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Regulamin promocji „Yamaha 125 Plus_2” 
 
I. Postanowienia ogólne  
 
Organizatorem Promocji „Yamaha 125 Plus_2” (dalej Promocja) jest YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. z 
siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działająca przez Yamaha 
Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000317805, NIP: 1070031354, REGON: 
141650639 oraz: 

1) B.M. MOTOR Andrzej Białyk, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

2) CENTRUM sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

3) FHU V2 Beata Bizoń, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

4) GOC Myszkowski Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

5) GRES Kutnik Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

6) HICOPY Wrocław Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

7) MOTO REWOLUCJA Sp. z o.o. Sp.k, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

8) LIBERTY CORP. sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

9) MOTO 46 Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

10) MOTO-KOM Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

11) MOTO-SEVEN Robert Murawski, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

12) P.W. UNI-CAR S.A., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

13) PH BENZ-OL II, Adam Chwedoruk, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

14) PHU ADRENALINA, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

15) PLAYADA Spółka z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

16) MOTORLAND KRAKÓW sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

17) UHMA BIKE S.C. P. Uhma, F. Uhma, R. Uhma, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

18) WAWROSZ Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

zwanymi Organizatorami.  
  
II. Miejsce i czas trwania Promocji  

1. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2020 do dnia 31.12.2020 roku lub do wyczerpania dostępności 
motocykli wymienionych w par. III ust. 1.2.  

2. Promocja prowadzona jest wyłącznie w autoryzowanych salonach marki Yamaha w Polsce, których 
wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Promocja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.yamaha-motor.pl. 
5. Promocja adresowana jest do osób fizycznych, które chcą wziąć udział w promocji w sposób 

niezwiązany bezpośrednio z ewentualną działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną 
przez osobę (dalej: Uczestnik). 

 
III. Warunki uczestnictwa, przedmiot i przebieg Promocji 

1. Uczestnik, który w okresie trwania promocji spełni następujące warunki – nabędzie w jednym z 
autoryzowanych salonów Yamaha na terenie Polski (których lista stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu) nowy: 

a) motocykl Yamaha MT-125 z rocznika modelowego 2020 będzie mógł zakupić zestaw 
wybranych przez siebie, dedykowanych do Pojazdu oryginalnych akcesoriów marki 
Yamaha lub oryginalnej odzieży marki Yamaha, w cenie sugerowanej 1 zł za każdą 
wybraną pozycję, pod warunkiem, że wartość zamówionego pakietu akcesoryjnego nie 
przekroczy 1000 zł brutto. W przypadku zamówienia akcesoriów przekraczającego kwotę 
1000 zł brutto, tylko akcesoria i odzież do łącznej kwoty 1000 zł brutto będą fakturowane 
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w specjalnej cenie sugerowanej 1 zł za sztukę. Pozostałe elementy zamówienia będą 
zrealizowane/sprzedane klientowi po obowiązujących cenach detalicznych. 

b) skuter Yamaha XMAX 125 Tech MAX z rocznika modelowego 2020 będzie mógł zakupić 
zestaw wybranych przez siebie, dedykowanych do Pojazdu oryginalnych akcesoriów 
marki Yamaha lub oryginalnej odzieży marki Yamaha, w cenie sugerowanej 1 zł za każdą 
wybraną pozycję, pod warunkiem, że wartość zamówionego pakietu akcesoryjnego nie 
przekroczy 1000 zł brutto. W przypadku zamówienia akcesoriów przekraczającego kwotę 
1000 zł brutto, tylko akcesoria i odzież do łącznej kwoty 1000 zł brutto będą fakturowane 
w specjalnej cenie sugerowanej 1 zł za sztukę. Pozostałe elementy zamówienia będą 
zrealizowane/sprzedane klientowi po obowiązujących cenach detalicznych. 

c) skuter Yamaha NMAX 125 z rocznika modelowego 2020 będzie mógł zakupić zestaw 
wybranych przez siebie, dedykowanych do Pojazdu oryginalnych akcesoriów marki 
Yamaha lub oryginalnej odzieży marki Yamaha, w cenie sugerowanej 1 zł za każdą 
wybraną pozycję, pod warunkiem, że wartość zamówionego pakietu akcesoryjnego nie 
przekroczy 1000 zł brutto. W przypadku zamówienia akcesoriów przekraczającego kwotę 
1000 zł brutto, tylko akcesoria i odzież do łącznej kwoty 1000 zł brutto będą fakturowane 
w specjalnej cenie sugerowanej 1 zł za sztukę. Pozostałe elementy zamówienia będą 
zrealizowane/sprzedane klientowi po obowiązujących cenach detalicznych. 
 

2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i nie dotyczy modeli używanych ani 
demonstracyjnych. 

3. Promocja nie obejmuje kosztów montażu akcesoriów. Koszt montażu akcesoriów jest ustalany 
indywidualnie z lokalnym Dealerem Yamaha w zależności od stawki za roboczo-godzinę danego 
dealera Yamaha. 

4. Produkty marki Akrapovic nie stanowią asortymentu marki Yamaha i nie wchodzą do Promocji. 
5. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w pieniądzu, 

jak również roszczenia o zamianę rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi.  
 

IV. Postanowienia końcowe  
1. Prawo do składania reklamacji związanych z Promocją służy każdemu adresatowi Promocji. 

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową do Organizatora: Yamaha Motor Europe 
N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, z dopiskiem: 
„Yamaha 125 Plus_2”. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego 
reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, 
treść żądania zgłaszającego reklamację oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamacje złożone pod 
niewłaściwy adres lub informacje niezawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 

2. Organizator ma prawo przedłużyć niniejszą promocję oraz rozszerzyć zakres jej stosowania w 
drodze zmiany regulaminu promocji, przy czym zmiana taka nie może wpływać w sposób 
negatywny na prawa nabyte przez uczestników promocji. Zmiana regulaminu promocji nastąpi 
przez ogłoszenie dostępne na stronie www.yamaha-motor.pl na 7 dni przed wprowadzeniem 
zmian. 

3. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe uczestników jako współadministratorzy danych, 
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Uczestników. Przetwarzanie jest 
realizowane wyłącznie w celu realizacji promocji i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
rezultatów promocji. Uczestnicy promocji, w związku z jej realizacją zostaną przez Organizatora 
poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

Lista autoryzowanych serwisów Yamaha biorących udział w Promocji „Yamaha 125 Plus_2”: 
 

LP DANE DEALERA DANE SALONÓW 

1 B.M. MOTOR Andrzej Białyk, ul. Dusznicka 
44, 57-300, Kłodzko, NIP 8831338409 

B.M. MOTOR, ul. Dusznicka 44, Kłodzko, 57-300 

2 CENTRUM sp. z o.o., ul. Lutycka 95A, 60-478 
Poznań 

CENTRUM sp. z o.o., ul. Lutycka 95A, 60-478 
Poznań 

3 FHU V2 Beata Bizoń, ul. Kotorska 16, 46-023, 
Węgry, NIP 7541774946 

V2, ul. Oleska 169, 45-231 Opole 

4 GOC Myszkowski Spółka Jawna, ul. Ludwika 
Chmury 6, 35-213 Rzeszów 

GOC Myszkowski Spółka Jawna, ul. Ludwika 
Chmury 6, 35-213 Rzeszów 

5 GRES Kutnik Spółka Jawna, ul. Gen. 
Władysława Andersa 56, 15-113, Białystok, 
NIP 5421005575 

GRES, ul. Gen. Władysława Andersa 56, 15-113, 
Białystok 

6 HICOPY Wrocław Sp. z o.o., ul. Żegiestowska 
3, 50-542, Wrocław, NIP 8992539805 

MOTORLAND, ul. Strachowskiego 21-25, 52-210, 
Wrocław 

7 MOTO REWOLUCJA Sp. z o.o. Sp.k, ul. 
Lubelska 35D, 10-408, Olsztyn, NIP 
7393892587 

MOTO REWOLUCJA, ul. Lubelska 35D, 10-408 
Olsztyn 

8 LIBERTY CORP. sp. z o.o. 
ul. gen. J.Dąbrowskiego 207/213                                
Łódź, NIP 9820381827 

1. LIBERTY MOTORS, ul. Dąbrowskiego 207/225, 
94-231 Łódź; 2. POLANDPOSITION LIBERTY 
MOTORS, ul. Połczyńska 120C, 01-304 Warszawa; 
3. LIBERTY MOTORS, Puławska 44d, 05-500 
Warszawa 

9 MOTO 46 Sp. z o.o., ul. Kurza 4, 70-795, 
Szczecin, NIP 9552115817 

MOTO46, ul. Kurza 1, 70-795 Szczecin            

10 MOTO-KOM Sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 84 
B, 09-402 Płock, NIP 7743230037                       

MOTO-KOM, ul. św. Huberta 82, Cekanowo, 09-
472, Słupno k/Płocka 

11 MOTO-SEVEN Robert Murawski, ul. Luba 7, 
87-100, Toruń, NIP 8791873414 

MOTO-SEVEN, Wały gen. Sikorskiego 27/29, 87-
100 Toruń 

12 P.W. UNI-CAR S.A., ul. Modrzewiowa 7, 85-
631, Bydgoszcz, NIP 5541002036 

UNI-CAR, ul. Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz 

13 PH BENZ-OL II, Adam Chwedoruk, ul. 
Sokołowska 174, 08-110, Siedlce, NIP 
8211001503 

BENZ-OL II, ul. Sokołowska 178, 08-110, Siedlce 

14 PHU ADRENALINA, Grabowiec 17, 98-200, 
Sieradz, NIP 8271071016 

ADRENALINA, Grabowiec 17, 98-200, Sieradz 

15 MOTORLAND KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Jana 
Dekerta 21, 30-703 Kraków, NIP: 
8961546721 

MOTORLAND KRAKÓW, ul. Jana Dekerta 21, 30-
703 Kraków 

16 UHMA BIKE S.C. P. Uhma, F. Uhma, R. Uhma, 
ul. Modlińska 258, 03-152, Warszawa, NIP 
1231103781 

UHMA-BIKE, ul. Modlińska 258, 03-152, Warszawa 

17 WAWROSZ Spółka Jawna, ul. Warszawska 
158, 43-300, Bielsko-Biała, NIP 5470053203 

1. WAWROSZ, Al. Roździeńskiego 214, 40-315 
Katowice; 2. WAWROSZ ul. Warszawska 158, 43-
300 Bielsko-Biała 
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Załącznik nr 2 

INFORMACJA – zgodnie z art. 13 RODO (dotyczy danych osobowych uzyskiwanych od osoby, której dane 

te dotyczą) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (RODO) niniejszym informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są:  

a) B.M. MOTOR Andrzej Białyk, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

b) CENTRUM  Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

c) FHU V2 Beata Bizoń, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

d) GOC Myszkowski Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

e) GRES Kutnik Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

f) HICOPY Wrocław Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

g) MOTO REWOLUCJA Sp. z o.o. Sp.k, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

h) LIBERTY CORP. sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

i) MOTO 46 Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

j) MOTO-KOM Sp. z o.o., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

k) MOTO-SEVEN Robert Murawski, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

l) P.W. UNI-CAR S.A., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

m) PH BENZ-OL II, Adam Chwedoruk, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

n) PHU ADRENALINA, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

o) MOTORLAND KRAKÓW sp. z o.o.., którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 

p) UHMA BIKE S.C. P. Uhma, F. Uhma, R. Uhma, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

q) WAWROSZ Spółka Jawna, którego szczegółowe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu 

a. (dalej jako „ADO”). 

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i 

numeru telefonu zostały pozyskane przez ADO od Pani/Pana, w trakcie realizacji promocji 

„Yamaha 125 Plus_2”. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie celu realizacji promocji w związku z 

prawnym obowiązkiem przetwarzania danych, które jest niezbędne do zrealizowania promocji. Za 

osobną, pisemną i wyraźną zgodą Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach 

marketingowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy oraz współpracownicy ADO 

oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazane na podstawie Pani/Pana polecenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji promocji, nie dłużej niż do 

czasu upłynięcia obowiązkowego okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w 

szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz terminów archiwizacji.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia 

danych; 

9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jest Pan/Pani 

uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu 

bezpośredniego. 
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10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem 

prawidłowej realizacji promocji. 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

14.  


