EHDOT JA EDELLYTYKSET
Viimeisin päivitys: 4. maaliskuuta.2019
Seuraavia ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan:

MOOTTORIPYÖRÄN VARAUS
Moottoripyörän varauksen tarjoaja
Tämän moottoripyörän varauksen kautta tehdään varaus ja saadaan ostotarjous valtuutetulta
jälleenmyyjältä (jäljempänä: moottoripyörän varaus) Ténéré 700 -moottoripyörästä (jäljempänä
moottoripyörä) ja sen tarjoaa verkossa Yamaha Motor Europe N.V. ja sen haarakonttorit sekä
tytäryhtiöt (yhdessä ja erikseen jäljempänä Yamaha Motor Europe tai me). Jollei toisin mainita,
Yamaha Motor Europe tarkoittaa kaikkia sen haarakonttoreita ja tytäryhtiöitä.
Tarjous ja rekisteröinti
Moottoripyörän varaus verkossa on mahdollista 27.3.2019–31.7.2019 ohjehintaan 12 696€* (sisältää
ALV:n ja autoveron) Asiakkaita palvellaan tilausten saapumisjärjestyksessä. Yksi henkilö voi varata vain
yhden moottoripyörän asuinmaassaan. Varaus on ehdottoman henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää
toiselle henkilölle.
Vahvistus tilauksen rekisteröinnistä ja moottoripyörän varaamisesta
Kun Yamaha Motor Europe on vastaanottanut lähettämäsi moottoripyörän varauksen, lähetämme
varausvahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos varauksesi on hyväksytty ja
moottoripyöriä on saatavilla varauksen jälkeen, Yamaha Motor Europe vahvistaa yhden moottoripyörän
(väliaikaisen) varaamisen sähköpostitse kolmen (3) arkipäivän kuluessa varausvahvistuksen
lähettämisestä (: Varauksenvahvistus-sähköposti).
Ostomenettely
Kun olet saanut moottoripyörän väliaikaisen varausvahvistuksen sähköpostilla, käy 14 kalenteripäivän
kuluessa varauksen yhteydessä valitsemasi jälleenmyyjän luona. Tuo mukanasi vahvistussähköposti
tulostettuna, jotta voit tehdä moottoripyörän ostosopimuksen valitsemasi jälleenmyyjän kanssa.
Jälleenmyyjä ilmoittaa moottoripyörän odotetun toimitusajan ostosopimusta tehtäessä.
Jos et pääse sopimukseen Moottoripyörän varaus -lomakkeessa valitsemasi jälleenmyyjän kanssa, voit
käydä toisen Yamaha-jälleenmyyjän luona (ks. Ténéré 700 -jälleenmyyjien luettelo asuinmaasi Yamaha
Motor -verkkosivustolla) ostosopimuksen tekemiseksi (muista näyttää tulostettu varauksenvahvistussähköposti myös vaihtoehtoiselle jälleenmyyjälle). Huomaa, että tässä tapauksessa sovittava uusi
tapaaminen vaihtoehtoisen jälleenmyyjän kanssa. Huomioi myös, että moottoripyörän ostosopimus
valitun jälleenmyyjän tai vaihtoehtoisen jälleenmyyjän kanssa, on tehtävä joka tapauksessa 30
kalenteripäivän kuluessa varaksenvahvistus-sähköpostin päivämäärän jälkeen. Moottoripyörän
ostosopimus tehdään varauksenvahvistus-sähköpostin saajan ja myyjänä olevan Yamahajälleenmyyjän välillä. Yamaha Motor Europe ei ole osapuolena ostosopimuksessa. Yamaha Motor
Europe ei myöskään takaa moottoripyörän saatavuutta valitun tai vaihtoehtoisen jälleenmyyjän kautta.
Ostosopimukseen merkityn ostajan tietojen on oltava täysin samat kuin moottoripyörän varauksen
yhteydessä verkkolomakkeella annetut tiedot. Jos niissä on eroavaisuuksia, Yamaha Motor Europe ja
moottoripyörien jälleenmyyjät varaavat oikeuden mitätöidä varauksen ja moottoripyörän väliaikaisen
varauksen.
Jos mistä tahansa syystä moottoripyörän ostosopimusta ei tehdä 30 kalenteripäivän määräajan
kuluessa edellä mainitun varausvahvistus-sähköpostin jälkeen, hyväksytty moottoripyörän varaus
mitätöityy ilman eri toimenpiteitä. Tämän jälkeen varauksen tehnyt henkilö ei ole enää oikeutettu
ostamaan moottoripyörää moottoripyörän varaukseen perustuen.
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Kun lähetät moottoripyörän varauksen vahvistat samalla, että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot ja
edellytykset sekä hyväksyväsi ne.
Moottoripyörän varaus ei ole käytettävissä minkään muun kampanjan, tarjouksen tai alennuksen
yhteydessä (jollei toisin mainita). Tämä tarjous ja sen edut eivät ole vaihdettavia tai siirrettäviä. Yamaha
Motor Europe varaa oikeuden tarkistaa varausten oikeellisuuden ja hylätä ne varausten tekijät, joiden
todetaan antaneen vääriä tietoja.
Vaikka mikään näissä ehdoissa ja edellytyksissä ei rajoita tai poissulje Yamaha Motor Europen tai
kolmannen osapuolen vastuuta (a) kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa, jotka aiheutuvat
tuottamuksesta, tai (b) petostapauksissa, Yamaha Motor Europe ja sen tytäryhtiöt ja edustajat eivät ole
vastuussa eivätkä korvausvelvollisia seuraavissa tapauksissa, sikäli kuin nämä tapaukset johtuvat syistä,
joihin ne eivät ole voineet kohtuudella vaikuttaa: (i) moottoripyörän varausta koskeva lykkäys, peruutus
tai muutos, (ii) asiakkaan tai olennaisen henkilön laiminlyönti ostaa moottoripyörä ja (iii) kolmantena
osapuolena olevan tavara/palvelutoimittajan teko tai laiminlyönti.
Yamaha Motor Europe käsittelee henkilötietoja moottoripyörän varauksen yhteydessä. Lisätietoja
Yamaha Motor Europe henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojakäytännöstä osoitteessa
https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/
Nämä ehdot ja edellytykset on käännetty eri kielille. Jos englanninkielinen versio ja sen käännösversiot
ovat eriäviä tai ristiriidassa, etusijalla on aina englanninkielinen versio.
Jos jokin tähän sisältyvä ehto tai edellytys on mitätön, pätemätön tai lainvastainen, se on erotettava
ehdoista ja edellytyksistä ja nämä ehdot ja edellytykset pysyvät muilta osin voimassa.
Yamaha Motor Europe voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja ja edellytyksiä sekä moottoripyörän
varausta tai peruuttaa ne ilman ennakkoilmoitusta.
Määräyksiin ja ehtoihin ja moottoripyörän varaukseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
Kaikki erimielisyydet, jotka aiheutuvat näistä asiakkaita koskevista ehdoista ja edellytyksistä, on
saatettava yksinomaan Amsterdamissa (Alankomaat) toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
*Hinta saattaa vaihdella maittain paikallisen verotuksen ja lainsäädännön vuoksi.
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