VILKÅR OG BETINGELSER
Følgende vilkår og betingelser gælder:
Tilmelding til købstilbud
YZF-R1M-onlinetilmeldingen til købstilbuddet tilbydes af Yamaha Motor Europe N.V., dets filialer og tilknyttede
datterselskaber (samlet og separat kaldet "Yamaha Motor Europe"). Medmindre andet er angivet heri, omfatter
enhver reference til Yamaha Motor Europe alle dets filialer og tilknyttede datterselskaber.
Onlinetilmelding til køb af YZF-R1M vil være muligt fra den 28. oktober 2018 til en begrænset mængde af
eksklusive YZF-R1M-motorcykler til den anbefalede detailpris på £19.399. Vi betjener kunderne i henhold til
antallet af tilgængelige YZF-R1M-motorcykler for kundens bopælsland. En person kan kun tilmelde sig én YZF-R1Mmotorcykel, og tilmeldingen kan ikke overdrages til andre.
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en kvittering for modtagelsen af din tilmelding via e-mail. Inden for 3
arbejdsdage efter bekræftelsen af modtagelsen af din tilmelding bekræfter Yamaha Motor Europe den midlertidige
tildeling af en YZF-R1M-motorcykel over for dig via e-mail. Besøg den forhandler, du har valgt i
tilmeldingssystemet, inden for 14 kalenderdage, og medbring en kopi af e-mailen med bekræftelsen af den
midlertidige tildeling for at afslutte aftalen om køb af YZF-R1M-motorcyklen. Forhandleren bekræfter den
forventede leveringstid over for dig efter afslutningen af aftalen. Hvis det ikke lykkes dig at lave en aftale med den
forhandler, du valgte i tilmeldingssystemet, kan du skifte til en anden forhandler (se listen over YZF-R1Mforhandlere i forhandlerregisteret på Yamaha Motor-hjemmesiden
for dit bopælsland) for at afslutte købsaftalen (medbring også e-mailen med bekræftelsen af den midlertidige
tildeling ved dit besøg hos den pågældende forhandler). Du skal også tage hensyn til, at afslutningen af købsaftalen
under alle omstændigheder ikke bør vare længere end 14 dage regnet fra den dag, hvor bekræftelsen af den
midlertidige tildeling blev sendt til dig.
Navnet på køberen på købsaftalen skal være præcis det samme som navnet i onlinetilmeldingen. Hvis det ikke
være tilfældet, vil onlinetilmeldingen og den midlertidige tildeling af en YZF-R1M-motorcykel være ugyldig.
Yamaha Motor Europe er ikke delagtig i din købsaftale med en forhandler om at købe en YZF-R1M-motorcykel.
Hvis købsaftalen vedrørende YZF-R1M-motorcyklen uanset årsag ikke er indgået inden for 14 kalenderdage regnet
fra den dato, hvor e-mailen om midlertidig tildeling blev sendt, bliver din tilmelding til YZF-R1M-motorcyklen og
Yamaha Racing Experience ugyldig.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe opfordrer alle ejere af en R1M fra modelår 2019 til at tilmelde sig en Yamaha Racing
Experience-begivenhed i foråret 2019 på en af de større europæiske baner, der er udvalgt af Yamaha Motor
Europe, i henhold til kapaciteten ved Yamaha Racing Experience. Du er nødt til at vise din interesse i at deltage i en
Yamaha Racing Experience-begivenhed online, og du kan gøre dette i din onlinetilmelding til et køb af en R1M. Hvis
du har vist din interesse for Yamaha Racing Experience, sender Yamaha Motor Europe dig inden for 3 arbejdsdage
efter afslutningen af din købsaftale, en e-mail med dine personlige loginoplysninger til Yamaha Racing Experiencehjemmesiden. Du skal ansøge om deltagelse i Yamaha Racing Experience via Yamaha Racing Experiencehjemmesiden. Efter din tilmelding vil du modtage en kvittering for modtagelsen af din ansøgning. Modtagne
ansøgninger til Yamaha Racing Experience bliver bekræftet inden for 5 arbejdsdage regnet fra den dag, hvor emailen om bekræftelse af modtagelse blev sendt. Bureauet, som Yamaha Motor Europe har ansat til at gøre
Yamaha Racing Experience nemmere, kontakter dig pr. telefon/e-mail for at indsamle yderligere oplysninger til
begivenheden. I denne rolle behandler Bureauet dine personlige oplysninger på vegne af Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe tilbyder dig en gratis overnatning på et hotel, en velkomstmiddag, kørselsvejledning og en
hel dag ved Yamaha Racing Experience. Yderligere hotelreservation skal arrangeres direkte med
Bureauet for din egen regning. I dette tilfælde kan der gælde særlige vilkår og betingelser for Bureauet. Yamaha
Motor Europe er ikke delagtig i din aftale med Bureauet. I forbindelse med behandling af personlige oplysninger vil
Bureauet handle på egne vegne som dataansvarlig under den gældende databeskyttelseslovgivning.
Rejsen til og fra banen, din YZF-R1M i fuld køretilstand, passende køreudstyr til racerløb, fysisk og mental styrke
samt godt humør vil være dit eget ansvar og vil være for egen regning.
Du kan kun deltage, hvis du er over 18 år og i besiddelse af et gyldigt motorcykelkørekort til YZF-R1M. Du skal
sørge for passende forsikringer i betragtning af, at racerløb muligvis defineres som en "farlig sport" af
forsikringsselskaber.
Hvis Yamaha Motor Europe (eller Bureauet på vores vegne) efter eget skøn fastslår, at du og/eller din YZF-R1M
ikke er egnet eller udgør en risiko (for dig selv eller andre), når der køres på banen, forbeholder vi os retten til at
afvise eller opsige din deltagelse før eller under begivenheden.
Din invitation til Yamaha Racing Experience er personlig og kan ikke overdrages til en anden person.
Annullering
Først når du skriftligt har bekræftet din deltagelse i Yamaha Racing Experience til Bureauet, og Bureauet har
bekræftet din deltagelse til Yamaha Motor Europe, er din deltagelse sikret. Hvis du har behov for at annullere din
deltagelse i Yamaha Racing Experience, skal du uden unødig forsinkelse underrette Bureauet herom via e-mail.
Kontaktoplysninger for en sådan annullering vil være inkluderet i Bureauets korrespondance. Hvis du annullerer
din deltagelse mindst 7 dage før begivenheden, vil du ikke blive opkrævet et gebyr. Hvis du ikke annullerer din
deltagelse mindst 7 dage før begivenheden og ikke møder op til begivenheden, vil Bureauet opkræve et gebyr til
dækning af de faktiske hoteludgifter, og Yamaha Motor Europe vil ikke være forpligtet til at yde erstatning og er
ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger eller skader, herunder, men ikke begrænset til gebyrer for
hotelafbestilling og rejseudgifter. Gebyrer for hotelafbestilling vil måske også være gældende for reservationer af
ekstra hotelovernatninger (se hotellets annulleringsbetingelser).
Yamaha Motor Europe vil heller ikke være ansvarlig, hvis Yamaha Racing Experience uanset årsag bliver forsinket
eller aflyses, eller hvis din deltagelse ændres, annulleres eller afvises. Under alle omstændigheder vil Yamaha
Motor Europe ikke være forpligtet til at yde erstatning, herunder, men ikke begrænset til kompensation i forhold
til dine egne udgifter.
Din deltagelse i Yamaha Racing Experience er på egen risiko. Uanset om du deltager i eller blot er til stede ved
Yamaha Racing Experience, kan du risikere at komme til skade på grund af begivenhedens karakter. Yamaha Motor
Europe er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, uanset årsag, på dig eller dine ejendele, undtagen når og
kun i det omfang sådanne er forårsaget med forsætlig hensigt eller med grov forsømmelse af Yamaha Motor
Europe. Uden forbehold for ovenstående frasiger Yamaha Motor Europe sig i det største lovmæssige omfang
ethvert ansvar for sådanne tab.
Generelt
Yamaha Motor Europe kan til enhver tid revidere disse vilkår og betingelser.
Sidste opdatering af disse vilkår og betingelser: 18. oktober 2018

Yamaha Motor Europe behandler muligvis dine personlige oplysninger. Hvis du vil have flere oplysninger om,
hvordan vi anvender dine personlige oplysninger, kan du se vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger
på http://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/
Disse vilkår og betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning.
Enhver tvist, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser for kunder, bliver udelukkende fremsendt til den
kompetente domstol i Amsterdam, Holland.
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Marketing Division
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Holland
+31206546000

