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Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar geçerlidir: 
 

 
MOTOSİKLET REZERVASYONU 
 
Motosiklet Rezervasyonu Sağlayıcısı  
Yetkili bayiden rezervasyon yapmak ve bir satın alma teklifi almak üzere Ténéré 700 motosiklet ve isteğe 
bağlı (bundan sonra "Motosiklet" olarak anılacaktır) için yapılan bu motosiklet rezervasyonu (bundan 

sonra "Motosiklet Rezervasyonu olarak anılacaktır), Yamaha Motor Europe N.V., şubeleri ve ilgili iştirakleri 
(birlikte ve ayrı ayrı "Yamaha Motor Europe" veya "biz" olarak anılır) tarafından çevrimiçi olarak 

sunulmaktadır. Aksi işbu belgede belirtilmedikçe Yamaha Motor Europe'a yapılan tüm atıflar şirketin 
şubelerini ve ilgili bağlı iştiraklerini de kapsar. 
 
Teklif ve kayıt 
Motosiklet Rezervasyonu, 27 Mart 2019 ile 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında baz motosiklet modeli 
için 64.900 TL (KDV dahil) perakende fiyatıyla. Müşterilere sunulan hizmette ilk kayıt yapanlara öncelik 
verilecektir. Bir kişi yaşadığı ülke içinde yalnızca bir Motosiklet rezervasyonu yapabilir, bu Motosiklet 
Rezervasyonu kişiye özeldir ve devredilemez. 
 
Kayıt ve Motosiklet tahsisi onayı 
Motosiklet Rezervasyonunuz Yamaha Motor Europe tarafından alındığında, rezervasyon sırasında 
verdiğiniz e-posta adresine bir rezervasyon onayı göndeririz. Rezervasyondan sonra bir Motosiklet satın 
almaya uygun bulunursanız Yamaha Motor Europe rezervasyon onayını ("Tahsis Onayı E-postası") 
size gönderdikten üç (3) iş günü içinde e-posta ile (geçici olarak) bir Motosiklet tahsis edildiğini onaylar. 
 
Satın alma süreci 
Tahsis Onayı E-postası ile geçici Motosiklet tahsisi onaylandıktan sonra, rezervasyon sırasında 
seçtiğiniz bayiyi 14 takvim günü içinde ziyaret edin. Seçtiğiniz bayiyle Motosiklet satın alma sözleşmesi 
yapabilmek için Tahsis Onayı E-postasının çıktısını yanınızda bulundurun. Bayi, satın alma 
sözleşmesinin imzalanmasının ardından Motosikletin tahmini teslim süresi konusunda sizi bilgilendirir.  
 
Motosiklet Rezervasyonu formunda seçtiğiniz bayiyle bir anlaşmaya varamamanız halinde, satın alma 
sözleşmesi yapmak için başka bir Yamaha Motosiklet bayiini (ülkenizin Yamaha Motor web sitesinde 
bulunan bayi bulucuda Ténéré 700 bayileri listesine bakın) ziyaret edebilirsiniz. Alternatif bayi için de 
Tahsis Onayı E-postasını yanınızda bulundurmayı lütfen unutmayın. Bu durumda alternatif bayiden yeni 
bir randevu almanız gerektiğini lütfen unutmayın. Ayrıca her durumda Tahsis Onayı E-postasının 
gönderim tarihinden sonraki 30 takvim günü içinde, seçtiğiniz veya alternatif bayiyle Motosiklet satın 
alma sözleşmesinin aranızda imzalanması gerekir. Motosiklet satın alma sözleşmesi siz ve satıcı bayi 
arasındadır. Yamaha Motor Europe bu satın alma sözleşmesinde taraf değildir. Yamaha Motor Europe, 
seçtiğiniz veya alternatif bayide Motosikletin olduğunu garanti etmez. 
 
Motosiklet satın alma sözleşmesindeki alıcı ayrıntıları, çevrimiçi Motosiklet Rezervasyonu sırasında 
verdiğiniz rezervasyon ayrıntılarıyla aynı olmalıdır.  Uyuşmazlık olması halinde Yamaha Motor Europe 
ve Motosiklet bayileri, Motosiklet rezervasyonunuzu ve geçici tahsisi geçersiz yapma hakkını saklı tutar. 

 
Herhangi bir nedenle Motosiklet için satın alma sözleşmesi Tahsis Onayı E-postası gönderildikten sonra 

30 takvim günü içinde imzalanamazsa Motosiklet Rezervasyonu kapsamındaki kaydınız ve Motosiklet 

tahsisi otomatik olarak geçersiz hale getirilir ve bundan sonra Motosiklet Rezervasyonu kapsamında 

Motosiklet satın almak için uygunluğunuzu yitirirsiniz. 

 
GENEL HÜKÜMLER 
 

Motosiklet Rezervasyonu kaydınızı göndererek bu Hüküm ve Koşulları okuyup kabul ettiğinizi beyan 

edersiniz.  

 



Bu Motosiklet Rezervasyonu başka promosyonlar, teklifler veya indirimlerle birlikte kullanılamaz (aksi 

belirtilmedikçe). Bu Teklif ve sağladığı avantajlar değiştirilemez veya devredilemez. Yamaha Motor 

Europe, rezervasyonların geçerliliğini doğrulama ve giriş sürecinde oynama yaptığı saptanan adayların 

uygunluğunu kaldırma hakkını saklı tutar. 

 
İşbu Hüküm ve Koşulların Yamaha Motor Europe'un veya üçüncü tarafların (a) ihmalden kaynaklanan 

ölüm veya yaralanma ya da (b) dolandırıcılık karşısındaki yükümlülüklerini hiçbir şekilde 

sınırlandırmadığını veya dışlamadığını, makul kontrollerinin ötesinde oluşmadıkları taktirde Yamaha Motor 

Europe ile ilişkili şirketlerin ve temsilcilerin aşağıdaki durumlardan sorumlu veya yükümlü 

tutulamayacağını unutmayın: (i) bu Motor Rezervasyonunda erteleme, iptal veya değişiklik, (ii) Motosikleti 

satın alacak müşteri veya ilgili kişiden kaynaklanan hatalar ve (iii) üçüncü taraf sağlayıcıların davranışı 
veya ihmali. 
 
Yamaha Motor Europe, kişisel verilerinizi Motosiklet Rezervasyonu bağlamında işler. Kişisel verilerinizi 
nasıl kullandığımız hakkında diğer ayrıntılar için Gizlilik İlkemize bakın https://www.yamaha-
motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/  
 

Bu Hüküm ve Koşullar çeşitli dillere çevrilmiştir. İngilizce sürüm ve çeviri sürümler arasında tutarsızlık veya 

çelişki olması durumunda İngilizce sürüm geçerlidir.  

 
Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi biri geçersiz, geçersiz kılınabilir, uygulanamaz veya yasa dışı ise 
bu Hüküm ve Koşullardan çıkarılır ve kalan Hüküm ve Koşullar tam olarak yürürlükte kalır. 
 
Yamaha Motor Europe bu Hüküm ve Koşullar ile Motosiklet Rezervasyonu'nu bildirimde bulunmadan 
istediği zaman değiştirebilir ve geri çekebilir. 
 
Bu Hüküm ve Koşullar ile Motosiklet Rezervasyonu yalnızca Hollanda yasalarına tabidir. Müşteriler için 
bu Hüküm ve Koşullardan doğan tüm ihtilaflar yalnızca Amsterdam, Hollanda'da bulunan yetkili 
mahkemeye gönderilir. 
 
*Fiyatlar yerel vergi ve yasalar nedeniyle ülkeye göre değişebilir. 
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