ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Aşağıdaki Şartlar ve Koşullar geçerlidir:
Satın alma teklifi için kayıt
YZF-R1M satın alma teklifi için çevrimiçi kayıt; Yamaha Motor Europe N.V., şubeleri ve bağlı kuruluşları (birlikte ve
ayrı ayrı "Yamaha Motor Europe" olarak anılacaktır) tarafından sunulur. Burada aksi yönde bir atıfta
bulunulmadıkça Yamaha Motor Europe'a yapılan her atıf Yamaha Motor Europe'un tüm şubelerini ve bağlı
kuruluşlarını kapsayacaktır.
YZF-R1M satın alımı için çevrimiçi kayıt, 28 Ekim 2018 tarihinden itibaren sınırlı sayıda özel YZF-R1M motosiklet için
19.399 £ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla yapılabilecektir. Müşterinin ikamet ettiği ülkeye göre mevcut YZFR1M sayısına bağlı olarak müşterilere hizmet sunacağız. Bir kişi yalnızca bir YZF-R1M motosiklet için kayıt
yaptırabilir ve kayıt devredilemez.
Kaydınızı yaptırdıktan sonra kaydınızın alındığına dair bir onay e-postası alacaksınız. Kaydınızın alındığına dair onay
gönderildikten sonra 3 iş günü içinde Yamaha Motor Europe, bir YZF-R1M motosikletin size geçici olarak tahsis
edilmesini e-posta ile onaylayacaktır. Lütfen kayıt sistemi aracılığıyla seçtiğiniz bayiyi 14 takvim günü içinde ziyaret
edin ve YZF-R1M satın alım sözleşmesinin sonuçlandırılması için geçici tahsis onayı e-postasının bir çıktısını
yanınızda götürün. Sözleşmenin sonuçlandırılması üzerine bayi, beklenen teslim süresini onaylayacaktır. Kayıt
sistemi aracılığıyla seçmiş olduğunuz bayi ile bir anlaşmaya varamamanız durumunda satın alma sözleşmesini
sonuçlandırmak üzere bayiyi değiştirebilirsiniz (İkamet ettiğiniz ülkedeki Yamaha Motor web sitesinde yer alan
bayi arama bölümünde listelenen YZF-R1M bayilerine bakın) (Lütfen geçici tahsis onayı e-postasını bu bayiye
giderken de yanınızda götürün). Satın alma sözleşmesinin sonuçlandırılmasının hiçbir durumda size geçici tahsis
onayı e-postası gönderildiği günden itibaren 14 takvim gününden daha uzun sürmemesi gerektiğini lütfen
unutmayın.
Satın alma sözleşmesindeki alıcı adı, çevrimiçi kayıtta sağlanan adla birebir aynı olmalıdır. Aksi halde çevrimiçi kayıt
ve geçici YZF-R1M motosiklet tahsisi geçersiz olur. Yamaha Motor Europe, YZF-R1M motosiklet satın alımı için bayi
ile aranızdaki satın alma sözleşmesinde taraf değildir.
YZF-R1M satın alma sözleşmesinin herhangi bir nedenle geçici tahsis e-postasının gönderildiği günden itibaren 14
takvim günü içinde sonuçlandırılmaması durumunda YZF-R1M motosiklet ve Yamaha Yarış Deneyimi için yaptığınız
kaydınız geçersiz olacaktır.

Yamaha Yarış Deneyimi
Yamaha Motor Europe, her MY2019 R1M sahibini 2019 İlkbahar döneminde Yamaha Yarış Deneyimi kapasitesine
bağlı olarak Yamaha Motor Europe tarafından seçilen başlıca Avrupa yarış parkurlarından birinde Yamaha Yarış
Deneyimi etkinliğine katılmaya davet ediyor. Bir Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine katılmak istediğinizi çevrimiçi
olarak belirtmeniz gerekmektedir. R1M satın alımı için kayıt yaptırırken çevrimiçi kayıt sırasında bu isteğinizi
belirtebilirsiniz. Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine katılmak istediğinizi belirttiğinizde Yamaha Motor Europe, satın
alma sözleşmesinin sonuçlandırılmasından sonraki 3 iş günü içinde size Yamaha Yarış Deneyimi web sitesi için
kişisel oturum açma bilgilerinizin yer aldığı bir e-posta gönderecektir. Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine Yamaha
Yarış Deneyimi web sitesi aracılığıyla başvurmanız gerekmektedir. Kayıt yaptırdıktan sonra başvurunuzun alındığına
dair onay gönderilecektir. Yamaha Yarış Deneyimi için alınan başvurular size başvurunuzun alındığına dair onay epostası gönderildikten sonraki 5 iş günü içinde onaylanacaktır. Yamaha Yarış Deneyimi etkinliği için yardımcı olmak
üzere Yamaha Motor Europe'un sözleşmeli olduğu Acente sizinle telefonla/e-postayla iletişime geçerek etkinliğin
ayrıntılı bilgilerini düzenleyecektir. Bu görev çerçevesinde Acente, kişisel verilerinizle Yamaha Motor Europe adına
işlem yapacaktır.

Yamaha Motor Europe bir otelde bir gece ücretsiz konaklama, karşılama yemeği, sürüş talimatları ve tam gün
Yamaha Yarış Deneyimi sunar. Ek otel rezervasyonları, masrafları size ait olacak şekilde
doğrudan Acente ile düzenlenmelidir. Bu durumda Acente'nin özel şartları ve koşulları geçerli olabilir. Yamaha
Motor Europe, Acente ile aranızdaki sözleşmede taraf değildir. Acente, kişisel verilerle işlem yapılmasına ilişkin
olarak geçerli veri koruma kanunları kapsamında veri denetleyicisi olarak kendi adına hareket edecektir.
Yarış parkuruna gidiş dönüş seyahati, tam sürüş kapasitesine sahip YZF-R1M motosikletiniz, uygun yarış sürüş
kıyafetleri, fiziksel ve zihinsel zindelik ve düzgün psikoloji sizin sorumluluğunuzda olacak ve tarafınızca
karşılanacaktır.
Yalnızca YZF-R1M için geçerli bir motosiklet ehliyetine sahipseniz ve 18 yaşından büyükseniz katılabilirsiniz. Yarışın
sigortacılar tarafından "tehlikeli spor" olarak tanımlanabileceğini dikkate alarak uygun bir sigorta yaptırmanız
gerekir.
Yamaha Motor Europe (veya bizim adımıza hareket eden Acente) herhangi bir zamanda kendi takdir yetkisine bağlı
olarak YZF-R1M motosikletinizin ve/veya sizin uygun olmadığınızı ya da parkurda sürüş sırasında (kendinize veya
başkalarına karşı) risk teşkil ettiğinizi belirlerse etkinlik öncesinde veya sırasında katılımınızı reddetme veya
sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.
Yamaha Yarış Deneyimi davetiyeniz size özeldir ve başkasına devredilemez.
İptal etme
Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine katılımınıza dair yazılı onayınızı Acenteye ilettikten ve Acente, Yamaha Motor
Europe etkinliğine katılımınızı onayladıktan sonra katılımınız kesinleşir. Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine
katılımınızı iptal etmeyi istemeniz halinde lütfen Acente'nizi e-posta ile gecikmeden bilgilendirin. İptal için iletişim
bilgileri Acente'nin yazışmalarında yer alacaktır. İptalin etkinliğin en az 7 gün öncesine kadar yapılması halinde
hiçbir ücret alınmaz. Etkinliğin en az 7 gün öncesine kadar katılımınızı iptal etmemeniz ve etkinliğe katılmamanız
durumunda Acente sizden otel masrafını tahsil eder. Yamaha Motor Europe hiçbir tazminat sağlamakla yükümlü
olmaz ve otel iptal ücretleri ve seyahat masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir masraftan
veya zarardan sorumlu olmaz. Rezervasyon yaptırılan ekstra otel konaklamaları için de otel iptal ücretleri
uygulanabilir (lütfen otelin iptal politikasına bakın).
Yamaha Motor Europe ayrıca Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğinin herhangi bir nedenle gecikmesi veya iptal
edilmesi ya da katılımınızın yeniden programlanması, iptal edilmesi veya reddedilmesi halinde de sorumlu
olmayacaktır. Yamaha Motor Europe kendi masraflarınızla ilgili tazminatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla hiçbir durumda hiçbir tazminat sağlamakla yükümlü olmayacaktır.
Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine riskin size ait olduğunu bilerek katılırsınız. Yamaha Yarış Deneyimi etkinliğine
katılırken ve/veya izleyici olarak katılırken, etkinliğin doğası gereği olası fiziksel zarar riskine maruz kalabilirsiniz.
Yamaha Motor Europe, yalnızca Yamaha Motor Europe'un kasıtlı davranışı veya ağır ihmali nedeniyle oluşanlar
hariç olmak üzere her ne nedenle oluşursa oluşsun sizde veya mallarınızda meydana gelebilecek hiçbir kayıp,
yaralanma veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Yamaha Motor Europe, yukarıdakilere halel gelmeden, bu tür
kayıplara ilişkin her türlü sorumluluğu yasaların izin verdiği azami ölçüde reddeder.
Genel
Yamaha Motor Europe bu Şartlar ve Koşullar'da istediği zaman değişiklik yapabilir.
Bu Şartlar ve Koşullar'ın son güncellenme tarihi: 18 Ekim 2018
Yamaha Motor Europe kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza dair daha fazla bilgi için
lütfen Gizlilik Politikamıza göz atın: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/privacy/

Bu Şartlar ve Koşullar münhasıran Hollanda kanunlarına tabidir.
Müşteriler için bu Şartlar ve Koşullar'dan kaynaklanan her türlü anlaşmazlık münhasıran Hollanda'nın Amsterdam
şehrindeki yetkili mahkemeye gönderilecektir.
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