
 

TERMOS E CONDIÇÕES  
Os seguintes Termos e Condições aplicam-se ao processo de aquisição (a "Compra”) aqui 

estabelecida no que diz respeito a: 

 

Moto: Yamaha NIKEN (doravante designada por "Moto") 
Período de oferta: A partir de 16 de maio de 2018  
Países elegíveis: Portugal (doravante designados por "Território") 
Preço de oferta (PVP): 15.901,98 € 
  

Registo para o processo de aquisição 
 

1. Fornecedor  

O registo online no processo de aquisição da Moto é disponibilizado pela Yamaha Motor Europe 

N.V. e pelas respetivas subsidiárias e filiais relacionadas (em conjunto ou em separado, referidas 

como "Yamaha Motor Europe"). Exceto se de outra forma aqui mencionado, qualquer referência 

à Yamaha Motor Europe deverá incluir todas as respetivas subsidiárias e filiais relacionadas.  

 

2. Compra e registo 

A presente Compra proporciona a aquisição de uma Moto nova ao preço de venda recomendado 

para os residentes no Território de idade igual ou superior a 18 anos. Para participar na Compra, 

os clientes elegíveis têm de se registar para adquirir uma Moto durante o período estipulado. O 

registo online para aquisição da Moto pelo preço de venda recomendado para a Compra será 

possível durante um período inicial, e para um número limitado de Motos exclusivas. Cada 

pessoa apenas se pode registar para uma Moto. O registo é estritamente pessoal, e esta Compra 

e os respetivos benefícios não são transmissíveis. 

 

3. Confirmação do registo e atribuição da Moto 

Após o registo, enviaremos uma confirmação da receção do mesmo para o endereço de e-mail 

fornecido por si durante o registo. Os clientes serão servidos dependendo do número de Motos 

disponíveis para cada país de residência do cliente. Se for elegível para adquirir uma Moto no 

âmbito desta fase inicial de Compra, a Yamaha Motor Europe irá confirmar a atribuição 

temporária de uma Moto por e-mail no prazo de três (3) dias úteis após o envio da nossa 

confirmação do registo. 

 

4. Aquisição da Moto 

Assim que confirmarmos a atribuição temporária da Moto, visite o concessionário que selecionou 

no processo de registo no prazo de 14 dias consecutivos. Leve consigo uma cópia impressa do 

e-mail com a confirmação da atribuição para celebrar o contrato de aquisição da Moto no 

concessionário selecionado no âmbito desta Compra. O concessionário irá confirmar o período 

esperado para entrega após o fecho do contrato.  

 

Caso não chegue a um acordo com o concessionário que selecionou através do sistema de 

registo, poderá alterar o concessionário (consulte a lista de concessionários da Moto existente 

no localizador de concessionários do website da Yamaha Motor do seu país de residência) para 

fechar o contrato de aquisição (da mesma forma, apresente o e-mail com a confirmação de 

atribuição temporária nesse concessionário). Tenha em consideração que o fecho do contrato 

de aquisição não deverá, em qualquer circunstância, ultrapassar os 14 dias consecutivos a contar 



 

a partir do dia de envio da confirmação da atribuição temporária. O contrato de aquisição da Moto 

será celebrado entre si e o concessionário onde irá adquirir a Moto, a Yamaha Motor Europe não 

fará parte do contrato de aquisição. 

 

Deve estar ciente de que o nome do comprador no contrato de aquisição da Moto tem de ser 

idêntico ao nome fornecido durante o registo online na presente Compra. No caso de 

discrepâncias, a Yamaha Motor Europe e o concessionário responsável pela venda da Moto 

reservam o direito de tornar o registo e a atribuição temporária de uma Moto inválidos.  

 

Se, por algum motivo, o contrato de aquisição da Moto não for celebrado no prazo de 14 dias 

consecutivos após a data de confirmação da atribuição, o registo para a Moto será cancelado 

automaticamente. 

 

5. Termos gerais 

Ao submeter o registo, declara de que leu e compreendeu estes Termos e Condições e de que 

os aceita.  

 

A presente Compra não está disponível em conjunto com qualquer outra promoção, oferta ou 

desconto (salvo indicação em contrário). Não existe qualquer alternativa em numerário para a 

Compra. Esta Compra, e os respetivos benefícios não são permutáveis ou transferíveis. A 

Yamaha Motor Europe reserva o direito de verificar a validade dos registos e de desqualificar 

qualquer participante que tenha adulterado o processo de inscrição. 

 

Embora nenhuma das disposições nos presentes Termos e Condições limite ou exclua a 

responsabilidade da Yamaha Motor Europe ou de terceiros por (a) morte ou danos pessoais 

causados por negligência ou (b) fraude, a Yamaha Motor Europe e as respetivas empresas e 

agentes associados não serão responsáveis nem se responsabilizarão por nenhuma das 

seguintes situações, desde que ocorram por razões alheias ao seu controlo razoável: (I) qualquer 

adiamento, cancelamento ou alteração a esta Compra, (II) qualquer falha por parte do cliente ou 

da pessoa relevante na aquisição da Moto e (III) qualquer ato ou negligência de qualquer 

fornecedor terceiro. 

 

A Yamaha Motor Europe poderá processar dados pessoais. Para obter mais detalhes sobre 

como utilizaremos os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em 

https://www.yamaha-motor.eu/pt/privacidade/index.aspx.   

 

Os presentes Termos e Condições estão traduzidos em vários idiomas. A versão inglesa 

prevalecerá sempre em caso de alguma discrepância ou incoerência entre a versão inglesa e 

qualquer uma das versões traduzidas.  

 

Se qualquer um dos Termos e Condições for nulo, anulável, inaplicável ou ilegal, deve ser 

excluído destes Termos e Condições, permanecendo os restantes Termos e Condições em pleno 

vigor e efeito. 

 

A presente Compra e os Termos e Condições estão sujeitos a alterações ou cancelamento em 

qualquer momento sem aviso prévio. Última atualização destes Termos e Condições: 07-05-

2018. 



 

 

Estes Termos e Condições e a Compra regem-se exclusivamente pela legislação do Reino dos 

Países Baixos. Quaisquer contenciosos resultantes destes Termos e Condições e/ou da Compra 

serão exclusivamente enviados para o tribunal competente em Amesterdão, Países Baixos. 
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