
 
 
 
 
 
REGISZTRÁCIÓVAL ÉS ALLOKÁLÁSSAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

A következő feltételek érvényesek:  

Regisztráció a vásárlási ajánlatra  

Az YZF-R1M vásárlási ajánlatra vonatkozó online regisztrációt ajánl fel a Yamaha Motor Europe N.V., annak 

összes fióktelepe és kapcsolt vállalkozása (a továbbiakban együttesen és külön: „Yamaha Motor Europe”). 

Ellenkező rendelkezés hiányában a Yamaha Motor Europe-ra való hivatkozás alatt annak összes fióktelepe és 

kapcsolt vállalkozása is értendő.  

Az YZF-R1M online regisztrációja 2019. június 29-től lehetséges a https://r1m.yamaha-motor.eu/ weboldalon 

korlátozott ideig, az ajánlott kiskereskedelmi áron 9.498.000 HUF incl. VAT. Az ügyfeleket az ügyfél lakóhelye 

szerinti országban elérhető YZF-R1M számától függően szolgáljuk ki. Egy személy csak egy (1) YZF-R1M 

motorkerékpárra regisztrálhat, és a regisztráció másra nem ruházható át.  

A regisztrációt követően e-mailben értesítést kapsz a jelentkezésed kézhezvételéről. A Yamaha Motor Europe a 

regisztráció fogadásának visszaigazolásától számított 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja az YZF-R1M 

motorkerékpár ideiglenes foglalását. Az ideiglenes foglalás visszaigazolását a regisztráció során megadott e-

mail-címre küldjük. Az ideiglenes foglalás visszaigazolását tartalmazó e-mail másra nem ruházható át.  

Kérjük, hogy az ideiglenes foglalás visszaigazolását tartalmazó e-mail megérkezését követően keresd fel a 

regisztrációs rendszeren keresztül kiválasztott márkakereskedőt 14 naptári napon belül, és vidd magaddal az 

ideiglenes allokálást visszaigazoló e-mail egy kinyomtatott példányát az YZF-R1M megvásárlására vonatkozó 

adásvételi szerződés megkötéséhez. A márkakereskedő a szerződés lezárásakor vissza fogja igazolni a várható 

szállítási időpontot. Ha nem sikerül megállapodásra jutni a regisztrációs rendszeren keresztül kiválasztott 

márkakereskedővel, választhatsz másik márkakereskedőt (lásd az YZF-R1M motorkerékpárt forgalmazó 

márkakereskedők listáját, ami a lakóhelyed szerinti ország Yamaha Motor-webhelyén található 

márkakereskedő-keresőjében található meg) az adásvételi szerződés megkötése érdekében. Kérjük, hogy az 

ideiglenes foglalás visszaigazolását tartalmazó e-mailt ehhez a kereskedőhöz is vidd magaddal.  

Kérjük, vedd figyelembe azt is, hogy az adásvételi szerződés lezárásának mindenképpen meg kell történnie 14 

naptári napon belül attól a naptól számítva, amikor az ideiglenes foglalást visszaigazoló e-mailt megkaptad. Az 

adásvételi szerződésen a vásárló nevének pontosan meg kell egyeznie az online regisztrációban megadott 

névvel. Ha a két név nem azonos, akkor az online regisztráció és az YZF-R1M motorkerékpár ideiglenes 

foglalása érvénytelennek minősül. A Yamaha Motor Europe nem szerződő fél az YZF-R1M motorkerékpár 

vásárlására vonatkozó adásvételi szerződésben. Ha bármilyen okból kifolyólag az YZF-R1M motorkerékpár 

vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés nem jön létre az ideiglenes foglalást igazoló e-mail elküldésének 

napjától számított 14 naptári napon belül, az YZF-R1M motorkerékpárra történő regisztráció érvényét veszti. 

Az online regisztráció során jelezheted a Yamaha Racing Experience eseményen való részvétel iránti 

érdeklődésed. Ezt az YZF-R1M megvásárlására való online regisztráció során is meg lehet tenni. Ha jelezted a 

Yamaha Racing Experience iránti érdeklődésed, a Yamaha Motor Europe az adásvételi szerződés megkötését 

követő 3 munkanapon belül e-mailt küld, a Yamaha Racing Experience weboldalra vonatkozó személyes 

bejelentkezési adatokkal. A Yamaha Racing Experience eseményre külön feltételek érvényesek. Ezek a 

feltételek megtalálhatók itt: [Terms and Conditions].  

Általános  

A Yamaha Motor Europe bármikor felülvizsgálhatja a jelen Részvételi feltételeket.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_hu-hu.pdf


A jelen Részvételi feltételek utolsó frissítése: 2021. március 25.  

A Yamaha Motor Europe személyes adatokat is feldolgozhat. A személyes adatok felhasználására vonatkozó 

további részleteket az adatvédelmi tájékoztatónk tartalmazza: http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

A jelen Részvételi feltételekre kizárólag a holland jog az irányadó. A Részvételi feltételekből eredő jogviták 

esetén kereset kizárólag a hollandiai Amszterdam illetékes bíróságához terjeszthető be.  
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