
VILLKOR  

Följande villkor gäller:  

 

Leverantör av bokning av TMAX 20th Anniversary-skoter   

Den här bokningen av TMAX 20th Anniversary-skotern, för att göra en bokning och få ett erbjudande 

om köp från en auktoriserad återförsäljare, (nedan: "bokning av TMAX 20th Anniversary-skotern") 

TMAX 20th Anniversary-skotern erbjuds online av Yamaha Motor Europe N.V., dess filialer och 

relaterade dotterbolag (tillsammans och var för sig hänvisade till som "Yamaha Motor Europe" eller 

"vi"). Alla hänvisningar till Yamaha Motor Europe omfattar, såvida inget annat anges, samtliga filialer 

och tillhörande dotterbolag.  

 

Registrering för köperbjudande  

Onlineregistreringen för att köpa en TMAX 20th Anniversary-skoter är öppen från och med den 31 

mars 2021 för ett begränsat antal (560 enheter totalt) av den exklusiva TMAX 20th Anniversary-

skotern till det rekommenderade försäljningspriset 179 900 SEK*.  

Kunder kommer att betjänas enligt först till kvarn-principen och beroende på antalet TMAX 20th 

Anniversary-skotrar som finns tillgängliga i kundens hemland. En person kan bara reservera en TMAX 

20th Anniversary-skoter i sitt hemland. En person kan bara registrera sig för en TMAX 20th 

Anniversary Scooter och registreringen kan inte överföras.  

Efter genomförd registrering kommer du att få en bekräftelse på att din bokning mottagits via e-

post. Inom tre arbetsdagar efter bekräftelsen av mottagandet av din registrering kommer Yamaha 

Motor Europe att bekräfta den tillfälliga tilldelningen av en TMAX 20th Anniversary-skoter via e-post. 

Besök den återförsäljare som du har valt via registreringssystemet inom 14 kalenderdagar efter att 

du fått mejlet med bekräftelsen på den tillfälliga tilldelningen och ta med dig en utskrift av mejlet 

med bekräftelsen på den tillfälliga tilldelningen med dig för att teckna ett köpeavtal för TMAX 20th 

Anniversary-skoter. Försäljaren kommer att bekräfta den förväntade leveranstiden vid tecknandet av 

köpeavtalet. Om du inte kan sluta ett avtal med den återförsäljare du valt i registreringssystemet kan 

du byta återförsäljare (se återförsäljare av TMAX 20th Anniversary-skotern i funktionen för att hitta 

återförsäljare på Yamaha Motors webbplats i ditt hemland) för att teckna köpeavtalet (ta även med 

dig bekräftelsemejlet på den tillfälliga tilldelningen till den återförsäljaren). Observera att du själv 

måste boka in ett möte med den alternativa återförsäljaren. Var också medveten om att det under 

inga omständigheter får ta över 14 kalenderdagar att teckna köpeavtalet, räknat från den dag när 

bekräftelsen på den tillfälliga tilldelningen skickades till dig.  

Köpeavtalet för TMAX 20th Anniversary-skotern ska vara upprättat mellan dig och den säljande 

återförsäljaren. Yamaha Motor Europe är inte någon av parterna i detta köpeavtal. Yamaha Motor 

Europe garanterar inte att en TMAX 20th Anniversary-skoter finns tillgänglig hos den valda eller 

alternativa återförsäljaren.  

Köparens uppgifter i köpeavtalet för TMAX 20th Anniversary-skotern ska vara identiska med de 

uppgifter som du angav i din TMAX 20th Anniversary-bokning online. Om uppgifterna skiljer sig åt 

förbehåller sig Yamaha Motor Europe och återförsäljarna av TMAX 20th Anniversary-skotern rätten 

att ogiltigförklara din bokning och den tillfälliga reservationen av TMAX 20th Anniversary-skotern.  



Om köpeavtalet för TMAX 20th Anniversary-skoter av någon anledning inte har tecknats inom 14 

kalenderdagar räknat från den dagen då mejlet om den tillfälliga tilldelningen skickats kommer din 

registrering och tilldelningen av TMAX 20th Anniversary-skotern automatiskt att ogiltigförklaras.  

 

ALLMÄNNA VILLKOR  

 Genom att skicka in din registrering för bokningen av TMAX 20th Anniversary-skotern intygar du att 

du har läst och förstått dessa villkor och att du godkänner dem.   

Förutsatt att ingenting i dessa villkor begränsar eller friskriver Yamaha Motor Europes eller tredje 

parts ansvar för (a) dödsfall eller personskador som uppstår till följd av försummelse eller (b) 

bedrägeri, ska Yamaha Motor Europe och dess närstående företag och ombud inte hållas ansvariga 

för eller ha några skyldigheter för någon av följande händelser om de uppstår till följd av 

omständigheter som de inte kan påverka: (i) eventuellt uppskjutande, annullering eller ändring av 

denna bokning av TMAX 20th Anniversary-skotern, (ii) underlåtenhet från kundens eller relevant 

persons sida att betala för TMAX 20th Anniversary-skotern och (iii) tredjepartsåterförsäljares 

handlingar eller obestånd.  

Yamaha Motor Europe kommer att behandla dina personuppgifter inom ramen för bokningen av 

TMAX 20th Anniversary. Mer information om hur vi använder dina personuppgifter finns i vår 

integritetspolicy https://www.yamaha-motor.eu/eu/en/privacy/privacy-policy/    

Dessa villkor finns översatta till flera språk. Den engelska versionen har alltid företräde vid skillnader 

eller motsägelser mellan den engelska versionen och en översatt version.   

Om något av dessa villkor är ogiltigt, annullerbart, olagligt eller inte kan verkställas ska det avlägsnas 

från dessa villkor. Övriga villkor ska dock fortsätta att gälla.  

Yamaha Motor Europe kan när som helst ändra och annullera dessa villkor samt bokningen av TMAX 

20th Anniversary utan föregående meddelande.  

Dessa villkor och bokningen omfattas uteslutande av nederländsk lag. Eventuella tvister med 

koppling till dessa villkor för kunder ska avgöras av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.  

  

*Priser kan variera mellan olika länder på grund av lokala skatter och lokal lagstiftning.  
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