VILKÅR OG BETINGELSER
Følgende vilkår og betingelser gjelder:
Registrering for kjøpstilbud
Registreringen på Internett for kjøpstilbud på YZF-R1M tilbys av Yamaha Motor Europe N.V., dets avdelinger samt
tilhørende søsterselskaper (samlet og separat kalt "Yamaha Motor Europe"). Med mindre annet er oppgitt i disse
vilkårene og betingelsene, skal alle henvisninger til Yamaha Motor Europe inkludere alle dets avdelinger og
tilhørende søsterselskaper.
Registrering på Internett for kjøp av YZF-R1M vil kunne utføres fra 28. oktober 201 for et begrenset antall
eksklusive YZF-R1M-motorsykler med en veiledende utsalgspris på GBP 19 399. Vi vil betjene kunder i henhold til
antallet YZF-R1M-motorsykler som er tilgjengelige i landet der kunden har fast bopel. En person kan kun registrere
seg for én YZF-R1M-motorsykkel, og registreringen kan ikke overføres.
Når du har registrert deg, vil du motta en bekreftelse på at registreringen er mottatt via e-post. Innen tre
virkedager etter mottak av bekreftelsen på registreringen din vil Yamaha Motor Europe via e-post bekrefte en
midlertidig tildeling av en YZF-R1M-motorsykkel. Besøk forhandleren du har valgt via registreringssystemet innen
14 dager, og ha med en utskrift av bekreftelsen på midlertidig tildeling, som du fikk via e-post, for å sluttføre
kjøpskontrakten for YZF-R1M-motorsykkelen. Forhandleren vil bekrefte forventet leveringstid når kontrakten
sluttføres. Skulle du ikke komme til enighet med forhandleren du har valgt gjennom registreringssystemet, kan du
bytte forhandler (se YZF-R1M-forhandlere oppført i forhandlersøket på Yamaha Motor-nettstedet i
landet du bor i) for å sluttføre kjøpekontrakten (ta med deg e-postbekreftelsen på midlertidig tildeling til denne
forhandleren også). Merk at å sluttføre kjøpskontrakten uansett ikke skal ta lenger enn 14 dager fra datoen da
bekreftelsen om midlertidig tildeling ble sendt til deg.
Navnet på kjøperen i kjøpskontrakten må være identisk med navnet på kjøperen som ble oppgitt i registreringen
på Internett. Hvis dette ikke er tilfelle, vil registreringen på Internett og den midlertidige tildelingen av en YZFR1M-motorsykkel være ugyldige. Yamaha Motor Europe er ikke en part for kontrakten du inngår med en
forhandler, for kjøpet av en YZF-R1M-motorsykkel.
Hvis kjøpskontrakten for YZF-R1M-motorsykkelen av en eller annen grunn ikke har blitt sluttført innen 14 dager
etter datoen for sending av e-post for den midlertidige tildelingen, vil registreringen for YZF-R1M-motorsykkelen
og Yamaha Racing Experience bli ugyldig.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe inviterer alle eiere av en MY2019 R1M til å delta på et Yamaha Racing Experiencearrangement våren 2019 på én av de store europeiske banene som er utvalgt av Yamaha Motor Europe, så langt
de tilgjengelige plassene rekker. Du må oppgi interessen din for å besøke et Yamaha Racing Experiencearrangement på Internett, noe som kan gjøres i løpet av registreringen på Internett for kjøp av R1Mmotorsykkelen. Hvis du oppga at du er interessert i å delta på Yamaha Racing Experience, vil Yamaha Motor
Europe innen tre virkedager etter at kjøpskontrakten har blitt sluttført sende deg en e-post med personlige
påloggingsinformasjon for Yamaha Racing Experience-nettsiden. Du må registrere deg for Yamaha Racing
Experience på denne nettsiden. Når du har registrert deg, vil du få bekreftet at registreringen din er mottatt.
Mottatte registreringer for Yamaha Racing Experience vil bli bekreftet innen fem arbeidsdager fra datoen da
bekreftelsen på mottak av e-posten ble sendt. Agenturet som Yamaha Motor Europe har inngått en avtale med for
tilrettelegging av Yamaha Racing Experience, vil ta kontakt med deg via telefon/e-post for å gi deg nærmere
informasjon om arrangementet. Agenturet vil behandle personopplysninger på vegne av Yamaha Motor Europe i
denne prosessen.

Yamaha Motor Europe gir deg én natts kostnadsfri overnatting på hotell, en velkomstmiddag, kjøreopplæring og
en hel dag på Yamaha Racing Experience. Hotellreservasjoner utover dette må avtales med
agenturet direkte for egen regning. I slike tilfeller kan bestemte vilkår og betingelser fra agenturet gjelde. Yamaha
Motor Europe er ikke en part for kontrakten du inngår med agenturet. I sammenheng med behandling av
personopplysninger vil agenturet handle på egen hånd som datakontrollør underlagt gjeldende
personvernlovgivning.
Du har selv ansvar for å sørge for reisen til og fra racingbanen, at YZF-R1M-motorsykkelen din er fullstendig
kjøredyktig, at du er ved god fysisk og mental helse og at du har godt lynne, og du må selv dekke eventuelle
kostnader som påløper i sammenheng med dette.
Du kan kun delta hvis du er over 18 år og har et gyldig førerbevis for motorsykler som også omfatter YZF-R1M. Sørg
for å tegne nødvendige forsikringer, og husk at motorsykkelløp kan ses på som en "farlig sport" av
forsikringsselskaper.
Hvis Yamaha Motor Europe (eller agenturet på dine vegne) etter eget skjønn avgjør at du og/eller din YZF-R1Mmotorsykkel er uegnet eller utgjør en risiko (for deg selv eller andre) når du kjører på banen, forbeholder vi oss
retten til før eller i løpet av arrangementet å nekte deg tilgang eller avlyse deltakelsen din.
Invitasjonen til Yamaha Racing Experience er personlig og kan ikke overføres til en annen person.
Avlysning
Først etter at du skriftlig har bekreftet din deltakelse på Yamaha Racing Experience overfor agenturet og agenturet
har bekreftet din deltakelse overfor Yamaha Motor Europe, er du sikret deltakelse. Hvis du må avlyse deltakelsen
din i Yamaha Racing Experience, må du gi beskjed om dette til agenturet via e-post så snart som mulig. Agenturet
vil oppgi kontaktinformasjon for avlysning i korrespondansen med deg. Du trenger ikke å betale noe gebyr så lenge
du avlyser minst sju dager før arrangementet finner sted. Hvis du ikke avlyser besøket ditt minst sju dager før
arrangementet og heller ikke deltar på arrangementet, vil agenturet belaste deg for de faktiske hotellkostnadene,
og Yamaha Motor Europe vil ikke ha noen plikt til å utbetale noen form for kompensasjon eller være ansvarlig for
kostnader eller skadeerstatningskrav, inkludert, men ikke begrenset til kanselleringsgebyr for hotellopphold samt
reisekostnader. Kanselleringsgebyr for hotellopphold kan også gjelde for ytterligere hotellnetter som har blitt
reservert (se hotellets kanselleringsvilkår).
Yamaha Motor Europe vil heller ikke være ansvarlig hvis Yamaha Racing Experience av en eller annen grunn blir
forsinket eller avlyst, eller hvis deltakelsen din utsettes, avlyses eller nektes. Yamaha Motor Europe skal uavhengig
av dette ikke være kompensasjonspliktig, inkludert, men ikke begrenset til kompensasjon for egne utgifter.
Du deltar på Yamaha Racing Experience på egen risiko. Ved deltakelse på og/eller bivånelse av Yamaha Racing
Experience kan det grunnet arrangementstypen oppstå risiko for personskade. Yamaha Motor Europe skal ikke
holdes ansvarlig for tap av eller skade på deg eller eiendelene dine, uansett hvordan dette oppsto, med mindre
dette skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Yamaha Motor Europe, og da kun i den grad dette skyldes slike tap
eller skader. Uten hensyn til det ovennevnte fraskriver Yamaha Motor Europe seg alt erstatningsansvar for slike
tap så langt loven tillater.
Generelt
Yamaha Motor Europe kan når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene.
Siste oppdatering av disse vilkårene: 18. oktober 2018

Det kan hende at Yamaha Motor Europe behandler personopplysninger. Se personvernerklæringen vår

https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/ for mer informasjon om hvordan vi bruker
personopplysningene dine.
Disse vilkårene og betingelsene er underlagt nederlandsk lov.
Konflikter som oppstår i sammenheng med disse vilkårene og betingelsene for kunder, vil utelukkende bli sendt til
den kompetente domstol i Amsterdam i Nederland.
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