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A következő feltételek érvényesek: 
 

 
MOTORKERÉKPÁR-FOGLALÁS 
 
A motorkerékpár-foglalás szolgáltatója  
A jelen motorkerékpár-foglalást, amely egy hivatalos márkakereskedő által az Ön számára felkínált 
vételi ajánlatot foglal magába (a továbbiakban: a „Motorkerékpár-foglalás”) a Ténéré 700 
motorkerékpárra :  (a továbbiakban: a „Motorkerékpár”) a Yamaha Motor Europe N.V., a fióktelepei és 
kapcsolt vállalkozásai (a továbbiakban együttesen és külön: „Yamaha Motor Europe” vagy „mi”) 
kínálják online. A feltételekben szereplő ellenkező rendelkezés hiányában a Yamaha Motor Europe-ra 
való hivatkozás alatt annak összes fióktelepe és kapcsolt vállalkozása is értendő. 
 
Ajánlat és regisztráció 
Az online Motorkerékpár-foglalás 2019. március 27-től 2019. július 31-ig érhető el a következő ajánlott 
fogyasztói áron (az árak tartalmazzák az áfát): az alap motorkerékpár 9299,00 €*. A beérkező 
foglalásokat a beérkezés sorrendjében teljesítjük. Egy személy csak egyetlen Motorkerékpárt foglalhat 
a saját lakóhelye szerinti országban. A Motorkerékpár-foglalás szigorúan személyre szóló és nem 
ruházható át másra. 
 
A regisztráció visszaigazolása és a Motorkerékpár kiutalása 
Miután a Yamaha Motor Europe megkapja az Ön Motorkerékpár-foglalását, egy visszaigazolást küldünk 
a foglalásról az Ön által a regisztráció során megadott e-mail-címre. Amennyiben a foglalás alapján 
jogosult Motorkerékpárt vásárolni, a Yamaha Motor Europe a foglalás visszaigazolását követő három 
(3) munkanapon belül e-mailben megerősíti, hogy (ideiglenesen) kiutalt Önnek egy Motorkerékpárt 
(„Kiutalást megerősítő e-mail”). 
 
A vásárlás folyamata 
Kérjük, hogy 14 naptári napon belül látogassa meg a foglalási folyamat során Ön által kiválasztott 
márkakereskedőt, miután e-mailben visszaigazoltuk Önnek a Motorkerékpár ideiglenes kiutalását a 
Kiutalást megerősítő e-mailben. Nyomtassa ki és hozza magával a Kiutalást megerősítő e-mailt, hogy 
a kiválasztott márkakereskedővel megköthesse a Motorkerékpárra vonatkozó adásvételi szerződést. A 
márkakereskedő az adásvételi szerződés megkötésekor tájékoztatja Önt a Motorkerékpár 
kiszállításának várható időpontjáról.  
 
Amennyiben nem sikerül megállapodnia a Motorkerékpár-foglalási nyomtatványon megjelölt 
márkakereskedővel, másik Yamaha motorkerékpár-kereskedőt is meglátogathat (a Ténéré 700 
motorkerékpárt értékesítő márkakereskedők listáját a Yamaha Motor lakóhelye szerinti webhelyén 
található márkakereskedő-keresőben találja) az adásvételi szerződés megkötése érdekében (ehhez a 
kereskedőhöz se felejtse el magával vinni a Kiutalást megerősítő e-mailt). Ne feledje, hogy ebben az 
esetben Önnek kell új időpontot foglalnia ennél a márkakereskedőnél. Arra is ügyeljen, hogy Önnek a 
Motorkerékpár adásvételi szerződését a Kiutalást megerősítő e-mail beérkezésének időpontjától 
számított 30 naptári napon belül mindenképpen meg kell kötnie a megjelölt kereskedővel vagy az 
említett másik kereskedővel. A Motorkerékpár adásvételi szerződésének Ön és az értékesítő 
márkakereskedő között kell létrejönnie. A Yamaha Motor Europe ennek a szerződésnek nem szerződő 
fele. A Yamaha Motor Europe azt sem tudja garantálni, hogy a Motorkerékpár elérhető lesz a megjelölt 
márkakereskedőnél vagy a másik márkakereskedőnél. 
 
A Motorkerékpár adásvételi szerződésében szereplő vevő adatainak egyezniük kell az Ön által az online 
Motorkerékpár-foglalás során megadott foglalási adatokkal.  Eltérés esetén a Yamaha Motor Europe és 
a Motorkerékpár-kereskedők fenntartják a jogot az Ön foglalásának és a Motorkerékpár ideiglenes 
kiutalásának érvénytelenítésére. 

 
Ha a Motorkerékpár adásvételi szerződése bármilyen oknál fogva nem jön létre a korábbiakban említett 
Kiutalást megerősítő e-mail beérkezésének időpontjától számított 30 naptári napon belül, akkor az Ön 



regisztrációja és a Motorkerékpár Motorkerékpár-foglalás alapján történő kiutalása automatikusan 

érvénytelennek minősül, és Ön a továbbiakban nem lesz jogosult Motorkerékpár megvásárlására a 

Motorkerékpár-foglalás alapján. 
 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
 

Ön azzal, hogy regisztrációt küld be a Motorkerékpár-foglalásra, kijelenti, hogy elolvasta, megértette és 

elfogadja a jelen feltételeket.  

 

A Motorkerékpár-foglalás más promócióval, ajánlattal vagy árengedménnyel nem összevonható 

(ellenkező rendelkezés hiányában). Ez az ajánlat és annak előnyei nem cserélhetők el és nem ruházhatók 

át másra. A Yamaha Motor Europe fenntartja a jogot a foglalások érvényességének ellenőrzésére és 

azon jelentkezők kizárására, akik megszegték a jelentkezési folyamat szabályait. 

 
Azon kívül, hogy a jelen feltételekben semmi nem korlátozhatja vagy zárhatja ki a Yamaha Motor Europe 

vagy bármely harmadik fél felelősségét (a) gondatlanság okozta haláleset vagy személyi sérülés vagy (b) 

csalás esetén, a Yamaha Motor Europe és annak társvállalatai és ügynökei nem felelősek a következő 

esetekért, olyan mértékben, amilyen mértékben azok észszerűen az irányításán kívül esnek: (i) a 

Motorkerékpár-foglalás késedelme, törlése vagy módosítása, (ii) ha az ügyfél vagy bármely kapcsolódó 

személy bármilyen okból nem tudja megvásárolni a Motorkerékpárt, és (iii) harmadik fél beszállító 

cselekedete vagy mulasztása. 

 
A Yamaha Motor Europe a Motorkerékpár-foglalás keretében kezelni fogja az Ön személyes adatait. 
További részleteket az Ön személyes adatainak felhasználásáról az adatvédelmi tájékoztatónkból 
ismerhet meg: https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/  
 

A feltételek különböző nyelvekre lefordítva is elérhetőek. Amennyiben ellentmondás vagy eltérés van az 

angol nyelvű változat és bármely lefordított változat között, úgy minden esetben az angol nyelvű változat 

az irányadó.  

 
Ha a feltételek bármelyike érvénytelennek, megtámadhatónak, ki nem kényszeríthetőnek vagy 
törvénytelennek minősül, úgy a szóban forgó feltételt részlegesen érvénytelennek kell minősíteni, és a 
többi feltételt továbbra is teljes körűen hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni. 
 
A Yamaha Motor Europe bármikor felülvizsgálhatja és visszavonhatja a jelen feltételeket és a 
Motorkerékpár-foglalást előzetes értesítés nélkül. 

 

A feltételekre és a Motorkerékpár-foglalásra kizárólag Hollandia törvényei az irányadók. A feltételekből 

eredő jogviták esetén az ügyfelek kizárólag a hollandiai Amszterdam illetékes bíróságaihoz fordulhatnak 
jogorvoslatáért. 
 
*Az árak a helyi adózás és jogszabályok miatt országonként eltérőek lehetnek. 
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