
 
 
 
 
 
VILKÅR OG BETINGELSER FOR REGISTRERING OG TILDELING 

Følgende Vilkår og Betingelser gjelder:  

Registrering av kjøpstilbud  

Nettregistreringen for kjøp av en YZF-R1M tilbys av Yamaha Motor Europe N.V., avdelingskontorer og 

tilknyttede selskaper (felles og separat henvist til som "Yamaha Motor Europe"). Med mindre annet er oppgitt 

her, skal enhver henvisning til Yamaha Motor Europe inkludere deres avdelingskontorer og tilknyttede 

selskaper.  

Nettregistrering til kjøp av en YZF-R1M åpner fra 29. juni, 2019 på hjemmesiden https://r1m.yamaha-

motor.eu/ for en begrenset periode, til anbefalt utsalgspris kr. 348 900 incl. VAT. Vi betjener kunder avhengig 

av hvor mange YZF-R1M enheter som er tilgjengelige i kundens land. En person kan bare registrere seg for en 

(1) YZF-R1M motorsykkel og registreringen kan ikke overføres.  

Etter registrering vil du motta en bekreftelse på registreringen din over e-post. Innen 3 arbeidsdager etter at 

du har mottatt en bekreftelse på registreringen din, vil Yamaha Motor Europe bekrefte på e-post at en YZF-

R1M-motorsykkel er midlertidig tildelt deg. Denne e-posten med bekreftelse på midlertidig tildeling vil bli sent 

til e-postadressen du oppga under registreringen. E-posten med bekreftelse på midlertidig tildeling kan ikke 

overføres.  

Besøk forhandleren du har valgt gjennom registreringssystemet innen 14 kalenderdager etter at du har 

mottatt en e-post med bekreftelse på midlertidig tildeling og ta med en utskrift av denne e-posten for å lukke 

kjøpskontrakten av en YZF-R1M med forhandleren. Forhandleren vil bekrefte den forventede 

leveringsperioden til deg etter at kontrakten er signert. Hvis du ikke kan komme til enighet med forhandleren 

du valgte gjennom registreringssystemet, kan du endre forhandler (se YZF-R1M-forhandlere listet i 

forhandlerlokalisatoren på Yamaha Motors hjemmeside i ditt hjemland) for å signere kjøpekontrakten (ta med 

e-posten med bekreftelse på midlertidig tildeling til den neste forhandleren også).  

Ta også hensyn til at kjøpskontrakten må signeres innen 14 kalenderdager, fra og med dagen du mottar e-post 

med bekreftelse på midlertidig tildeling. Kjøperens navn på kjøpskontrakten må være nøyaktig det samme som 

det du oppga under nettregistreringen. Hvis navnet ikke er identisk, vil nettregistreringen og den midlertidige 

tildelingen av en YZF-R1M motorsykkel bli erklært ugyldig. Yamaha Motor Europe er ikke en part av 

kjøpskontrakten mellom deg og forhandleren din, for kjøp av en YZF-R1M motorsykkel. Hvis kjøpekontrakten 

for en YZF-R1M ikke er signert innen 14 kalenderdager fra og med datoen du mottok en e-post med 

bekreftelse på midlertidig tildeling, vil din registrering for en YZF-R1M-motorsykkel bli erklært ugyldig. 

Under nettregistreringen kan du oppgi din interesse for å delta på et Yamaha Racing Experience-arrangement. 

Du kan oppgi dette under nettregistreringen for kjøp av en YZF-R1M. Hvis du oppga interesse for Yamaha 

Racing Experience, vil Yamaha Motor Europe sende deg en e-post med din personlige innloggingsinformasjon 

til hjemmesiden for Yamaha Racing Experience, innen 3 arbeidsdager etter at kjøpekontrakten er inngått. Egne 

vilkår og betingelser gjelder for Yamaha Racing Experience. Disse vilkårene og betingelsene er beskrevet her: 

[Terms and Conditions].  

Generelt  

Yamaha Motor Europe kan når som helst revidere disse Vilkår og betingelser.  

Siste oppdatering av disse Vilkår og betingelser: 25. mars 2021  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_no-nb.pdf


Yamaha Motor Europe kan behandle personopplysninger. For flere detaljer om hvordan vi anvender dine 

personopplysninger, se våre Personvernregler http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Disse Vilkår og betingelser faller eksklusivt under nederlandsk lovverk. Eventuelle tvister som oppstår knyttet 

til disse vilkårene og betingelsene, blir utelukkende henvist til aktuell domstol i Amsterdam, Nederland.  
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