
 
  

VILLKOR  

  

Senast uppdaterade: Den 24 november 2020   

  

Följande villkor gäller:  

  

  

SIDE BY SIDE-BOKNING  

  

Leverantör av Side by Side-bokning   

Den här Side by Side-bokningen, för att göra en bokning och få ett erbjudande om köp från en 

auktoriserad återförsäljare, (nedan: "Side by Side-bokning") för någon av de 4 (fyra) modellerna 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 (nedan: "Side by Side") erbjuds online av Yamaha 

Motor Europe N.V., dess filialer och relaterade dotterbolag (tillsammans och var för sig refererade till 

som "Yamaha Motor Europe" eller "vi"). Alla hänvisningar till Yamaha Motor Europe omfattar, såvida 

inget annat anges, samtliga filialer och tillhörande dotterbolag.  

  

Erbjudande och registrering  

Side by Side-bokningen online är tillgänglig från den 27:e november 2020 till den 31:e mars 2021 för 

följande rekommenderade detaljhandelspris: 

• 275.931,00 SEK* (inklusive moms) för Wolverine RMAX 2 1000.  

• 290.931,00 SEK* (inklusive moms) för Wolverine RMAX 2 1000 SE 

• 291.931,00 SEK* (inklusive moms) för Wolverine RMAX 4 1000 

• 306.931,00 SEK* (inklusive moms) för Wolverine RMAX 4 1000 SE 

 

Alla priser avser standardmodellen av Side by Side och exkluderar eventuell homologering som krävs 

enligt lag eller begärs av kunden. All homologering läggs till på priset och kan ordnas på kundens 

begäran direkt hos en Yamaha-återförsäljare. 

 

Kunder betjänas enligt först-till-kvarn-principen. En person kan endast reservera en Side by Side i det 

land där personen är bosatt. Side by Side-bokningen är personlig och kan inte överlåtas.  

  

Bekräftelse av registrering och reservation av Side by Side  

När Yamaha Motor Europe tagit emot din Side by Side-bokning skickar vi en bokningsbekräftelse till den 

e-postadress som du angav vid bokningen. Om du är berättigad att köpa en Side by Side efter bokning 

kommer Yamaha Motor Europe att skicka en (tillfällig) reservationsbekräftelse för Side by Side via e-

post inom tre (3) arbetsdagar efter det att du mottagit bokningsbekräftelsen ("E-post med 

reservationsbekräftelse").  

  

Köpprocess  

Besök den återförsäljare som du valde vid bokningen inom 14 kalenderdagar efter det att du har mottagit 

en e-postbekräftelsen med den tillfälliga Side by Side-reservationen. Ta med en utskrift av e-

postmeddelandet med reservationsbekräftelsen för att teckna ett Side by Side-köpeavtal hos vald 

återförsäljare. Återförsäljaren kommer att informera dig om förväntad leveranstid för Side by Side efter 

det att köpeavtalet är tecknat.   

  

Om du inte tecknar något avtal med den återförsäljare som du har valt i formuläret för Side by Side-

bokningen kan du besöka en annan återförsäljare av Yamahas Side by Side (hitta Wolverine 1000 

RMAX-återförsäljare via Dealer Locator på Yamaha Motors webbplats i ditt land) för att teckna ett 

köpeavtal (kom ihåg att ge e-postmeddelandet med reservationsbekräftelsen till den alternativa 

återförsäljaren). Observera att du själv måste boka in ett möte med den alternativa återförsäljaren. 

Observera även att du måste teckna köpeavtalet för Side by Side med den valda återförsäljaren eller 

den alternativa återförsäljaren inom 30 kalenderdagar från det att du har mottagit e-postmeddelandet 



 
med reservationsbekräftelsen. Side by Side-köpeavtalet 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 viss Side by Side finns tillgänglig hos den valda eller alternativa 

återförsäljaren.  

  

Köparens uppgifter i Side by Side-köpeavtalet ska vara identiska med de uppgifter som du angav i din 

Side by Side-bokning online.  Om uppgifterna skiljer sig åt förbehåller sig Yamaha Motor Europe och 

Side by Side-återförsäljarna rätten att ogiltigförklara din bokning och den tillfälliga Side by Side-

reservationen.  

  

Om köpeavtalet för Side by Side av någon anledning inte har slutits inom 30 kalenderdagar från det att 

du har mottagit e-postmeddelandet med reservationsbekräftelsen, vilket beskrivs ovan, kommer din 

registrering och Side by Side-reservation enligt Side by Side-bokningen att automatiskt ogiltigförklaras 

och du kommer inte längre vara berättigad att köpa Side by Side enligt Side by Side-bokningen.  

  

ALLMÄNNA VILLKOR  

  

Genom att skicka in din registrering för Side by Side-bokningen intygar du att du har läst och förstått 

dessa villkor och att du godkänner dem.   

  

Denna Side by Side-bokning kan inte utnyttjas tillsammans med andra kampanjer, erbjudanden eller 

rabatter (såvida inget annat anges). Detta erbjudande och dess förmåner kan inte bytas ut eller 

överlåtas. Yamaha Motor Europe förbehåller sig rätten att kontrollera att bokningar är giltiga och utesluta 

eventuella deltagare som upptäcks ha manipulerat ansökningsprocessen.  

  

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 Side by Side-bokning, (ii) 

underlåtenhet från kundens eller relevant persons sida att betala för Side by Side och (iii) 

tredjepartsåterförsäljares handlingar eller obestånd.  

  

Yamaha Motor Europe kommer att behandla dina personuppgifter inom ramen för Side by Side-

bokningen. Mer information om hur vi använder dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy 

https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/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 Side by Side-bokningen 

utan föregående meddelande.  

  

Dessa villkor och Side by Side-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.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Marketing Division  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Nederländerna +31206546000  
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