
 

VILLKOR  
Följande villkor gäller för köperbjudandet häri ("erbjudande") som hänför sig till: 

 

Motorcykel: Yamaha NIKEN (här nedan: "motorcykeln") 
Erbjudandeperiod: Från 16 maj 2018  
Länder som omfattas: [Sverige] (här nedan: "territorium") 
Erbjudandets pris (RRP): [149 990:-] 
  

Registrering för erbjudande om köp 
 

1. Erbjudandets leverantör 

Onlineregistrering för erbjudande om köp av motorcykeln tillhandahålls av Yamaha Motor Europe 

N.V., dess filialer och tillhörande dotterbolag (tillsammans och var för sig benämnda ”Yamaha 

Motor Europe” eller ”vi”). Om ingenting annat anges ska alla hänvisningar till Yamaha Motor 

Europe även innefatta alla dess filialer och dotterbolag.  

 

2. Erbjudande och registrering 

Det här erbjudandet omfattar inköp av en ny motorcykel till erbjudandets pris för invånare inom 

territoriet som är 18 år eller äldre. För att ta del av erbjudandet måste berättigade kunder 

registrera sig för att köpa en motorcykel under kampanjperioden. Onlineregistreringen för köp av 

motorcykeln till erbjudandets pris är möjlig under erbjudandeperioden samt för en begränsad 

mängd exklusiva motorcyklar. Varje person kan bara registrera sig för en motorcykel. 

Registreringen är strikt personlig och det här erbjudandet samt dess fördelar går inte att överlåta. 

 

3. Bekräftelse på registrering och tilldelning av motorcykel 

Efter registrering skickar vi en bekräftelse på mottagandet av registreringen till den e-postadress 

som du uppgav under registreringen. Vi kommer att betjäna kunder beroende på det antal 

motorcyklar som är tillgängligt i det land som kunden är bosatt i. Om du är berättigad att köpa en 

motorcykel enligt det här erbjudandet, bekräftar Yamaha Motor Europe den tillfälliga tilldelningen 

av en motorcykel till dig via e-post inom tre (3) arbetsdagar efter att vår bekräftelse på 

registreringen har skickats. 

 

4. Köp av motorcykel 

När vi har bekräftat den tillfälliga tilldelningen av motorcykeln till dig, besöker du den återförsäljare 

som du valde under registreringen inom 14 kalenderdagar. Ta med dig en utskrift av e-

postmeddelandet med bekräftelse på tilldelning för att ingå ett avtal om köp av motorcykeln hos 

vald återförsäljare enligt det här erbjudandet. Återförsäljaren informerar dig om den förväntade 

leveranstiden när avtalet ingås.  

 

Om du inte skulle lyckas nå en överenskommelse med den återförsäljare du valde vid 

registreringen kan du byta återförsäljare (hitta motorcykelåterförsäljare med hitta återförsäljare-

funktionen på Yamaha Motors webbplats i det land där du bor) för att ingå köpeavtalet (ta med 

dig en utskrift av e-postmeddelandet som bekräftar den tillfälliga reservationen även till den här 

återförsäljaren). Observera att det i alla händelser inte ska ta längre än 14 kalenderdagar att ingå 

avtalet om köp, räknat från den dag då bekräftelsen på tillfällig reservation skickades till dig. 

Köpeavtalet gällande motorcykeln ska ingås mellan dig och den säljande återförsäljaren. Yamaha 

Motor Europe kommer inte att vara en part i köpeavtalet. 



 

 

Tänk på att namnet på köparen på köpeavtalet för motorcykeln måste vara identiskt med det 

namn som uppgavs under onlineregistreringen för det här erbjudandet. Om avvikelser 

förekommer förbehåller Yamaha Motor Europe och den återförsäljare som säljer motorcykeln till 

dig, rätten att ogiltigförklara din registrering och den tillfälliga tilldelningen av en motorcykel.  

 

Om, oavsett anledning, köpeavtalet gällande motorcykeln inte har ingåtts inom 14 kalenderdagar 

efter datumet för bekräftelsen på tilldelning, avbryts din registrering för motorcykeln automatiskt. 

 

5. Allmänna villkor 

Genom att skicka in din registrering förklarar du att du har läst och förstått de här villkoren och 

godkänner dem.  

 

Erbjudandet är inte tillgängligt i kombination med någon annan kampanj, erbjudande eller rabatt 

(om inget annat anges). Det finns inget kontantalternativ till erbjudandet och Yamaha Racing 

Experience samt det här erbjudandet och dess fördelar går inte att byta ut eller överlåta. Yamaha 

Motor Europe förbehåller sig rätten att kontrollera registreringarnas giltighet och att diskvalificera 

deltagare som har manipulerat med registreringsprocessen. 

 

Med undantag för att ingenting i de här villkoren ska begränsa eller utesluta Yamaha Motor 

Europes eller någon tredje parts ansvar för (a) dödsfall eller personskador som orsakats av 

försumlighet eller (b) bedrägeri, ansvarar Yamaha Motor Europe och dess tillhörande bolag och 

ombud inte för och har ingen skadeståndsskyldighet i samband med någon av följande händelser 

i den mån de förekommer, av skäl som ligger bortom deras rimliga kontroll: (i) varje uppskjutande, 

annullering eller korrigering av erbjudandet, (ii) underlåtelse av kunden eller relevant person att 

köpa motorcykeln, och (iii) någon handling eller försummelse av en tredjepartsleverantör. 

 

Yamaha Motor Europe kan komma att hantera personlig information. Mer information om hur vi 

använder dina personuppgifter finns i vår sekretesspolicy https://www.yamaha-

motor.eu/se/privacy/index.aspx.   

 

De här villkoren har översatts till olika språk. Den engelska versionen ska alltid gälla i händelse 

av eventuell avvikelse eller motsägelse mellan den engelska versionen och någon av de översatta 

versionerna.  

 

Om något av de här villkoren är ogiltigt, kan förklaras ogiltigt, ogenomförbart eller olagligt, ska det 

avskiljas från de här villkoren och resten av villkoren ska gälla med fullständig kraft och effekt. 

 

Det här erbjudande och de här villkoren kan ändras eller dras tillbaka när som helst utan 

föregående meddelande. Senaste uppdatering av villkoren: den 7 maj 2018. 

 

De här villkoren och erbjudandet regleras uteslutande av nederländsk lagstiftning. Alla eventuella 

tvister som uppstår till följd av villkoren och/eller erbjudandet förs uteslutande till behörig domstol 

i Amsterdam, Nederländerna. 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  



 

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nederländerna  

+31206546000 


