adresa bydliska, PSČ), dôvod 
podnetu/sťažnosti a prípadný popis okolností, ktoré podnet/stažnosž 
odôvodňujú. Podnet, či sťažnosť bude vybavená do 14 dní od jej obdržania. 
Podnety, či sťažnosti podané na nesprávnu adresu alebo informácie, ktoré 
neobsahujú požadované údaje, nebudú brané do úvahy.  

2. Yamaha si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Kampane počas jej trvania. 
Zúčastnením sa Kampane účastník súhlasí s obsahom týchto podmienok a zaväzuje sa 

dodržiavať ich ustanovenia.  

 


