
 
 
 
 
 
VILLKOR FÖR REGISTRERING OCH RESERVATION 

Följande villkor gäller:  

Registrering för köperbjudande  

YZF-R1M online-registrering för inköpserbjudande erbjuds av Yamaha Motor Europe N.V., dess filialer och 

närstående dotterbolag (gemensamt och separat kallade ”Yamaha Motor Europe”). Om inte annat hänvisas 

här ska hänvisning till Yamaha Motor Europe omfatta alla dess filialer och närstående dotterbolag.  

Onlineregistreringen för köp av YZF-R1M blir möjlig från och med den 29 juni 2019 via webbplatsen 

https://r1m.yamaha-motor.eu/ en begränsad tid till det rekommenderade priset 283 900 SEK. incl. VAT.  

Vi kommer att betjäna kunder beroende på antalet YZF-R1M som finns tillgängliga i kundens hemland. En 

person kan bara registrera sig för en (1) YZF-R1M-motorcykel och registreringen kan inte överlåtas.  

Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelse på mottagandet av din registrering via e-post. Inom tre 

arbetsdagar efter bekräftelsen av mottagandet av din registrering kommer Yamaha Motor Europe att bekräfta 

den tillfälliga tilldelningen av en YZF-R1M-motorcykel via e-post. Det här e-postmeddelandet med tillfällig 

bokningsbekräftelse kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Det här e-

postmeddelandet med tillfällig bokningsbekräftelse kan inte överföras.  

Besök den återförsäljare som du har valt via registreringssystemet inom 14 kalenderdagar efter att du har fått 

e-postmeddelandet för bekräftelse av tillfällig tilldelning och ta en utskrift av e-postmeddelandet för 

bekräftelse av tillfällig tilldelning med dig för att teckna avtalet om köp av YZF-R1M med återförsäljaren. 

Försäljaren kommer att bekräfta den förväntade leveranstiden vid tecknande av avtalet. Om du inte kan sluta 

ett avtal med den återförsäljare du valt i registreringssystemet kan du byta återförsäljare (se YZF-R1M-

återförsäljare enligt listan på Yamaha Motor-webbplatsen i ditt hemland) för att teckna köpeavtalet (ta även 

med dig bekräftelsemejlet på den tillfälliga tilldelningen till den återförsäljaren).  

Var också medveten om att det under inga omständigheter får ta över 14 kalenderdagar att teckna 

köpeavtalet, räknat från den dag när mejlet med bekräftelsen på den tillfälliga tilldelningen skickades till dig. 

Köparens namn i avtalet måste vara exakt detsamma som namnet som anges i online-registreringen. Om så 

inte är fallet, kommer onlineregistreringen och den tillfälliga reservationen av YZF-R1M-motorcykeln att bli 

ogiltig. Yamaha Motor Europe är inte part i ditt köpekontrakt med en återförsäljare för köpet av en YZF-R1M-

motorcykel. Om köpeavtalet för YZF-R1M av någon anledning inte har slutits inom 14 kalenderdagar räknat 

från det att den tillfälliga reservationens e-post skickades, blir din registrering för YZF-R1M-motorcykeln ogiltig. 

Vid onlineregistreringen kan du ange att du är intresserad av att delta i ett Yamaha Racing Experience-

evenemang. Du kan göra det i din onlineregistrering när du registrerar dig för att köpa en YZF-R1M. Om du 

uppger att du är intresserad av Yamaha Racing Experience, skickar Yamaha Motor Europe inom tre arbetsdagar 

efter det att köpeavtalet förs in ett e-postmeddelande med dina personuppgifter om Yamaha Racing 

Experience-webbplatsen. Separata villkor gäller för Yamaha Racing Experience. Dessa villkor hittar du här: 

[Terms and Conditions].  

Allmänt  

Yamaha Motor Europe kan när som helst revidera dessa villkor.  

Senaste uppdateringen av dessa villkor: 25 mars 2021  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_se-sv.pdf


Yamaha Motor Europe kan behandla personuppgifter. Mer information om hur vi använder dina 

personuppgifter finns i vår integritetspolicy http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Dessa villkor regleras uteslutande av nederländsk lag. Eventuella tvister med koppling till dessa villkor för 

kunder ska avgöras av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  
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