
 
 
 
 
 
TERMOS & CONDIÇÕES REGISTO E ATRIBUIÇÃO 

São aplicáveis os seguintes Termos e Condições:  

Registo na oferta de aquisição  

O registo online na oferta de aquisição da YZF-R1M é oferecido pela Yamaha Motor Europe N.V., as respetivas 

filiais e afiliadas relacionadas (em conjunto e separadamente denominadas "Yamaha Motor Europe"). Salvo 

referência em contrário neste documento, qualquer referência à Yamaha Motor Europe deverá incluir todas as 

respetivas filiais e afiliadas relacionadas.  

O registo online para aquisição da YZF-R1M será possível a partir de 29 de junho de 2019 através do website 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ por um período limitado e por um preço de retalho recomendado  

27 609,31 € chave na mão. Os clientes serão atendidos consoante o número de unidades da YZF-R1M 

disponíveis no país de residência do cliente. Uma pessoa só se pode registar para uma (1) YZF-R1M moto e o 

registo não é transferível.  

Depois do fazer o registo, receberá uma confirmação de receção do seu registo por e-mail. No prazo de 3 dias 

úteis após a confirmação da receção do seu registo, a Yamaha Motor Europe confirmará a atribuição 

temporária de uma moto YZF-R1M para o seu e-mail. Este e-mail de confirmação de atribuição temporária 

será enviado para o endereço de e-mail fornecido durante o registo. Este e-mail de confirmação de atribuição 

temporária não é transferível.  

Visite o concessionário que selecionou através do sistema de registo no prazo de 14 dias após a receção do e-

mail de confirmação de atribuição temporária e faça-se acompanhar por uma impressão do e-mail de 

confirmação da atribuição temporária para assinar o contrato de compra da YZF-R1M com o concessionário. O 

concessionário confirmará o período de entrega previsto após a celebração do contrato. Caso não chegue a 

um acordo com o concessionário que selecionou através do sistema de registo, poderá mudar de 

concessionário (consulte a lista de concessionários da YZF-R1M no localizador de concessionários no website 

da Yamaha Motor do seu país de residência) para celebrar o contrato de compra (faça-se acompanhar do e-

mail de confirmação de atribuição temporária quando se deslocar ao concessionário).  

Tenha em atenção que a formalização do contrato de compra não deve, em qualquer caso, decorrer mais de 

14 dias após o envio do e-mail de confirmação de atribuição temporária. O nome do comprador no contrato 

de compra tem de ser exatamente igual ao indicado no registo online. Caso contrário, o registo online e a 

atribuição temporária de uma moto YZF-R1M será inválida. A Yamaha Motor Europe não é uma parte no 

contrato de compra com o concessionário para a compra da moto YZF-R1M. Se, por qualquer motivo, o 

contrato de compra da YZF-R1M não tiver sido celebrado no prazo de 14 dias a contar a partir da data em que 

o e-mail de atribuição temporária foi enviado, o seu registo para a moto YZF-R1M ficará inválido. 

Durante o registo online, poderá indicar o seu interesse em participar num evento Yamaha Racing Experience. 

Poderá fazê-lo no seu registo online ao registar-se para a compra da YZF-R1M. Se indicou o seu interesse no 

Yamaha Racing Experience, a Yamaha Motor Europe, no prazo de 3 dias úteis após a conclusão do seu contrato 

de compra, enviar-lhe-á um e-mail com os seus dados pessoais de início de sessão no website Yamaha Racing 

Experience. São aplicáveis termos e condições separados para o Yamaha Racing Experience. Estes termos e 

condições podem ser encontrados aqui: [Terms and Conditions].  

Geral  

A Yamaha Motor Europe poderá, em qualquer altura, rever os presentes Termos e Condições.  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_pt-pt.pdf


Última atualização dos presentes Termos e Condições: 25 de março de 2021  

A Yamaha Motor Europe poderá tratar dados pessoais. Para mais informações sobre como utilizamos os seus 

dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Os presentes Termos e Condições são regulados exclusivamente pela lei neerlandesa. Quaisquer litígios 

decorrentes destes Termos e Condições para Clientes serão enviados exclusivamente para os tribunais 

competentes em Amesterdão, nos Países Baixos.  
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