
 
  

VILKÅR & BETINGELSER  

  

Seneste opdatering: 24. November 2020   

  

Følgende Vilkår & Betingelser er gældende:  

  

  

SIDE BY SIDE-RESERVATION  

  

Udbyder af Side by Side-reservationen   

Denne Side by Side-reservation, med det formål at reservere og modtage et købstilbud fra en autoriseret 

forhandler, (i det følgende: "Side by Side-reservation") for enhver af de 4 (fire) modeller af Wolverine 

1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine RMAX 4 1000, 

Wolverine RMAX 4 1000 SE) Side by Side (i det følgende: "Side by Side-motorcyklen") udbydes online 

af Yamaha Motor Europe N.V., dennes filialer og tilknyttede datterselskaber (sammen og hver for sig 

benævnt som "Yamaha Motor Europe" eller "vi"). Medmindre andet benævnes, skal enhver reference 

til Yamaha Motor Europe inkludere alle dennes filialer og tilknyttede datterselskaber.  

  

Tilbud og registrering  

Online Side by Side-reservation er tilgængelig fra 27. november 2020 til 31. marts2021 til følgende 

vejledende udsalgspris: 

• DKK 193.081,00* (inkl. moms) for Wolverine RMAX 2 1000.  

• DKK 208.081,00 * (inkl. moms) for Wolverine RMAX 2 1000 SE. 

• DKK 207.081,00 * (inkl. moms) for Wolverine RMAX 4 1000 

• DKK 222.081,00 * (inkl. moms) for Wolverine RMAX 4 1000 SE. 

 

Alle priser refererer til Side By Side-standardmodellen og udelukker enhver homologering, der måtte 

kræves ved lov eller anmodes af kunden. Al homologering skal betragtes som et tillæg til prisen og kan 

arrangeres på kundens anmodning direkte hos en Yamaha-forhandler. 

 

Kunder vil blive betjent efter først-til-mølle-princip. En person kan kun reservere én Side by Side-

motorcykel i sit bopælsland, og reservationen er strengt personlig og kan ikke overdrages til andre.  

  

Bekræftelse af registrering og tildeling af Side by Side-motorcyklen  

Når din Side by Side-reservation modtages af Yamaha Motor Europe, sender vi en 

reservationsbekræftelse til den e-mail-adresse, du oplyste ved reservationen. Hvis du efter reservation 

er berettiget til at købe en Side by Side-motorcykel, vil Yamaha Motor Europe bekræfte den 

(midlertidige) tildeling af én Side by Side via e-mail i løbet af tre (3) arbejdsdage efter afsendelse af 

reservationsbekræftelsen ("Tildelings-e-mail").  

  

Købsproces  

Opsøg venligst den forhandler, du har valgt i reservationsprocessen, inden for 14 kalenderdage efter vi 

via e-mail har bekræftet den midlertidige Side by Side-tildeling i tildelings-e-mailen. Medbring udskriften 

af e-mailen med bekræftelsen af din midlertidige tildeling for at kunne indgå en Side by Side-købsaftale 

med din valgte forhandler. Forhandleren vil oplyse dig om Side by Side-motorcyklens forventede 

leveringstid, når købsaftalen lukkes.   

  

I fald du ikke indgår aftale med den forhandler, du har valgt på formularen i Side by Side-reservationen, 

kan du opsøge en anden Yamaha Side by Side-forhandler (se listen over Wolverine RMAX 1000-

forhandlere ved hjælp af forhandlersøgeren på Yamaha Motor-hjemmesiden i dit hjemland) for at indgå 

en købsaftale (Husk at medbringe tildelings-e-mailen til den alternative forhandler). Bemærk, at du i så 

fald selv skal træffe en ny aftale hos den alternative forhandler. Vær dertil også opmærksom på, at Side 

by Side-motorcyklens købsaftale med valgte eller alternative forhandler under alle omstændigheder skal 

være indgået af dig og forhandleren inden for 30 kalenderdage efter modtagelsesdatoen af tildelings-e-

mailen. Side by Side-købsaftalen skal være indgået mellem dig og den sælgende forhandler. Yamaha 



 
Motor Europe er ikke en del af denne købsaftale. Yamaha Motor Europe stiller heller ikke garanti for 

Side by Side-motorcyklens tilgængelighed hos valgte eller alternative forhandler.  

  

Køberens oplysninger i Side by Side-købsaftalen skal være identiske med de reservationsoplysninger, 

du opgav i forbindelse med Side by Side-reservationen online.  I fald oplysningerne ikke stemmer 

overens, forbeholder Yamaha Motor Europe og Side by Side-forhandlerne sig ret til at gøre din 

reservation og den midlertidige tildeling af Side by Side-motorcyklen ugyldig.  

  

Hvis, uanset årsag, Side by Side-købsaftalen ikke er indgået inden for de betingede 30 kalenderdage 

efter modtagelsen af tildelings-e-mailen, som angivet ovenfor, vil din registrering og Side by Side-

tildelingen i henhold til Side by Side-reservationen automatisk være ugyldig, og du vi ikke længere være 

berettiget til at købe en Side by Side-motorcykel gennem Side by Side-reservationen.  

  

GENERELLE VILKÅR  

  

Ved indsendelse af din registrering til Side by Side-reservationen erklærer du at have læst og forstået 

disse Vilkår og Betingelser, samt at have accepteret disse.   

  

Denne Side by Side-reservation kan ikke bruges sammen med andre tilbud, kampagner eller rabatter 

(medmindre andet er angivet). Dette Tilbud og dets fordele kan ikke veksles eller overdrages. Yamaha 

Motor Europe forbeholder sig ret til at verificere reservationers gyldighed, samt til at diskvalificere enhver 

deltager, som findes at have manipuleret med registreringsprocessen.  

  

Bortset fra at intet i disse Vilkår og Betingelser skal begrænse eller udelukke Yamaha Motor Europe 

eller tredjeparts ansvar for (a) død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, eller (b) svindel, vil 

Yamaha Motor Europe og dets associerede selskaber og agenter ikke være ansvarlig for- og har intet 

erstatningsansvar i forbindelse med nogen af de følgende hændelser, i det omfang de opstår af årsager, 

der ligger uden for deres rimelige kontrol: (i) enhver udsættelse, annullering eller ændring af denne Side 

by Side-reservation, (ii) enhver af kundens eller relevant persons undladelse af køb af Side by Side-

motorcyklen og (iii) enhver handling eller misligholdelse fra enhver tredjepartsleverandør.  

  

Yamaha Motor Europe vil behandle dine persondata inden for Side by Side-reservationens kontekst. 

Flere oplysninger om, hvordan vi anvender dine persondata, kan du få ved at læse vores 

Privatlivserklæring https://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/privacy-policy/  

  

Disse Vilkår og Betingelser er oversat til flere sprog. Den engelske version har altid forrang i tilfælde af 

enhver uoverensstemmelse eller inkonsistens mellem den engelske version og enhver af dennes 

oversatte versioner.   

Hvis nogle af disse Vilkår og Betingelser er ugyldige, omstødelige, uhåndhævelige eller ulovlige, skal 

de adskilles fra disse Vilkår og Betingelser, og resten af disse Vilkår og Betingelser vil fortsætte med 

fuld kraft og virkning.  

  

Yamaha Motor Europe kan til hver en tid revidere og tilbagetrække disse Vilkår og Betingelser og Side 

by Side-reservationen uden varsel.  

  

Disse Vilkår og Betingelser og Side by Side-reservationen er udelukkende underlagt hollandsk lov. 

Enhver tvist, der følger af disse Vilkår og Betingelser for Kunderne vil udelukkende indgives til den 

kompetente domstol i Amsterdam, Holland.  

  

*Pris kan variere fra land til land pga. lokale skatter og lovgivning.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Holland +31206546000  

https://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/privacy-policy/

