VILLKOR
Följande villkor gäller:
Registrering för erbjudande om köp
Onlineregistrering för erbjudande om köp av YZF-R1M tillhandahålls av Yamaha Motor Europe N.V., dess filialer
och dotterbolag (tillsammans och var för sig benämnda ”Yamaha Motor Europe”). Om ingenting annat anges ska
alla hänvisningar till Yamaha Motor Europe även innefatta alla dess filialer och dotterbolag.
Onlineregistrering för köp av YZF-R1M kommer att vara möjlig från den 28 oktober 2018 för ett begränsat antal
exklusiva YZF-R1M-motorcyklar till det rekommenderade försäljningspriset £19 399. Vi kommer att betjäna kunder
beroende på det antal YZF-R1M som är tillgängligt i det land som kunden är bosatt i. En person kan bara registrera
sig för en YZF-R1M-motorcykel och registreringen kan inte överlåtas.
Vid registreringen får du en mottagningsbekräftelse för din registrering via e-post. Inom 3 arbetsdagar från
mottagningsbekräftelsen för din registrering kommer Yamaha Motor Europe att bekräfta den tillfälliga
reservationen av en YZF-R1M-motorcykel till dig via e-post. Besök inom 14 dagar den återförsäljare som du valt i
registreringssystemet och ta med en utskrift av bekräftelsen på den tillfälliga reservationen till dig som skickats via
e-post för att ingå avtalet om att köpa en YZF-R1M. Återförsäljaren informerar dig om den förväntade
leveranstiden när avtalet ingås. Om du inte skulle lyckas nå en överenskommelse med den återförsäljare du valde
vid registreringen kan du byta återförsäljare (hitta YZF-R1M-återförsäljare med hitta återförsäljare-funktionen på
Yamaha Motors webbplats i
det land där du bor) för att ingå köpeavtalet (ta med dig en utskrift av e-postmeddelandet som bekräftar den
tillfälliga reservationen även till den här återförsäljaren). Observera att det i alla händelser inte ska ta längre än 14
kalenderdagar att ingå avtalet om köp, räknat från den dag då bekräftelsen av tillfällig reservation skickades till dig.
Kundnamnet i avtalet om köp måste vara exakt detsamma som i onlineregistreringen. Om detta inte är fallet blir
onlineregistreringen och den tillfälliga reservationen av en YZF-R1M-motorcykel ogiltiga. Yamaha Motor Europe är
en part i det avtal om köp som du ingår med en återförsäljare för att köpa en YZF-R1M-motorcykel.
Om avtalet om köp av YZF-R1M, oavsett skäl, inte har ingåtts inom 14 kalenderdagar från det datum då epostbrevet om tillfällig reservation skickades, blir din registrering för YZF-R1M-motorcykeln och till Yamaha Racing
Experience ogiltig.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe bjuder in alla MY2019 R1M-ägare att delta i ett Yamaha Racing Experience-evenemang
våren 2019 på en av tre europeiska racerbanor som valts ut av Yamaha Motor Europe, med förbehåll för
kapaciteten för Yamaha Racing Experience. Du behöver anmäla ditt intresse för att delta i ett Yamaha Racing
Experience-evenemang online och kan göra detta i samband med onlineregistreringen för köp av R1M. Om du
anmält intresse för Yamaha Racing Experience kommer Yamaha Motor Europe att inom 3 arbetsdagar efter att du
ingått avtal om köp skicka ett e-postbrev till dig med dina personliga inloggningsuppgifter för Yamaha Racing
Experience-webbplatsen. Du behöver ansöka om deltagande för Yamaha Racing Experience via Yamaha Racing
Experience-webbplatsen. Vid registreringen får du en mottagningsbekräftelse av din ansökan. Inkomna
ansökningar för Yamaha Racing Experience bekräftas inom 5 arbetsdagar från den dag då mottagningsbekräftelsen
skickades via e-post. Det företag (”Företaget” nedan) som Yamaha Motor Europe har gett i uppdrag att underlätta
Yamaha Racing Experience kommer att kontakta dig via telefon eller e-post för att ordna ytterligare detaljer för
evenemanget. I denna roll kommer Företaget att hantera din personliga information på uppdrag av Yamaha Motor
Europe.

Yamaha Motor Europe erbjuder en gratisnatt på ett hotell, en välkomstmiddag, körinstruktioner och en heldag av
Yamaha Racing Experience. Eventuella ytterligare hotellbokningar måste arrangeras i samråd med
Företaget direkt på egen bekostnad. I så fall kan Företagets specifika villkor gälla. Yamaha Motor Europe är inte en
part i det avtal som du ingår med Företaget. Gällande behandlingen av personlig information kommer Företaget
att agera för egen räkning som dataregisteransvarig enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.
Du är ensam ansvarig, även ekonomiskt, för resan till racerbanan och tillbaka, för att din YZF-R1M är i helt körklart
skick, för att du är i ett gott tillstånd fysiskt och mentalt och för en god anda.
Du får endast delta om du är över 18 år och har ett giltigt motorcykelkörkort för YZF-R1M. Du bör ordna en lämplig
försäkring och bära i åtanke att racing kan definieras som en ”farlig sport” av försäkringsbolag.
Om Yamaha Motor Europe (eller det företag som arbetar på vårt uppdrag) vid någon tidpunkt, efter eget
gottfinnande, bedömer att din YZF-R1M eller du själv inte är i ett gott tillstånd eller utgör en risk (för dig själv eller
andra) vid körning på banan, förbehåller vi oss rätten att förvägra eller avbryta ditt deltagande före eller under
evenemanget.
Din inbjudan till Yamaha Racing Experience är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
Avbokning
Det är endast efter att du har bekräftat din närvaro vid Yamaha Racing Experience skriftligen till Företaget och
efter att Företaget har bekräftat din närvaro till Yamaha Motor Europe som ditt deltagande är säkrat. Om du skulle
behöva avboka ditt deltagande vid Yamaha Racing Experience ska du meddela företaget detta via e-post utan
onödigt dröjsmål. Företaget kommer att inkludera kontaktuppgifterna för en sådan avbokning i ett meddelande.
Vid avbokning minst 7 dagar före evenemanget debiteras du inga avgifter. Om du inte avbokar ditt deltagande
minst 7 dagar före evenemanget och inte deltar i det kommer din debiteras du den faktiska kostnaden för hotellet
och Yamaha Motor Europe är inte skyldiga att ge någon kompensation och är inte ansvariga för kostnader eller
förluster, inklusive men inte begränsat till hotellavbokningsavgifter och reseutgifter. Hotellavbokningsavgifter kan
även tillkomma för ytterligare hotellnätter som bokats (se hotellets avbokningspolicy).
Yamaha Motor Europe ska inte heller hållas ansvarigt om Yamaha Racing Experience skjuts upp eller ställs in av
något skäl eller om ditt deltagande ombokas till ett annat datum, avbokas eller nekas. I alla händelser ska Yamaha
Motor Europe inte vara skyldigt att ge någon ersättning, inklusive men inte begränsat till ersättning för dina egna
utgifter.
Ditt deltagande vid Yamaha Racing Experience sker på egen risk. Genom att delta i eller besöka Yamaha Racing
Experience kan du utsättas för risk för personskada på grund av evenemangets natur. Yamaha Motor Europe ska
inte hållas ansvariga för förluster, personskador eller sakskador, oavsett hur de uppkommer, på dig eller din
egendom, förutom i de fall och endast i den utsträckning som sådana orsakas av Yamaha Motor Europe med
uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Utan att det påverkar ovanstående frånsäger sig Yamaha Motor Europe allt
ansvar för sådana förluster i så stor utsträckning som är tillåten enligt lag.
Allmänt
Yamaha Motor Europe kan när som helst revidera dessa villkor.
Senaste uppdatering av villkoren: den 18 oktober 2018
Yamaha Motor Europe kan komma att hantera personlig information. Mer information om hur vi använder dina
personuppgifter finns i vår sekretesspolicy https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/privacy/
Dessa villkor regleras uteslutande av nederländsk lag.

Alla eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor för kunder kommer uteslutande att föras till den
behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna.
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