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REGULAMIN MT TOUR 2022 
 

§ 1 – Ustalenia ogólne 
1. Organizatorem MT TOUR 2022 jest: YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, 

Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, działająca przez Spółkę 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, zwana dalej Organizatorem. 

2. MT TOUR 2022 odbędzie się w terminach: 
a. 18-19.06.2022 r. na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha AF Motors, Szosa 

Lubicka 141, 87-100 Toruń,  
b. 16-17.07.2022 r. na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha Liberty Motors, ul. Gen. 

Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, 
w oparciu o Harmonogram MT TOUR 2022 stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. MT TOUR 2022 składa się ze zorganizowanych jazd testowych na terenie miast wymienionych w ust. 2 a., b. i ich 
okolic, odbywających się na motocyklach przekazanych do realizacji wydarzenia przez Organizatora.  

4. Wydarzenie ma charakter kursu związanego z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o ruchu drogowym i 
kierujących pojazdami, ma także na celu promocję i reklamę Organizatora. 

5. Wydarzenie organizowane jest bez odpłatności gotówkowej po stronie Uczestnika, z uwagi na możliwość uzyskania 
dostępu do nowych kanałów dystrybucji treści marketingowych Organizatora. 

§ 2 – Zgłoszenia i rejestracja 
1. MT TOUR 2022 jest wydarzeniem otwartym, o charakterze motocyklowym i służącym rozwojowi umiejętności 

prowadzenia pojazdów motocyklowych Organizatora w ramach posiadanych uprawnień wynikających z 
posiadanego prawa jazdy, a także promocji pojazdów i marek Organizatora, jak również w celu pozyskania nowych 
kanałów dystrybucji treści marketingowych. 

2. MT TOUR 2022 odbędzie się w terminach:  
a. 18.06.2022 r. w godz. 10.00-19.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut), 19.06.2022 

r. w godz. 09.00-18.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut) na terenie wydzielonych 
stref parkingu przy salonie przy salonie Yamaha AF Motors, Szosa Lubicka 141, 87-100 Toruń, 

b. 16.07.2022 w godz. 10.00-19.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut), 17.07.2022 w 
godz. 09.00-18.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut) na terenie wydzielonych stref 
parkingu przy salonie przy salonie Yamaha Liberty Motors, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 
Łódź.  

3. Podczas MT TOUR 2022 odbywają się jazdy testowe motocyklami marki Yamaha.  
a. Jazdy odbywają się w zorganizowanych grupach liczących od 5 osób w ramach poszczególnych stref.  
b. Jedna jazda testowa trwa 30-45 minut.  
c. Jeden uczestnik może odbyć maksymalnie 2 jazdy testowe różnymi modelami motocykli. 

4. Organizator może uzależnić udział przez Uczestnika w jeździe testowej od spełnienia następujących wymogów: 
a. zgłoszenie się na konkretny termin MT TOUR 2022 wynikający z załącznika nr 1 do Regulaminu i wyrażenie 

chęci wzięcia udziału w kursie, 
b. złożenie wypełnionej pełnymi i prawdziwymi danymi i podpisanej Umowy Powierzenia Pojazdu do Jazdy 

Testowej (wzór stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu), 
c. przestrzeganie zasad jazdy w grupie przekazanych przed wyjazdem z terenu parkingu, dotyczących w 

szczególności trzymania się w grupie, niewyprzedzania przewodnika grupy i nieoddalania się samowolnego od 
grupy w trakcie i po zakończonej jeździe, a także przestrzegania innych wytycznych przewodnika grupy 
wyznaczonego przez Organizatora 

d. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym zarówno na terenie 
parkingu, jak i poza nim, 

e. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych dla celów 
marketingowych, w tym marketingu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wartość świadczenia przekazywanego Uczestnikowi w trakcie MT TOUR 2022, a opisanego w § 2 ust. 3 powyżej 
wynosi mniej niż 200 zł, w związku z czym korzysta ze zwolnienia podatkowego z uwagi na fakt związania z 
promocją i reklamą Organizatora, i uzyskania przez niego dostępu do nowych kanałów dystrybucji treści 
marketingowych. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika 
świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. W takiej sytuacji 
Organizator dokona rozliczenia podatku dochodowego w stosunku do takich osób. 
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§ 3 – Obowiązki Uczestnika 
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora i 

pracowników obsługi parkingów, a także przestrzegania obowiązujących zasad sanitarnych.  
2. Uczestnik nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub 

psychotropowych ani leków lub substancji mogących pogorszyć zdolność Uczestnika do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. 

3. Uczestnik nie może w chwili brania udziału w Wydarzeniu być chory na COVID-19 lub przejawiać objawów choroby 
odpowiadających COVID-19, nie może przebywać w izolacji lub kwarantannie wynikającej z przepisów sanitarnych. 

4. Uczestnik osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, a także naruszenie przepisów dot. 
COVID-19. 

5. Uczestnik ponosi wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości 
użyczonego Pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

6. Uczestnik ponosi w stosunku do Organizatora odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie 
obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich 
kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, w tym spowodowane niedopełnieniem wymogów formalnych przy zgłaszaniu 
szkody.  

7. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie zwrotne do Uczestnika, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania postanowień umowy użyczenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków 
ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Organizatora mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających.  

8. Uczestnik ponosi wynikającą z przepisów prawa odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości 
motocykla Użyczonego przez Organizatora, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z 
uczestnictwem Uczestnika w MT TOUR 2022. 

9. W wypadkach przewidzianych powyżej uczestnik jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych 
na użyczonym pojeździe oraz szkód wynikających z użyczenia pojazdu do jazdy testowej od Organizatora. 

10. Niestosowanie się uczestnika do zasad uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie lub nieprzestrzeganie 
poleceń Organizatora lub obsługi parkingów może skutkować natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału 
w MT TOUR 2022 i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu wydarzenia MT TOUR przez uczestnika. 

11. Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania pozytywnej opinii z odbytej kontroli stanu trzeźwości, przeprowadzonej 
przez Organizatora. 

12. Uczestnik jest zobowiązany podać dane do odebrania certyfikatu ukończenia kursu realizowanego w ramach 
Wydarzenia. 

13. Osoba towarzysząca Uczestnikowi podczas MT TOUR 2022 zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich 
Obowiązków Uczestnika wymienionych w paragrafie 3. Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody 
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem osoby towarzyszącej. 

14. Biorący wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów fotograficznych ze swoim wizerunkiem wykonanych na MT 
Tour 2022 w dniach 18-19.06.2022 r. na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha AF Motors, Szosa 
Lubicka 141, 87-100 Toruń, oraz 16-17.07.2022 r. na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha 
Liberty Motors, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, przez Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka 
Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, 02-486, ul. Aleje Jerozolimskie 212  oraz przez sieć dealerską 
Spółki, a także osoby fizyczne lub prawne, z którymi firma jest lub będzie związana stosunkiem prawnym mającym 
za przedmiot dysponowanie fotografiami, do których prawa autorskie przysługują Spółce. Udzielenie niniejszej 
zgody następuje bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

15. Zgoda obejmuje utrwalanie, wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem 
dowolnego medium w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych związanych z globalną działalnością 
firmy i jej sieci dealerskiej, włączając w to w szczególności publikacje w prasie, także elektronicznej, na stronach 
internetowych, w wydawnictwach i ulotkach promocyjnych, etc., z zastrzeżeniem, że fotografie z wizerunkiem 
Biorącego nie mogą być rozpowszechniane w celach innych niż określone powyżej, w celu naruszenia dóbr 
osobistych lub innego działania na szkodę kogokolwiek, ani w sposób naruszający prawo do prywatności lub do 
wizerunku. Oświadczam, że nie będę wykonywał ani dochodził żadnych roszczeń związanych z kontrolą i 
zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych fotografii z moim wizerunkiem, także w przypadku 
wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych. 

§ 4 – Zasady Bezpieczeństwa 

1. Na wydzielonym terenie parkingów Organizator zapewni następujące zabezpieczenie podczas MT TOUR 2022: 
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a. nadzór Organizatora. 
§ 5  - Dane osobowe uczestników 

1. Organizator informuje, że wskazane przez uczestników dane osobowe uczestników MT TOUR 2022 będą 
przetwarzane i przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji MT TOUR 2022, w celu marketingu i promocji produktów 
i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora z wyraźnie zaznaczoną 
zgodą, w celu przekazania danych osobowych do podmiotów należących do sieci dealerskiej YME Oddział oraz ich 
przetwarzanie przez te podmioty w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów za wyraźną zgodą, w celu 
otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach YME Oddział i podmiotów świadczących usługi 
powiązane z produktami YME Oddział, w szczególności należących do sieci dealerskiej YME Oddział za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej za wyraźną zgodą. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
§ 6 – Przepisy końcowe 

1. MT TOUR 2022 przeprowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin. 
2. Regulamin niniejszy znajduje się w Biurze Rejestracyjnym działającym: 

a. w dniach 18-19.06.2022 r. w godz. 9.30-18.00 na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha AF 
Motors, Szosa Lubicka 141, 87-100 Toruń, 

b. w dniach 16-17.07.2022 w godz. 09.30-18.00 na terenie wydzielonych stref parkingu przy salonie Yamaha 
Liberty Motors, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem nabytych praw Uczestników. Zmiany 
będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej 
www.yamaha-motor.pl. 

 
 

Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce  
 

 
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU MT TOUR 2022 - HARMONOGRAM 

1. 18.06.2022 r. w godz. 10.00-19.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut), 19.06.2022 r. w 
godz. 09.00-18.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut) na terenie wydzielonych stref 
parkingu przy salonie przy salonie Yamaha AF Motors, Szosa Lubicka 141, 87-100 Toruń, 

2. 16.07.2022 w godz. 10.00-19.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut), 17.07.2022 w godz. 
09.00-18.00 (z przerwami między poszczególnymi terminami ok. 15 minut) na terenie wydzielonych stref parkingu 
przy salonie przy salonie Yamaha Liberty Motors, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź.  

3. Uczestnik jest zobowiązany przyjść na wyznaczony termin nie wcześniej niż 10 minut przed jego rozpoczęciem. 
 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU MT TOUR 2022 
Zgodnie z przepisami niniejszym informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Yamaha Motor Europe N.V. Oddział w Polsce Spółka 

Akcyjna (dalej „YME Oddział”) z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, adres e-mail: 

yamaha@yamaha-motor.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na wydarzenie, realizacji Umowy użyczenia 

pojazdu do jazdy testowej na zasadach określonych w Umowie, w związku z prawnym obowiązkiem 

przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania Umowy, w celach marketingowych (w tym 

marketingu elektronicznego) na podstawie odrębnych zgód. 

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

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

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Japonii, w związku z tym, że znajduje się tam centrala 

Yamaha. 

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

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

obowiązkowego okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie 
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terminów przedawnienia oraz archiwizacji. W zakresie danych marketingowych będą one przetwarzane do 

czasu zakończenia kampanii marketingowej YME Oddział. 

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, a w wypadku danych podanych dla celów marketingowych w każdej sytuacji. 

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 zawarcia i prawidłowej 

realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji Umowy. 

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z udzieloną informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

 

................................................ ................................................ 

Data i miejsce Podpis 

 

Wyrażam zgodę na:  
□ na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu marketingu i promocji produktów i usług 

podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami YME Oddział, w tym usług 
finansowych, ubezpieczeniowych, sprzedaży części i akcesoriów;  

□ przekazanie moich danych osobowych do podmiotów należących do sieci dealerskiej YME Oddział oraz 
ich przetwarzanie przez te podmioty w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów;  

□ otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach YME Oddział i podmiotów 
świadczących usługi powiązane z produktami YME Oddział za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

 
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU MT TOUR 2022 - UMOWA POWIERZENIA POJAZDÓW DO JAZDY TESTOWEJ 
 

UMOWA POWIERZENIA POJAZDU DO JAZDY TESTOWEJ 

 

zawarta pomiędzy: 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Schiphol-Rijk, Holandia, Koolhovenlaan 101, 1119NC 
Schiphol-Rijk, działająca przez Yamaha Motor Europe N.V. (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317805, NIP 
Yamaha Motor Europe N.V.(S.A.): 1070031354, REGON: 141650639, reprezentowaną przez: Marco Marinozzi, 
Zwaną dalej Yamaha lub Powierzającym,  

a 

Imiona: 

Nazwisko:  

Adres:   

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Pesel (w wypadku osób nieposiadających PESEL dane dokumentu tożsamości): 

Data urodzenia: 

Miejsce urodzenia: 
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Prawo jazdy kategorii:  

Numer prawa jazdy: 

Termin ważności prawa jazdy: 

Tel. prywatny:        

E-mail:       

zwanym w dalszej części umowy Biorącym 

§1. Przedmiot umowy 

1. Powierzający powierza Biorącemu do jazdy testowej pojazd marki Yamaha: 

LP Model Model2 Kolor 
Numer 

rejestracyjny 
Numer VIN 

1 MT125A MT-125 MDNM6 59MRDZ VG5RE402000013477 

2 MT320 MT-03 PGD 71MRFD MH3RH218000001122 

3 MT07 35Kw MT-07 35kW PGD 71MNNJ JYARM331000000370 

4 MT07A MT-07 MDNM6 58MRDZ JYARM331000014974 

5 MT07A MT-07 MDNM6 57MRDZ JYARM331000014737 

6 MT07A MT-07 MDNM6 55MRDZ JYARM331000014494 

7 MT07A MT-07 PGD 54MRDZ JYARM331000014493 

8 MT07A MT-07 DPBMC 56MRDZ JYARM331000014630 

9 MT09 MT-09 PGD 89MRJV JYARN691000007408 

10 MT09 MT-09 MDNM6 88MRJV JYARN691000007372 

11 MT09 MT-09 PGD 55MRFR JYARN691000008126 

12 MT09SP MT-09 SP BWM2 56MRKB JYARN695000005158 

13 MT09SP MT-09 SP BWM2 55MRKB JYARN695000005156 

14 MT10 MT-10 PGD 49MPZG JYARN781000000467 

15 MT10 MT-10 PGD 46MPZG JYARN781000000463 

16 MT10SP MT-10 SP BWM2 78-MR-LV JYARN785000000317 

17 MT10SP MT-10 SP BWM2 82-MR-LV JYARN785000000327 

18 MT125A MT-125 PGD 59MRFR VG5RE402000013961 

19 MT07 35Kw MT-07 35kW PGD 73MNNJ JYARM331000000372 

20 MT09 MT-09 DPBMC 54MRFR JYARN691000008036 

21 MT10 MT-10 PGD 45MPZG JYARN781000000461 

 

zwane dalej Pojazdami, których stan techniczny jest bardzo dobry, na okres użyczenia 16-17.07.2022 r. na terenie 
wydzielonych stref. 

§2. Czas trwania umowy 

Umowa jest skutecznie zawarta od chwili jej podpisania przez Strony wskazane w umowie. 

§3. Obowiązki i odpowiedzialność Biorącego 

1. Biorący zobowiązuje się prowadzić Pojazd osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim. 

2. Biorący potwierdza, że został mu udzielony instruktaż użytkowania Pojazdu, który w pełni rozumie i do którego 

będzie się stosował w trakcie użytkowania Pojazdu. Biorący z pełną świadomością ryzyka wynikającego z używania 

Pojazdów, zobowiązuje się do przestrzegania poleceń instruktora lub innego przedstawiciela Powierzającego, 

używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania 

powierzonego Pojazdu. 

3. Biorący oświadcza, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków lub 

innych substancji mogących pogorszyć jego zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi, a także że posiada 

uprawnienia i umiejętności konieczne do prowadzenia Pojazdu. 

4. Biorący osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. 
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5. Biorący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności, w tym 

za szkody wyrządzone osobom trzecim, przypadkową utratę, zmniejszenie wartości lub uszkodzenie Pojazdu, jeżeli 

go używa w sposób sprzeczny z umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy nie będąc do tego 

upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza Pojazd innej osobie, a rzecz nie uległaby 

utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie. 

6. Biorący oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczania Pojazdu stanowiącymi 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz ponosi wszelkie konsekwencje 

wynikające z ich nieprzestrzegania przez Biorącego. 

7. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone z winy umyślnej, niedbalstwa i lekkomyślności szkody 

powstałe w związku z umową nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Biorący ponosi 

w stosunku do Powierzającego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków 

wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia.  

8. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Biorącego, jeżeli szkoda była następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy powierzenia dotyczących ubezpieczenia lub 

ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec Powierzającego mimo istnienia przesłanek ją wyłączających.  

9. Biorący upoważnia Powierzającego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń w celu umożliwienia 

dochodzenia tych roszczeń. 

10. Biorący zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód w pojeździe wynikających z użyczenia Pojazdu w 

wysokości 1000 (tysiąc) złotych. 

11. Biorący zobowiązuje się do wypełnienia ankiety satysfakcji, przesłanej po odbyciu jazdy na podany adres email, 

przekazanej telefonicznie albo wypełnionej w formie papierowej po zakończeniu jazdy. 

12. Biorący udziela zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojego wizerunku do 

celów marketingowych Yamaha, w szczególności publikacji zdjęć w social mediach i na stronach internetowych 

Yamaha, a także wykorzystania w newsletterze Yamaha. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W związku z realizacją umowy dane Biorącego będą przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z 
przedstawionej mu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 2 
do aneksu. 

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

………………………………………    ………………………………………………… ……………………………………………… 

Miejscowość, data podpisania umowy  Podpis Powierzającego   Podpis Biorącego 

 

Stan techniczny zwracanego pojazdu: 

      

      ……………………………………………  …………………………………………… 

Data i godzina zwrotu pojazdu Podpis Powierzającego Podpis Biorącego 


