
 

VILKÅR OG BETINGELSER  
Følgende vilkår og betingelser gjelder for kjøpstilbudet som legges frem her («tilbudet»), med 

hensyn til: 

 

Motorsykkel Yamaha NIKEN (heretter: «motorsykkelen») 
Tilbudsperiode: Fra 16. mai 2018  
Kvalifiserte land: [Norge] (heretter: «området») 
Tilbudspris (veil. pris): [196.900,-] 
  

Registrering for kjøpstilbud 
 

1. Tilbudsleverandør 

Registreringen på Internett for kjøpstilbud på motorsykkel tilbys av Yamaha Motor Europe N.V., 

dets avdelinger samt tilhørende søsterselskaper (samlet og separat kalt «Yamaha Motor 

Europe» eller «vi»). Med mindre annet er oppgitt i disse vilkårene og betingelsene, skal alle 

henvisninger til Yamaha Motor Europe inkludere alle dets avdelinger og tilhørende 

søsterselskaper.  

 

2. Tilbud og registrering 

Dette tilbudet gjelder for kjøp av en ny motorsykkel iht. tilbudsprisen for beboere i området som 

er 18 år eller eldre. For å benytte seg av tilbudet må kvalifiserte kunder registrere seg for kjøp av 

en motorsykkel i løpet av tilbudsperioden. Den elektroniske registreringen for kjøp av 

motorsykkelen til tilbudsprisen vil være mulig under tilbudsperioden og for et begrenset antall 

eksklusive motorsykler. Hver person kan bare registrere seg for én motorsykkel. Registreringen 

er strengt personlig, og dette tilbudet og dets fordeler kan ikke overføres til andre. 

 

3. Bekreftelse av registrering og tildeling av motorsykkel 

Ved registrering vil vi sende deg en bekreftelse på mottak av registreringen på e-postadressen 

som du oppga under registreringen. Kunder vil bli betjent i henhold til antallet motorsykler som er 

tilgjengelige i landet der kunden har fast bopel. Hvis du er kvalifisert til å kjøpe en motorsykkel i 

henhold til dette tilbudet, vil Yamaha Motor Europe bekrefte den midlertidige tildelingen av en 

motorsykkel til deg via e-post innen tre (3) virkedager etter at vi har sendt 

registreringsbekreftelsen. 

 

4. Kjøp av motorsykkel 

Når vi har bekreftet den midlertidige motorsykkeltildelingen til deg, går du til forhandleren du har 

valgt under registreringsprosessen, innen 14 kalenderdager. Ta med deg en utskrift av e-

postbekreftelsen om tildeling for å inngå kontrakten for kjøp av motorsykkel hos den valgte 

forhandleren iht. dette tilbudet. Forhandleren vil bekrefte forventet leveringstid når kontrakten 

sluttføres.  

 

Hvis du ikke kommer til enighet med forhandleren du valgte via registreringssystemet, kan du 

bytte forhandler (se listen over motorsykkelforhandlere på Yamaha Motors nettside for landet der 

du har fast bopel) for å sluttføre kjøpskontrakten (ta med deg bekreftelsen på midlertidig tildeling 

til denne forhandleren også). Merk at kjøpskontrakten uansett skal sluttføres 14 kalenderdager 

etter datoen da bekreftelsen om midlertidig tildeling ble sendt til deg. Kontrakten for kjøp av 



 

motorsykkel skal være mellom deg og selgende forhandler. Yamaha Motor Europe kommer ikke 

til å være en part i kjøpskontrakten. 

 

Vær oppmerksom på at navnet på kjøperen på kjøpskontrakten for motorsykkel må være identisk 

med navnet som ble oppgitt under den elektroniske registreringen for dette tilbudet. I tilfelle avvik 

forbeholder Yamaha Motor Europe og forhandleren som selger motorsykkelen, seg retten til å 

erklære registreringen og den midlertidige tildeling av en motorsykkel for ugyldig.  

 

Hvis kjøpskontrakten for motorsykkel, uansett grunn, ikke er inngått innen 14 kalenderdager etter 

datoen for tildelingsbekreftelse, blir registreringen for motorsykkelen slettet automatisk. 

 

5. Generelle vilkår 

Ved å sende inn registreringen erklærer du at du har lest og forstått disse vilkårene og 

betingelsene og at du godtar dem.  

 

Dette tilbudet er ikke tilgjengelig sammen med andre kampanjer, tilbud eller rabatter (med mindre 

annet er oppgitt). Tilbudet kan ikke veksles inn i kontanter, og Yamaha Racing Experience og 

dette tilbudet og dets fordeler kan ikke byttes ut eller overføres. Yamaha Motor Europe 

forbeholder seg retten til å kontrollere at registreringer er gyldige, og til å diskvalifisere eventuelle 

deltakere som fastslås å ha tuklet med registreringsprosessen. 

 

Bortsett fra at ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal begrense eller utelukke Yamaha 

Motor Europes eller eventuelle tredjeparters ansvar for (a) dødsfall eller personskade som 

forårsakes av uaktsomhet, eller (b) svindel, skal Yamaha Motor Europe og dets tilknyttede 

selskaper og agenter ikke være ansvarlig for og ikke være erstatningspliktige i forbindelse med 

noen av følgende hendelser i den grad de oppstår som følge av årsaker som ligger utenfor deres 

rimelige kontroll: (i) eventuell utsettelse, avbestilling eller endring av dette tilbudet, (ii) hvis kunden 

eller den relevante personen ikke kjøper motorsykkelen, og (iii) eventuelle handlinger eller 

forsømmelser fra en tredjeparts leverandør. 

 

Det kan hende at Yamaha Motor Europe behandler personopplysninger. Se 

personvernserklæringen vår www.yamaha-motor.eu/no/personvern/index.aspx for mer 

informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine.   

 

Disse vilkårene og betingelsene er oversatt til ulike språk. Den engelske versjonen skal alltid ha 

forrang i tilfelle eventuelle avvik eller inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og de 

oversatte versjonene.  

 

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene er ugyldige, omstøtelige, umulige å håndheve eller 

ulovlige, skal de tas ut av disse vilkårene og betingelsene, og resten av disse vilkårene og 

betingelsene skal fortsatt ha full gyldighet. 

 

Dette tilbudet, og disse vilkårene og betingelsene, kan når som helst endres eller trekkes tilbake 

uten forvarsel. Vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert 07.05.2018. 

 

www.yamaha-motor.eu/no/personvern/index.aspx


 

Disse vilkårene og betingelsene samt tilbudet er underlagt nederlandsk lov. Konflikter som 

oppstår i sammenheng med disse vilkårene og betingelsene og/eller tilbudet, vil utelukkende bli 

sendt til den kompetente domstol i Amsterdam i Nederland. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nederland  

+31206546000 


