
 

VILKÅR OG BETINGELSER  
Følgende vilkår og betingelser gælder for det købstilbud, der er beskrevet heri ("Tilbuddet") hvad 

angår: 

 

Motorcykel: Yamaha NIKEN (herefter benævnt: "Motorcyklen") 
Tilbudsperiode: Fra den 16. maj 2018  
Kvalificerede lande: [Danmark ] (herefter benævnt "Området") 
Tilbudspris (RRP): [199.990,-] 
  

Tilmelding til købstilbud 
 

1. Tilbudsgiver 

Onlinetilmeldingen til købstilbuddet på en motorcykel tilbydes af Yamaha Motor Europe N.V., dets 

filialer og tilknyttede datterselskaber (under ét og hver for sig kaldet "Yamaha Motor Europe" 

eller "Vi"). Medmindre andet er angivet heri, omfatter enhver reference til Yamaha Motor Europe 

alle dets filialer og tilknyttede datterselskaber.  

 

2. Tilbud og tilmelding 

Tilbuddet gælder købet af en ny motorcykel til tilbudsprisen for beboere inden for området, der er 

fyldt 18 år eller derover. For at få adgang til tilbuddet skal kvalificerede kunder tilmelde sig til at 

købe en motorcykel i løbet af tilbudsperioden. Onlinetilmelding til køb af motorcyklen til 

tilbudsprisen vil være muligt i løbet af tilbudsperioden og for et begrænset antal eksklusive 

motorcykler. Hver person kan kun tilmelde sig til én motorcykel. Tilmeldingen er strengt personlig, 

og dette tilbud og dets fordele kan ikke overdrages. 

 

3. Bekræftelse af tilmelding og tildeling af motorcykel 

Når du tilmelder dig, sender vi en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding, til den e-

mailadresse, du angav under registreringen. Kunder betjenes afhængigt af det tilgængelige antal 

motorcykler i de respektive bopælslande. Hvis du er berettiget til at købe en motorcykel i henhold 

til dette tilbud, bekræfter Yamaha Motor Europe den midlertidige tildeling af en motorcykel over 

for dig pr. e-mail inden for tre (3) arbejdsdage efter afsendelse af vores bekræftelse af din 

tilmelding. 

 

4. Køb af motorcykel 

Når vi har bekræftet den midlertidige tildeling af en motorcykel, skal du besøge den forhandler, 

du valgte under tilmeldingen, inden for 14 kalenderdage. Medbring en udskrift af e-mailen med 

bekræftelsen af tildelingen til indsættelse i købskontrakten for motorcyklen hos den valgte 

forhandler i henhold til dette tilbud. Forhandleren bekræfter den forventede leveringstid over for 

dig efter indgåelsen af kontrakten.  

 

Hvis det ikke lykkes dig at lave en aftale med den forhandler, du valgte i registreringssystemet, 

kan du skifte til en anden forhandler (se listen over motorcykelforhandlere i forhandlerregisteret 

på Yamaha Motor-hjemmesiden for dit bopælsland) for at afslutte købskontrakten (medbring også 

e-mailen med bekræftelsen af den midlertidige tildeling ved dit besøg hos den pågældende 

forhandler). Bemærk desuden, at købskontrakten under alle omstændigheder skal afsluttes inden 

for 14 dage fra den dag, hvor bekræftelsen af den midlertidige tildeling blev sendt til dig. 



 

Købskontrakten for motorcyklen skal være mellem dig og den sælgende forhandler. Yamaha 

Motor Europe vil ikke være part i din købsaftale. 

 

Vær opmærksom på, at navnet på køberen i købskontrakten for motorcyklen skal være identisk 

med det navn, der blev angivet under onlinetilmeldingen til dette tilbud. I tilfælde af afvigelser 

forbeholder Yamaha Motor Europe og den forhandler, der sælger motorcyklen, sig retten til at 

erklære din tilmelding og den midlertidige tildeling af en motorcykel ugyldig.  

 

Hvis købskontrakten for motorcyklen ikke afsluttes inden for 14 kalenderdage efter datoen for 

bekræftelse af tildelingen, annulleres din tilmelding til motorcyklen automatisk. 

 

5. Generelle vilkår 

Ved at indsende din tilmelding erklærer du, at du har læst og forstået disse vilkår og betingelser, 

og at du accepterer dem.  

 

Dette tilbud kan ikke kombineres med andre kampagner, tilbud eller rabatter (medmindre andet 

er angivet). Tilbuddet kan ikke ombyttes til kontanter, og Yamaha Racing Experience og dette 

tilbud og dets fordele kan ikke ombyttes eller overdrages. Yamaha Motor Europe forbeholder sig 

retten til at kontrollere gyldigheden af tilmeldinger og til at diskvalificere enhver deltager, der viser 

sig at have manipuleret tilmeldingsprocessen. 

 

Bortset fra, at intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Yamaha Motor Europes 

eller nogen tredjeparts ansvar ved (a) død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller (b) 

svig, er Yamaha Motor Europe og dennes tilknyttede selskaber og agenter ikke ansvarlige for og 

påtager sig intet erstatningsansvar i forbindelse med nogen af følgende hændelser, i det omfang 

de opstår som følge af forhold, som ligger uden for deres rimelige kontrol: (i) enhver udskydelse, 

annullering eller ændring af dette tilbud, (ii) kundens eller den relevante persons manglende køb 

af en motorcykel og (iii) enhver handling eller undladelse fra nogen tredjepartsleverandørs side. 

 

Yamaha Motor Europe behandler muligvis dine personlige oplysninger. Hvis du vil have flere 

oplysninger om, hvordan vi anvender dine personlige oplysninger, kan du se vores politik for 

beskyttelse af personlige oplysninger på https://www.yamaha-motor.eu/dk/privacy/index.aspx.   

 

Disse vilkår og betingelser er oversat til forskellige sprog. Den engelske version har altid forrang 

i tilfælde af uoverensstemmelser eller inkonsekvens mellem den engelske version og nogen af 

de oversatte versioner.  

 

Hvis nogle af vilkårene og betingelserne findes ugyldige, omstødelige, uden retskraft eller 

ulovlige, udskilles de fra disse vilkår og betingelser, og resten af disse vilkår og betingelser vil 

fortsat have fuld gyldighed. 

 

Dette tilbud og disse vilkår og betingelser kan ændres eller trækkes tilbage når som helst uden 

varsel. Seneste opdatering af disse vilkår og betingelser: 7. maj 2018. 

 

Disse vilkår og betingelser samt tilbuddet er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning. Enhver 

tvist, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser og/eller tilbuddet, vil udelukkende blive 

fremsendt til den kompetente domstol i Amsterdam, Holland. 



 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Holland  

+31206546000 


