
 
 
 
 
 
VILKÅR OG BETINGELSER TIL REGISTRERING OG ALLOKERING 

Følgende vilkår og betingelser er gældende:  

Registrering for at modtage købstilbud  

Den online YZF-R1M-registrering til køb udbydes online af Yamaha Motor Europe N.V., dennes filialer og 

tilknyttede datterselskaber (sammen og hver for sig benævnt som "Yamaha Motor Europe"). Medmindre 

andet benævnes, skal enhver reference til Yamaha Motor Europe inkludere alle dennes filialer og tilknyttede 

datterselskaber.  

Onlineregistreringen til køb af YZF-R1M vil være mulig fra d. 29. juni 2019 via hjemmesiden 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ i en begrænset periode til den anbefalede startpris på 376 990 DKK incl. unit 

TAX/VAT. Vi vil betjene kunder, afhængigt af antallet af tilgængelige YZF-R1M fra kundens hjemland. En person 

kan kun registrere sig vedrørende én (1) YZF-R1M motorcykel, og registreringen kan ikke overføres.  

Ved registrering modtager du en bekræftelse på, at vi har modtaget din registrering via e-mail. Inden for 3 

arbejdsdage efter bekræftelsen af modtagelsen af din registrering bekræfter Yamaha Motor Europe den 

midlertidige tildeling af en YZF-R1M motorcykel til dig via e-mail. Denne e-mail med bekræftelse af midlertidig 

tildeling sendes til den e-mailadresse, der er angivet under registreringen. Denne e-mail med bekræftelse af 

midlertidig tildeling kan ikke overføres.  

Besøg herefter den forhandler, du har valgt i registreringssystemet, inden for 14 kalenderdage efter, at du har 

modtaget e-mailen om bekræftelse af midlertidig tildeling, og medbring en udskrift af e-mailen, der bekræfter 

den midlertidige tildeling, for at lukke en aftale om køb af YZF-R1M med forhandleren. Forhandleren bekræfter 

den forventede leveringsperiode, når aftalen er lukket. Hvis du ikke indgår en aftale med den forhandler, du 

har valgt gennem registreringssystemet, kan du vælge en anden forhandler (se listen over forhandlere af YZF-

R1M ved hjælp af forhandlersøgning på Yamaha Motor hjemmesiden i det land, hvor du bor), for at lukke en 

købsaftale (du bedes også medbringe e-mailen, der bekræfter den midlertidige tildeling, til den nye 

forhandler).  

Vær også opmærksom på, at indgåelsen af købskontrakten under alle omstændigheder skal være foretaget 

senest 14 kalenderdage fra den dag, hvor du modtog e-mailen med bekræftelsen på den midlertidige tildeling. 

Navnet på køber på købskontrakten skal være nøjagtig det samme som det navn, der er angivet i 

onlineregistreringen. Hvis det ikke er tilfældet, er onlineregistreringen og den midlertidige tildeling af en YZF-

R1M-motorcykel ikke gyldig. Yamaha Motor Europe er ikke part i din købskontrakt med en forhandler om køb 

af en YZF-R1M-motorcykel. Hvis købskontrakten til YZF-R1M af en eller anden grund ikke er indgået inden for 

14 kalenderdage fra den dato, hvor den midlertidige tildelings-e-mail blev sendt, bliver din registrering til YZF-

R1M-motorcyklen annulleret. 

Under onlineregistreringen kan du vise din interesse i at deltage i et Yamaha Racing Experience-eventet. Det 

kan du gøre i din onlineregistrering, når du registrerer dig til køb af YZF-R1M. Hvis du har angivet din interesse 

for Yamaha Racing Experience, vil Yamaha Motor Europe inden for 3 arbejdsdage efter afslutningen af din 

købskontrakt sende dig en e-mail med dine personlige login-data til Yamaha Racing Experience-hjemmesiden. 

Der gælder separate vilkår og betingelser for Yamaha Racing Experience. Disse vilkår og betingelser kan findes 

her: [Terms & Conditions].  

Generelt  

Yamaha Motor Europe kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_DK-DA.pdf


Sidste opdatering af disse vilkår og betingelser: 25. marts 2021  

Yamaha Motor Europe kan behandle personoplysninger. Flere oplysninger om, hvordan vi anvender dine 

persondata, kan du få ved at læse vores Privatlivserklæring på http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Disse vilkår og betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning. Enhver tvist, der følger af disse 

vilkår og betingelser for kunderne vil udelukkende indgives til den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.  
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