KAYIT VE TAHSİS HÜKÜM VE KOŞULLARI
Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar geçerlidir:
Satın alma teklifi kaydı
YZF-R1M satın alma teklifi çevrimiçi kaydı, Yamaha Motor Europe N.V., şubeleri ve ilgili iştirakleri (birlikte ve
ayrı ayrı "Yamaha Motor Europe" olarak anılır) tarafından sunulmaktadır. Aksi işbu belgede belirtilmedikçe,
Yamaha Motor Europe'a yapılan tüm atıflar şirketin şubelerini ve ilgili bağlı iştiraklerini de kapsamaktadır.
YZF-R1M'yi satın alma çevrimiçi kaydı, önerilen 365000 ₺ KDV dahil perakende fiyatıyla sınırlı bir süre için
https://r1m.yamaha-motor.eu/ web sitesi aracılığıyla 29 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
Müşterinin yaşadığı ülkede satışa sunulan YZF-R1M sayısına bağlı olarak hizmet sunulacaktır. Bir kişi yalnızca bir
(1) YZF-R1M motosiklet için kaydolabilir ve kayıt devredilemez.
Kayıt yaptırdıktan sonra kaydınızın alındığını onaylayan bir e-posta alacaksınız. Kaydınızın alındığının
onaylanmasından sonraki 3 iş günü içinde Yamaha Motor Europe, e-posta ile bir YZF-R1M motosikletin size
geçici olarak tahsis edildiğini onaylayacaktır. Bu geçici tahsis onayı e-postası, kayıt sırasında sağlanan e-posta
adresine gönderilecektir. Bu geçici tahsis onayı e-postası devredilemez.
Geçici tahsis onayı e-postasını aldıktan sonraki 14 takvim günü içinde kayıt sistemi aracılığıyla seçtiğiniz bayiyi
ziyaret etmenizi ve bayi ile YZF-R1M satın alma sözleşmesi yapmak için tarafınıza gönderilen geçici tahsis onayı
e-postasının bir çıktısını almanızı rica ederiz. Sözleşme imzalandıktan sonra bayi, tahmini teslimat süresini teyit
edecektir. Kayıt sistemi aracılığıyla seçtiğiniz bayiyle anlaşmaya varamazsanız satın alma sözleşmesi yapacağınız
bayiyi değiştirebilirsiniz; bu amaçla, yaşadığınız ülkenin Yamaha Motor web sitesindeki bayi bulucuda listelenen
YZF-R1M bayilerine bakın (lütfen bu bayiye de geçici tahsis onayını içeren e-postanızla birlikte başvurun).
Satın alma sözleşmesinin imzalanmasının, geçici tahsis onayını içeren e-postanın gönderildiği günden itibaren
14 takvim gününden daha uzun sürmemesi gerektiğini lütfen unutmayın. Satın alma sözleşmesindeki alıcının
adı, çevrimiçi kayıtta sağlanan adla tam olarak aynı olmalıdır. Aksi halde, YZF-R1M motosikletin çevrimiçi kaydı
ve geçici tahsisi geçersiz olacaktır. Yamaha Motor Europe, bir YZF-R1M motosiklet satın almak için bayi ile
yaptığınız satın alma sözleşmesinin tarafı değildir. YZF-R1M satın alma sözleşmesi, herhangi bir nedenle geçici
tahsis e-postasının gönderildiği tarihten itibaren 14 takvim günü içinde imzalanmazsa YZF-R1M motosiklet
kaydınız geçersiz hale gelir.
Çevrimiçi kayıt sırasında Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine katılma isteğinizi belirtebilirsiniz. Bunu, YZF-R1M'yi
satın almak için kaydolurken çevrimiçi kaydınız sırasında yapabilirsiniz. Yamaha Yarış Deneyimi ile ilgilendiğinizi
belirttiyseniz Yamaha Motor Europe, satın alma sözleşmenizin imzalanmasından sonraki 3 iş günü içinde size
Yamaha Yarış Deneyimi web sitesi için kişisel oturum açma verilerinizin bulunduğu bir e-posta gönderir.
Yamaha Yarış Deneyimi için ayrı hüküm ve koşullar geçerlidir. Bu hüküm ve koşullara buradan ulaşabilirsiniz:
[Terms and Conditions].
Genel
Yamaha Motor Europe, bu Hüküm ve Koşulları istediği zaman değiştirebilir.
Bu Hüküm ve Koşulların son güncellenme tarihi: 25 Mart 2021
Yamaha Motor Europe, kişisel verileri işleyebilir. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha ayrıntılı
bilgi için Gizlilik İlkemize bakın: http://www.yamaha-motor.eu/eu/privacy/index.aspx

Bu Hüküm ve Koşullar yalnızca Hollanda yasalarına tabidir. Müşteriler için bu Hüküm ve Koşullardan doğan tüm
ihtilaflar yalnızca Amsterdam, Hollanda'da bulunan yetkili mahkemeye gönderilir.
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