
 
  

VILKÅR OG BETINGELSER  

  

Siste oppdatering: 24. november, 2020   

  

Følgende Vilkår og Betingelser gjelder:  

  

  

SIDE BY SIDE RESERVASJON  

  

Leverandør av Side by Side reservasjon   

Tilbudet Side by Side reservasjon, som betyr å legge inn en reservasjon og motta et kjøpstilbud fra en 

autorisert forhandler, (heretter: "Side by Side reservasjon") av hvilken som helst av de 4 (fire) 

modellene av Wolverine 1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine 

RMAX 4 1000, Wolverine RMAX 4 1000 SE) Side by Side (heretter: "Side by Side"), tilbys på nettet av 

Yamaha Motor Europe N.V., deres avdelingskontorer og tilknyttede selskaper (omtalt til sammen og 

hver for seg som "Yamaha Motor Europe" eller "vi"). Med mindre annet er angitt her, gjelder alle 

henvisninger Yamaha Motor Europes avdelingskontorer og tilhørende datterselskaper.  

  

Tilbud og registrering  

Side by Side reservasjon er tilgjengelig på nettet fra 27.november 2020 og fram til 31.mars 2021, for 

følgende anbefalte utsalgspriser: 

• NOK 261.000,00 * (inkl. mva) for Wolverine RMAX 2 1000.  

• NOK 276.000,00 * (inkl. mva) for Wolverine RMAX 2 1000 SE 

• NOK 281.000,00 * (inkl. mva) for Wolverine RMAX 4 1000 

• NOK 296.000,00 * (inkl. mva) for Wolverine RMAX 4 1000 SE 

 

Alle priser gjelder standardmodellen av Side by Side og ekskluderer enhver homologering påkrevd av 

loven eller etter kundens forespørsel. All homologering må beregnes i tillegg til prisen og kan ordnes 

hvis kunden legger frem ønske om det til en Yamaha-forhandler. 

 

Kundene blir behandlet etter førstemann til mølla-prinsippet. En person kan bare reservere én Side by 

Side-ordre i sitt eget bostedsland. En Side by Side reservasjon er strengt personlig og kan ikke 

øverføres til andre.  

  

Bekreftelse på registrering og tildeling av Side by Side  

Når du har mottatt din Side by Side reservasjon av Yamaha Motor Europe, vil vi sende en bekreftelse 

av reserveringen til e-postadressen du har oppgitt under reserveringsprosessen. Hvis du er kvalifisert til 

å kjøpe en Side by Side reservasjon, vil Yamaha Motor Europe sende deg en bekreftelse med en 

(midlertidig) tildeling av en Side by Side på e-post innen tre (3) virkedager etter å ha sendt deg 

bekreftelse på reserveringen ("E-postbekreftelse på tildelt enhet").  

  

Kjøpsprosess  

Gå til forhandleren du valgte ut under reserveringsprosessen innen 14 kalenderdager etter at du har 

mottatt vår bekreftende Bekreftelse på tildelt enhet over e-post, med din midlertidige Side by Side-

tildeling. Ta med en utskrift av e-posten om Bekreftelse på tildelt enhet, for å kunne inngå en Side by 

Side kjøpsavtale med din utvalgte forhandler. Forhandleren vil informere deg om forventet 

leveringsperiode av Side by Side-ordren etter at kjøpsavtalen er avsluttet.   

  

Hvis du ikke kommer til enighet med forhandleren du valgte gjennom Side by Side 

reservasjonsskjemaet, kan du besøke en annen Yamaha-forhandler for Side by Side reservasjon (se 

Wolverine 1000 RMAX-forhandlere listet på Yamaha Motors hjemmeside for ditt bostedsland) for å 

inngå en ny kjøpsavtale (glem heller ikke åta med e-posten med Bekreftelse av tildelt enhet til den andre 

forhandleren). Merk at du i så fall må lage en ny tidsavtale med den alternative forhandleren selv. Vær 

klar over at du må inngå en Side by Side kjøpsavtale med den utvalgte forhandleren eller den alternative 



 
forhandleren uansett, innen 30 kalenderdager etter at du har mottatt Bekreftelse på tildelt enhet over e-

post. Side by Side kjøpsavtalen skal inngås mellom deg og forhandleren du kjøper fra. Yamaha Motor 

Europe er ikke en av partene i kjøpsavtalen. Yamaha Motor Europe kan ikke garantere at et Side by 

Side tilbud vil være tilgjengelig hos den alternative forhandleren.  

  

Kjøperinformasjonen i Side by Side-kjøpsavtalen må være identiske med reservasjonsdetaljene oppgitt 

av deg under Side by Side reservasjonen på nettet.  I tilfelle avvik reserverer Yamaha Motor Europe og 

Side by Side-forhandlerne seg retten til å ugyldiggjøre reservasjonen og den midlertidige tilgangen din.  

  

Hvis Side by Side kjøpsavtalen ikke inngås av en hvilken som helst grunn innen 30 kalenderdager fra 

du mottar Bekreftelse på tildelt enhet over e-post, som beskrevet ovenfor, vil din registrering og Side by 

Side-tilgang som oppgitt i Side by Side reservasjonen avsluttes automatisk og du vil ikke lenger være 

kvalifisert til å gjøre et Side by Side kjøp under Side by Side reservasjon.  

  

GENERELLE VILKÅR  

  

Ved å levere din registrering for Side by Side reservasjon, godtar du å ha lest og forstått de gjeldende 

Vilkår og Betingelser og akseptert dem.   

  

Denne Side by Side reservasjonen kan ikke kombineres med noen andre kampanjer, tilbud eller rabatter 

(med mindre oppgitt). 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 

hvis det oppdages at de har tuklet med inngåelsesprosessen.  

  

Ingenting i oppgitte Vilkår og Betingelser 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 ansvarlige 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) enhver utsettelse, kansellering eller endring av denne Side by Side 

reservasjonen, (ii) hvis kunden eller den relevante personen unnlater å kjøpe en Side by Side-modell, 

og (iii) andre handlinger eller feil på vegne av en tredjeparts leverandør.  

  

Yamaha Motor Europe vil behandle din personopplysninger i sammenheng med Side by Side 

reservasjonen. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, se våre 

Personvernregler 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 Vilkår og Betingelser er ugyldige, kan ugyldiggjøres eller er ulovlige, skal de skilles 

ut fra Vilkår og Betingelser, mens de gjenværende Vilkår og Betingelser skal fortsette med full kraft og 

effekt.  

Yamaha Motor Europe kan når som helst revidere og trekke tilbake disse Vilkår og Betingelser og 

Side by Side reservasjonen uten varsel.  

  

Disse Vilkår og Betingelser og Side by Side reservasjonen faller eksklusivt under nederlandsk lov. 

Eventuelle tvister som oppstår knyttet til disse vilkårene og betingelsene, blir utelukkende henvist til 

aktuell domstol i Amsterdam, Nederland.  

  

*Priser kan variere etter land i henhold til lokale skatter og lover.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Markedsføringsavdeling  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/privacy-policy/
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