
 
VILKÅR OG BETINGELSER 

 
Siste oppdatering: 4. mars 2019 
 
Disse vilkårene og betingelsene gjelder: 
 

 
MOTORSYKKELRESERVASJON 
 
Leverandør av motorsykkelreservasjonen  
Denne motorsykkelreservasjonen, foreta en reservasjon og motta et kjøpstilbud fra en autorisert 
forhandler, (heretter kalt: «motorsykkelreservasjonen») av Ténéré 700-motorsykkelen (heretter kalt: 
«motorsykkelen») tilbys på nett av Yamaha Motor Europe N.V., deres avdelingskontorer og tilhørende 
datterselskaper (i fellesskap og hver for seg omtalt som «Yamaha Motor Europe» eller «vi»). Med 
mindre annet er angitt her, inkluderer alle henvisninger til Yamaha Motor Europe alle avdelingskontorer 
og tilhørende datterselskaper. 
 
Tilbud og registrering 
Motorsykkelreservasjon på nett er tilgjengelig fra 27. mars 2019 til 31. juli 2019 til veiledende intropris 
kr. 132.900,-* (inkl. MVA) for basismotorsykkelen. Kundene blir behandlet etter førstemann til mølla-
prinsippet. En person kan bare reservere én motorsykkel i landet han bor i, og 
motorsykkelreservasjonen er helt personlig og kan ikke overføres. 
 
Bekreftelse på registrering og tildeling av motorsykkel 
Når Yamaha Motor Europe mottar reservasjonen, sender vi en bekreftelse på reservasjonen til e-
postadressen du oppga for reservasjonen. Hvis du er kvalifisert for kjøp av motorsykkel etter 
reservasjonen, bekrefter Yamaha Motor Europe tildelingen (midlertidig) av én motorsykkel til deg på e-
post innen tre (3) virkedager etter at vi har sendt deg reservasjonsbekreftelsen («E-post med 
tildelingsbekreftelse»). 
 
Kjøpsprosess 
Vi ber deg om å besøke forhandleren du har valgt i reservasjonsprosessen, innen 14 kalenderdager 
etter at vi har sendt deg e-posten med tildelingsbekreftelse, som bekrefter den midlertidige 
motorsykkeltildelingen. Ta med deg en utskrift av e-posten med tildelingsbekreftelse for å inngå en 
kjøpsavtale for motorsykkelen med valgt forhandler. Forhandleren gir informasjon om forventet 
leveringsperiode for motorsykkelen når kjøpsavtalen inngås.  
 
Hvis du ikke blir enig om en avtale med forhandleren du har valgt i skjemaet for motorsykkelreservasjon, 
kan du besøke en annen Yamaha-motorsykkelforhandler (se oversikt over Ténéré 700-forhandlere på 
nettstedet til Yamaha Motor for landet du bor i) for å inngå en kjøpsavtale (ikke glem å ta med utskriften 
av e-posten med tildelingsbekreftelse til den alternative forhandleren). Merk at du i så fall selv må gjøre 
en ny tidsavtale med den alternative forhandleren. Vær også oppmerksom på at du må inngå en 
kjøpsavtale for motorsykkelen med den valgte forhandleren eller den alternative forhandleren innen 30 
kalenderdager etter datoen e-posten med tildelingsbekreftelse ble sendt. Kjøpsavtalen for 
motorsykkelen skal inngås mellom deg og forhandleren. Yamaha Motor Europe er ikke en av partene i 
kjøpsavtalen. Yamaha Motor Europe garanterer heller ikke at en motorsykkel er tilgjengelig hos den 
valgte eller alternative forhandleren. 
 
Opplysningene om kjøperen i kjøpsavtalen for motorsykkelen må være identiske med 
reservasjonsopplysningene du oppga ved motorsykkelreservasjonen på nett.  Ved avvik forbeholder 
Yamaha Motor Europe og motorsykkelforhandlerne seg retten til å ugyldiggjøre reservasjonen og den 
midlertidige motorsykkeltildelingen. 

 
Hvis, uavhengig av årsak, kjøpsavtalen for motorsykkelen ikke er inngått innen 30 dager fra e-posten 
med tildelingsbekreftelse er sendt, som beskrevet ovenfor, blir registreringen og motorsykkeltildelingen 

automatisk gjort ugyldig, og du vil ikke lenger være kvalifisert til å kjøpe en motorsykkel basert på 

motorsykkelreservasjonen. 
 
GENERELLE VILKÅR 



 

Ved å sende inn registreringen av motorsykkelreservasjonen erklærer du at du har lest og forstått disse 

vilkårene og betingelsene, og at du godtar dem.  

 

Denne motorsykkelreservasjonen er ikke tilgjengelig sammen med andre promoteringer, tilbud eller 

rabatter (med mindre det er angitt). Dette tilbudet og dets fordeler kan ikke byttes ut eller overføres. 

Yamaha Motor Europe forbeholder seg retten til å bekrefte gyldigheten av reservasjonene og til å 

diskvalifisere personer som det oppdages at har tuklet med inngåelsesprosessen. 

 
Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal begrense eller ekskludere Yamaha Motor Europes eller 

noen tredjeparts ansvarsbegrensning ved (a) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller ved 

(b) bedrageri. Yamaha Motor Europe og tilknyttede bedrifter og representanter er ikke ansvarlig for og 
har ikke noe ansvar knyttet til noen av de følgende hendelsene i den grad de inntreffer av grunner som 

er utenfor deres kontroll: (i) utsettelse, kansellering eller endring i motorsykkelreservasjonen, (ii) 

kundens eller relevant persons mangel på oppfyllelse av kjøp av motorsykkelen og (iii) enhver handling 

eller misligholdelse fra en tredjepartsleverandør. 

 
Yamaha Motor Europe behandler personopplysningene dine i sammenheng med 
motorsykkelreservasjonen. For mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine, se 
retningslinjene våre for personvern https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/privacy-policy/  
 

Disse vilkårene og betingelsene er oversatt til forskjellige språk. Den engelske versjonen skal alltid gjelde 

ved eventuelle avvik eller uoverensstemmelser mellom den engelske versjonen og noen av de oversatte 

versjonene.  

 
Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene er ugyldige, kan erklæres ugyldige, ikke kan håndheves 
eller er lovstridige, trekkes det aktuelle punktet ut fra vilkårene og betingelsene, og resten av vilkårene 
og betingelsene vil fortsatt være i full kraft og virkning. 
 
Yamaha Motor Europe kan når som helst revidere eller trekke tilbake disse vilkårene og betingelsene 
og motorsykkelreservasjonen uten varsel. 
 
Disse vilkårene og betingelsene og motorsykkelreservasjonen er utelukkende regulert av nederlandsk 
lov. Eventuelle tvister som oppstår knyttet til disse vilkårene og betingelsene, blir utelukkende henvist til 
aktuell domstol i Amsterdam, Nederland. 
 
*Prisene kan variere fra land til land på grunn av lokal skatt og lovgivning. 
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