
 

EHDOT  
Seuraavia ehtoja sovelletaan tässä yhteydessä määritettävään ostotarjoukseen ("tarjous") 

seuraavin osin: 

 

Moottoripyörä: Yamaha NIKEN (jäljempänä: "moottoripyörä") 
Tarjousaika: 16.5.2018 alkaen  
Tarjoukseen kelpuutettavat 
maat: 

[Suomi] (jäljempänä: "alue") 

Kokonaishinta (OVH): [20145,32 (sisältää autoveron 4646,32)] 
  

Rekisteröityminen ostotarjousta varten 
 

1. Tarjouksen myöntäjä 

Internetrekisteröitymisen moottoripyörän ostotarjousta varten tarjoavat Yamaha Motor Europe 

N.V., sen sivuliikkeet ja tytäryhtiöt (jäljempänä yhdessä ja erikseen "Yamaha Motor Europe" tai 

"me"). Mikäli toisin ei tässä mainita, Yamaha Motor Europe viittaa kaikkiin sen sivuliikkeisiin ja 

tytäryhtiöihin.  

 

2. Tarjous ja rekisteröityminen 

Tämä tarjous mahdollistaa alueen yli 18-vuotiaille asukkaille uuden moottoripyörän ostamisen 

tarjoushintaan. Tarjouksen hyödyntäminen edellyttää, että tarjoukseen oikeutetut asiakkaat 

rekisteröityvät moottoripyörän ostajaksi tarjousaikana. Internetrekisteröityminen tarjoushintaisen 

moottoripyörän ostajaksi on mahdollista tarjousaikana ja koskee rajallista määrää valikoituja 

moottoripyöriä. Yksi henkilö voi rekisteröityä vain yhtä moottoripyörää kohti. Rekisteröityminen on 

ehdottomasti henkilökohtainen, eikä tätä tarjousta ja sen etuja voi siirtää toiselle henkilölle. 

 

3. Rekisteröitymisvahvistus ja moottoripyörän varaus 

Kun olet rekisteröitynyt, lähetämme sinulle vahvistuksen rekisteröitymisen vastaanottamisesta 

rekisteröitymisen aikana antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Palvelemme asiakkaita asiakkaan 

asuinmaassa saatavilla olevien moottoripyörien lukumäärän mukaan. Jos olet oikeutettu 

ostamaan moottoripyörän tämän tarjouksen mukaisesti, Yamaha Motor Europe vahvistaa 

moottoripyörän väliaikaisen varauksen sinulle sähköpostitse kolmen (3) työpäivän kuluessa 

rekisteröitymisvahvistuksen lähettämisestä. 

 

4. Moottoripyörän ostaminen 

Kun olemme lähettäneet sinulle vahvistuksen moottoripyörän väliaikaisesta varauksesta, sinun 

on käytävä rekisteröitymisprosessissa valitsemasi jälleenmyyjän luona 14 kalenteripäivän 

kuluessa. Ota mukaasi tuloste varausvahvistussähköpostista, jotta voit tehdä moottoripyörän 

ostosopimuksen valitulla jälleenmyyjällä tämän tarjouksen mukaisesti. Jälleenmyyjä vahvistaa 

odotetun toimitusajan sopimusta tehdessä.  

 

Mikäli sopimusta ei synny rekisteröintijärjestelmässä valitsemasi jälleenmyyjän kanssa, voit 

vaihtaa jälleenmyyjää (etsi moottoripyörien jälleenmyyjiä asuinmaasi Yamaha Motor -

verkkosivujen toimipistehaulla) ostosopimuksen solmimiseksi (vie tuloste väliaikaisen varauksen 

vahvistuksesta myös tälle jälleenmyyjälle). Huomioi, että ostosopimuksen solmiminen ei missään 

tapauksessa saa kestää kauemmin kuin 14 kalenteripäivää sen jälkeen, kun väliaikaisen 



 

varauksen vahvistus on lähetetty sinulle. Moottoripyörän ostosopimus solmitaan sinun ja 

jälleenmyyjän välillä, Yamaha Motor Europe ei ole ostosopimuksen osapuolena. 

 

Huomaa, että ostajan nimen on oltava moottoripyörän ostosopimuksessa täysin sama kuin tämän 

tarjouksen internetrekisteröitymisen yhteydessä annetun nimen. Jos ristiriitaisuuksia ilmenee, 

Yamaha Motor Europe ja moottoripyörää myyvä jälleenmyyjä pidättävät oikeuden mitätöidä 

rekisteröitymisesi sekä moottoripyörän väliaikaisen varauksen.  

 

Mikäli mistä tahansa syystä moottoripyörän ostosopimusta ei solmita 14 kalenteripäivän kuluessa 

varausvahvistuksen päivämäärästä, rekisteröitymisesi moottoripyörään peruuntuu 

automaattisesti. 

 

5. Yleiset ehdot 

Lähettämällä rekisteröitymisesi vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot ja hyväksyt 

ne.  

 

Tätä tarjousta ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan, tarjoukseen tai alennukseen (ellei 

toisin ilmoiteta). Tarjousta ei voi vaihtaa rahaksi, ja Yamaha Racing Experience, tämä tarjous ja 

sen edut eivät ole vaihdettavissa tai siirrettävissä. Yamaha Motor Europe pidättää oikeuden 

varmentaa rekisteröitymisten kelvollisuus ja hylätä kaikki osallistujat, joiden havaitaan toimineen 

ilmoittautumisprosessissa vilpillisesti. 

 

Paitsi että mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai poista Yamaha Motor Europen tai kolmansien 

osapuolten vastuuta (a) huolimattomuudesta tai (b) petoksesta aiheutuneesta kuolemasta tai 

loukkaantumisesta, Yamaha Motor Europe ja siihen sidoksissa olevat yhtiöt ja edustajat eivät 

vastaa eivätkä ole korvausvelvollisia missään seuraavista tapauksista, silloin kun ne tapahtuvat 

heidän kohtuullisen hallintansa ulkopuolella olevista syistä: (i) tätä tarjousta koskevat viivästykset, 

peruutukset tai muutokset, (ii) moottoripyörän oston epäonnistuminen asiakkaasta tai asiaan 

kuuluvasta henkilöstä johtuen, (iii) kolmannen osapuolen toimittajan toiminta tai häiriö. 

 

Yamaha Motor Europe voi käsitellä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käytöstä on 

tietosuojaselosteessamme http://www.yamaha-motor.eu/fi/privacy/index.aspx.   

 

Nämä ehdot on käännetty useille eri kielille. Englanninkielinen versio on aina etusijalla, mikäli 

englanninkielisen version ja minkä tahansa sen käännetyn version välillä ilmenee ristiriitaa tai 

epäyhdenmukaisuutta.  

 

Jos mikä tahansa näistä ehdoista on mitätön, mitätöitävissä oleva, täytäntöönpanokelvoton tai 

laiton, se on pidettävä erillään näistä ehdoista, ja muiden ehtojen voimassaolo jatkuu 

täysimääräisesti. 

 

Tämä tarjous ja nämä ehdot voivat muuttua tai ne voidaan peruuttaa milloin tahansa ilman 

ennakkoilmoitusta. Ehdot päivitetty viimeksi: 7.5.2018. 

 

Näitä ehtoja ja tarjousta sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lain mukaisesti. Näihin ehtoihin 

ja/tai tarjoukseen liittyvät kiistat annetaan yksinomaisesti toimivaltaisen oikeusistuimen 

käsiteltäväksi Amsterdamissa, Alankomaissa. 

http://www.yamaha-motor.eu/fi/privacy/index.aspx
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