
 
  

TERMOS E CONDIÇÕES  

  

Última atualização: 24 de novembro de 2020   

  

São aplicáveis os seguintes Termos e Condições:  

  

  

RESERVA SIDE BY SIDE  

  

Fornecedor da reserva Side by Side   

Esta reserva Side by Side, para fazer uma reserva e receber uma oferta de aquisição de um 

concessionário autorizado, (doravante: a "Reserva Side by Side") de qualquer um dos 4 (quatro) 

modelos do Wolverine 1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine RMAX 2 1000 SE, Wolverine 

RMAX 4 1000, Wolverine RMAX 4 1000 SE) Lado a lado (doravante: "Side by Side") é uma oferta 

online da Yamaha Motor Europe N.V., respetivas filiais e afiliadas relacionadas (em conjunto e 

separadamente designadas como "Yamaha Motor Europe" ou "nós"). Salvo referência em contrário 

neste documento, qualquer referência à Yamaha Motor Europe deverá incluir todas as respetivas filiais 

e afiliadas relacionadas.  

  

Oferta e registo:  

A Reserva Side by Side online está disponível entre 27 de novembro de 2020 e 31 de março de 2021 

pelo seguinte preço de venda recomendado: 

• €  24.629,00 * (IVA incluído) pelo Wolverine RMAX 2 1000.  

• €  26.629,00 * (IVA incluído) pelo Wolverine RMAX 2 1000 SE 

• €  27.079,00 * (IVA incluído) pelo Wolverine RMAX 4 1000. 

• €  28.079,00 * (IVA incluído) pelo Wolverine RMAX 4 1000 SE 

 

Todos os preços são referentes ao modelo de série Side by Side e excluem qualquer homologação 

exigida por lei ou pedida pelo Cliente. Qualquer homologação acresce ao preço e pode ser organizada 

mediante pedido do Cliente diretamente junto de um Concessionário Yamaha. 

 

As reservas serão validadas por ordem de chegada. Apenas é permitida a reserva de um Side by Side 

por pessoa no seu país de residência e a referida Reserva Side by Side é estritamente pessoal e 

intransmissível.  

  

Confirmação de registo e atribuição de Side by Side  

Após receção da sua Reserva Side by Side pela Yamaha Motor Europe, procederemos ao envio da 

reserva para o endereço de e-mail fornecido durante a reserva. Se estiver elegível para a aquisição de 

um Side by Side após a reserva, a Yamaha Motor Europe irá confirmar-lhe a atribuição (temporária) de 

uma Side by Side por e-mail no prazo de três (3) dias úteis após enviar-lhe a confirmação da reserva 

("E-mail de confirmação da atribuição").  

  

Processo de aquisição  

Visite o concessionário que selecionou no processo de reserva dentro de 14 dias após lhe termos 

confirmado por e-mail a atribuição de um Side by Side temporário no E-mail de confirmação da 

atribuição. Traga uma impressão do E-mail de confirmação da atribuição consigo para poder celebrar 

um acordo de aquisição do Side by Side com o seu concessionário selecionado. O concessionário irá 

informar qual ao período de entrega previsto do Side by Side após conclusão do acordo de aquisição.   

  

Caso não chegue a um acordo com o concessionário que selecionou através do formulário de Reserva 

Side by Side, pode visitar outro concessionário Side by Side da Yamaha (consulte os concessionários 

da Wolverine 1000 RMAX listados no localizador de concessionários no website da Yamaha Motor do 

seu país de residência) para celebrar um acordo de aquisição (não se esqueça de fornecer também o 

E-mail de confirmação da atribuição a este concessionário alternativo). Neste caso, a marcação nova 

com o concessionário alternativo terá de ser feita por si. Tenha ainda em consideração que o acordo 



 
de aquisição Side by Side com o concessionário selecionado ou com o concessionário alternativo terá 

de ser, em qualquer caso, celebrado entre si e esse concessionário 30 dias após a data do E-mail de 

confirmação da atribuição. O acordo de aquisição Side by Side será celebrado entre si e o 

concessionário revendedor. A Yamaha Motor Europe não fará parte deste acordo de aquisição. A 

Yamaha Motor Europe não garante também a disponibilidade de um Side by Side no concessionário 

selecionado ou alternativo.  

  

Os dados do comprador no acordo de aquisição de Side by Side devem ser idênticos aos dados da 

reserva fornecidos por si durante a Reserva Side by Side online.  Em caso de diferenças, a Yamaha 

Motor Europe e os concessionários de Side by Side, reservam-se o direito de considerar a sua reserva 

e atribuição temporária de Side by Side inválidas.  

  

Se, por qualquer razão, o acordo de aquisição Side by Side não for cumprido no período de 30 dias 

estipulado pelo E-mail de confirmação da atribuição acima, o seu registo e atribuição de Side by Side 

sob a Reserva Side by Side serão considerados inválidos automaticamente e deixará de estar elegível 

para adquirir um Side by Side sob a Reserva Side by Side.  

  

TERMOS GERAIS  

  

Ao enviar o seu registo para a Reserva Side by Side, declara que leu e compreendeu estes Termos e 

Condições e que os aceita.   

  

Esta Reserva Side by Side não está disponível em conjunto com qualquer outra promoção, oferta ou 

desconto (salvo indicação em contrário). Esta Oferta e as suas vantagens não são permutáveis ou 

transferíveis. A Yamaha Motor Europe reserva-se o direito de verificar a validade das reservas e de 

desqualificar qualquer participante que se descubra que tenha manipulado o processo de participação.  

  

Salvo que nada nestes Termos e Condições limite ou exclua a responsabilidade da Yamaha Motor 

Europe ou de quaisquer terceiros pela (a) morte ou danos pessoais causados por negligência ou (b) 

fraude, a Yamaha Motor Europe e os respetivos agentes e empresas associados não serão 

responsáveis por e não assumirão qualquer responsabilidade em relação a qualquer um dos seguintes 

eventos, na medida em que ocorram por razões além do seu controlo razoável: (i) qualquer adiamento, 

cancelamento ou alteração a esta Reserva Side by Side, (ii) qualquer falha por parte do cliente ou da 

pessoa relevante na aquisição do Side by Side, e (iii) qualquer ato ou incumprimento de qualquer 

fornecedor terceiro.  

  

A Yamaha Motor Europe irá processar os seus dados pessoais no contexto da Reserva Side by Side. 

Para mais informações sobre como utilizamos os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de 

Privacidade https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/privacy/privacy-policy/   

  

Estes Termos e Condições estão traduzidos em vários idiomas. A versão inglesa prevalecerá sempre 

em caso de diferença ou inconsistência entre a versão inglesa e qualquer uma das suas versões 

traduzidas.   

  

Se qualquer um destes Termos e Condições for nulo, anulável, impraticável ou ilegal, então deverá ser 

excluído destes Termos e Condições e os restantes Termos e Condições continuarão em pleno vigor 

e efeito.  

  

A Yamaha Motor Europe pode, a qualquer momento, rever e retirar estes Termos e Condições e a 

Reserva Side by Side sem aviso.  

  

Estes Termos e Condições e a Reserva Side by Side são regulados exclusivamente pela legislação 

holandesa. Quaisquer conflitos oriundos destes Termos e Condições para Clientes serão enviados 

exclusivamente para os tribunais competentes em Amesterdão, nos Países Baixos.  

  

*O preço pode variar por país devido às taxas e legislação locais.  
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