HÜKÜM VE KOŞULLAR
Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar, şuna ilişkin olarak burada belirtilen satın alma teklifi ("Teklif") için
geçerlidir:
Motosiklet:
Teklif Dönemi:
Uygun ülkeler:
Teklif Fiyatı (RRP):

Yamaha NIKEN (bundan sonra: "Motosiklet")
16 Mayıs 2018'den itibaren
[Türkiye] (bundan sonra: "Bölge")
[90.000]

Satın alma teklifi için kayıt
1. Teklifi sunan
Motosiklet satın alma teklifi için çevrimiçi kayıt; Yamaha Motor Europe N.V., şubeleri ve bağlı
kuruluşları ile (birlikte ve ayrı ayrı "Yamaha Motor Europe" veya "Biz" olarak anılacaktır)
tarafından sunulur. Burada aksi yönde bir atıfta bulunulmadıkça Yamaha Motor Europe'a yapılan
her atıf Yamaha Motor Europe'un tüm şubelerini ve bağlı kuruluşlarını kapsayacaktır.
2. Teklif ve kayıt
Bu Teklif, Bölge'de ikamet eden 18 yaş ve üzeri kişiler için Teklif Fiyatı'ndan yeni bir Motosiklet
satın alma imkanı sunar. Teklif'e katılmak için uygun müşteriler, Teklif Dönemi içinde bir
Motosiklet satın almak üzere kaydolmalıdır. Teklif Fiyatı'ndan Motosiklet satın almaya yönelik
çevrimiçi teklif, Teklif Dönemi boyunca ve özel Motosikletler için sınırlı bir süreliğine geçerli
olacaktır. Her birey, tek bir Motosiklet için kaydolabilir. Kayıt tamamen bireysel olup, bu Teklif ve
avantajları devredilemez.
3. Kayıt onayı ve Motosiklet tahsisi
Kaydolduktan sonra, kayıt sırasında sağladığınız e-posta adresine kaydınızı aldığımıza dair bir
onay göndereceğiz. Müşterinin ikamet ettiği her bir ülkeye göre mevcut Motosiklet sayısına bağlı
olarak müşterilere hizmet sunulacaktır. Bu Teklif kapsamında Motosiklet satın almak için
uygunsanız Yamaha Motor Europe size kayıt onayımızı gönderdikten sonra üç (3) iş günü içinde
e-posta göndererek size geçici olarak bir Motosiklet tahsis edildiğini doğrulayacaktır.
4. Motosiklet satın alma
Geçici Motor tahsisi onayını size gönderdikten sonra lütfen kayıt sürecinde seçmiş olduğunuz
bayiyi 14 takvim günü içinde ziyaret edin. Bu Teklif kapsamında seçtiğiniz bayiyle Motosiklet satın
alma sözleşmesi yapmak için tahsis onayı e-postasının bir çıktısını yanınızda getirin.
Sözleşmenin sonuçlandırılması üzerine bayi beklenen teslim süresini onaylayacaktır.
Kayıt sistemi aracılığıyla seçmiş olduğunuz bayi ile bir anlaşmaya varamamanız durumunda satın
alma sözleşmesini sonuçlandırmak üzere bayiyi değiştirebilirsiniz (İkamet ettiğiniz ülkedeki
Yamaha Motor web sitesinde yer alan bayi bulucuda listelenen Motosiklet bayilerine bakın)
(Lütfen geçici tahsis onayı e-postasını bu bayiye giderken de yanınızda götürün). Satın alma
sözleşmesinin sonuçlandırılmasının her durumda size geçici tahsis onayı e-postası gönderildiği
günden itibaren 14 takvim günü içinde gerçekleşmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Motosiklet
satın alma sözleşmesi sizinle satış yapan bayi arasında olacaktır; Yamaha Motor Europe, satın
alma sözleşmesine taraf olmayacaktır.

Motosiklet satın alma sözleşmesi üzerindeki satın alan adının, bu Teklife yönelik çevrimiçi kayıtta
sağlanan adla aynı olması gerektiğinde dikkat edin. Farklılıklar olması halinde, Yamaha Motor
Europe ve Motosikleti satan bayi, kaydınızı ve geçici Motosiklet tahsisini geçersiz kılma hakkını
saklı tutar.
Motosiklet için satın alma sözleşmesinin herhangi bir nedenle tahsis onayı tarihinden itibaren 14
takvim günü içinde sonuçlandırılmaması halinde Motosiklet için kaydınız otomatik olarak iptal
olacaktır.
5. Genel hükümler
Kaydınızı göndererek bu hüküm ve koşulları anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.
Bu Teklif, başka hiçbir promosyon, teklif veya indirimle birlikte kullanılamaz (aksi belirtilmediği
müddetçe). Teklif için nakit alternatifi mevcut olmayıp bu Teklif ve avantajları başka bir şeyle
değiştirilemez veya devredilemez. Yamaha Motor Europe, kayıtların geçerliliğini doğrulama ve
kayıt sürecinde hile yaptığı ortaya çıkan herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
Ancak bu Hüküm ve Koşullar'da yer alan hiçbir şey Yamaha Motor Europe'un veya herhangi bir
üçüncü tarafın (a) ihmalden kaynaklanan ölüm ya da bedensel yaralanma veya (b) dolandırıcılığa
ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmayacak ya da ortadan kaldırmayacaktır; Yamaha Motor Europe
ve bağlı şirketleri ile acenteleri, kendi makul kontrolleri dışında gerçekleştiği sürece aşağıdaki
olaylardan hiçbiri le bağlantılı olarak sorumlu olmayacak ve bunlara ilişkin yükümlülüğü
bulunmayacaktır: (i) bu Teklifte yapılan herhangi bir erteleme, iptal veya değişiklik, (ii) müşterinin
veya ilgili kişinin Motosikleti satın almaması ve (iii) herhangi bir üçüncü taraf tedarikçinin herhangi
bir hareketi ya da kusuru.
Yamaha Motor Europe kişisel verilerinizi işleyebilir. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımıza dair
daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza göz atın: https://www.yamahamotor.eu/tr/privacy/index.aspx
Bu Hüküm ve Koşullar, çeşitli dillere çevrilmiştir. İngilizce versiyonu ile çeviri versiyonlarından
herhangi biri arasında bir farklılık ya da tutarsızlık olması halinde İngilizce versiyonu geçerli
olacaktır.
Bu hüküm ve koşullardan herhangi birinin geçersiz, yürütülemez veya yasa dışı olması halinde
söz konusu hüküm veya koşul, bu hüküm ve koşullardan ayrılacak ve bu hüküm ve koşulların geri
kalanı tamamen geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Bu Teklif ve bu Hüküm ve Koşullar herhangi bir zamanda bildirimsiz değişikliğe veya iptale tabidir.
Bu Hüküm ve Koşullar'ın son güncellenme tarihi: 07.05.2018.
Bu Hüküm ve Koşullar ile Teklif, münhasıran Hollanda kanunlarına tabidir. Bu Hüküm ve
Koşullar'dan ve/veya Teklif'ten kaynaklanan her türlü anlaşmazlık münhasıran Hollanda'nın
Amsterdam şehrindeki yetkili mahkemeye sunulacaktır.
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Pazarlama Bölümü

Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
Hollanda
+31206546000

