
 
 
 
 
 
EHDOT JA EDELLYTYKSET, REKISTERÖITYMINEN JA VARAAMINEN 

Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan:  

Rekisteröityminen hintatarjousta varten  

YZF-R1M:n rekisteröinnin hintatarjousta varten verkossa tarjoaa Yamaha Motor Europe N.V., sen sivuliikkeet 

sekä tytäryhtiöt (yhdessä ja erikseen Yamaha Motor Europe tai me). Jollei toisin mainita, Yamaha Motor 

Europe tarkoittaa kaikkia sen sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitä.  

Online-rekisteröinti YZF-R1M: n ostamista varten on ollut mahdollista 29. kesäkuuta 2019 alkaen 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ -sivuston kautta rajoitetun ajan suositeltuun vähittäishintaan 35 023,65 € 

sisältää ALV:n. Palvelemme asiakkaita sen mukaan, kuinka monta YZF-R1M:ää asiakkaan asuinmaassa on 

saatavilla. Henkilö voi rekisteröityä vain yhtä (1) YZF-R1M-mallia varten, eikä rekisteröintiä voi siirtää.  

Henkilö saa rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostitse ilmoituksen rekisteröinnin vastaanottamisesta. 

Kolmen arkipäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisen vahvistamisesta Yamaha Motor Europe vahvistaa 

sähköpostitse yhden YZF-R1M:n väliaikaisen varauksen. Tämä väliaikaisen varauksen vahvistusviesti lähetetään 

rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tätä väliaikaisen varauksen vahvistusviestiä ei 

voi siirtää.  

Varauksen tehneen henkilön tulee käydä rekisteröintijärjestelmän kautta valitsemansa jälleenmyyjän luona 14 

kalenteripäivän kuluessa väliaikaisen varauksen vahvistussähköpostin vastaanottamisesta tehdäkseen 

sopimuksen YZF-R1M-mallin ostamisesta. Jälleenmyyjä vahvistaa oletetun toimitusajan sopimuksen tekemisen 

yhteydessä. Jos henkilö ei pääse sopimukseen rekisteröintijärjestelmän kautta valitsemansa jälleenmyyjän 

kanssa, hän voi valita toisen jälleenmyyjän (YZF-R1M-mallin jälleenmyyjien luettelo Yamaha Motor -

verkkosivustolla) ja tehdä ostosopimuksen hänen kanssaan (väliaikaisen varauksen vahvistussähköposti tulee 

esittää myös tämän vaihtoehtoisen jälleenmyyjän luona).  

Huomaa myös, että ostosopimus on tehtävä 14 kalenteripäivän kuluessa väliaikaisen varauksen 

vahvistussähköpostin päiväyksestä. Ostosopimuksen ostajan nimen on oltava täsmälleen sama kuin online-

rekisteröinnissä ilmoitettu nimi. Jos näin ei ole, online-rekisteröinti ja YZF-R1M-moottoripyörän väliaikainen 

varaus mitätöityvät. Yamaha Motor Europe ei ole osapuolena YZF-R1M-moottoripyörän ostamista koskevaan 

sopimukseen jälleenmyyjän kanssa. Jos YZF-R1M: n ostosopimusta ei jostain syystä ole tehty 14 

kalenteripäivän kuluessa väliaikaisen sähköpostin lähettämispäivästä lukien, rekisteröintisi YZF-R1M-

moottoripyörää varten mitätöityy. 

Online-rekisteröinnin aikana voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua Yamaha Racing Experience -tapahtumaan. 

Voit tehdä sen online-rekisteröinnissä rekisteröityessäsi YZF-R1M:n ostoa varten. Jos olet ilmoittanut 

kiinnostuksesi Yamaha Racing Experience -tapahtumaan, Yamaha Motor Europe lähettää sinulle 3 työpäivän 

kuluessa ostosopimuksen tekemisestä sähköpostin, jossa on henkilökohtaiset kirjautumistietosi Yamaha Racing 

Experience -sivustoon. Yamaha Racing Experience -tapahtumaan sovelletaan erillisiä ehtoja ja edellytyksiä. 

Nämä ehdot ja edellytykset löytyvät täältä: [Terms & Conditions].  

Yleistä  

Yamaha Motor Europe voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja ja edellytyksiä.  

Näiden ehtojen ja edellytysten viimeisin päivitys: 25.3.2021  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_fi-fi.pdf


Yamaha Motor Europe voi käsitellä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja 

tietosuojakäytännöstä on osoitteessa http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Näihin ehtoihin ja edellytyksiin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Kaikki erimielisyydet, jotka 

aiheutuvat näistä asiakkaita koskevista ehdoista ja edellytyksistä, on saatettava yksinomaan Amsterdamissa 

(Alankomaat) toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing and Motorsports Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk 

 Alankomaat  

+31206546000 


