A GREENGO CAR EUROPE
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(Ügyfélszolgálat: HU-1061 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/b.;
Ügyfélfogadási Idő: Hétfő: 10-18, Kedd: 8-18, Szerda: 10-20, Csütörtök: 10-18, Péntek: 10-18;
Telefonszám: (36) 1 885-2015;
E-mail Cím: ugyfelszolgalat@greengo.hu;
Weboldal: www.greengo.hu)

PROMÓCIÓS SZABÁLYZATA
A GreenGo Car Europe Kft. (székhely: HU-1042 Budapest, Árpád út 31-33. 4. em.;
cégjegyzékszám: 01-09-189375; adószám: 24920782-2-41; a továbbiakban: „GreenGo”) által
Budapesten működtetett közösségi személygépkocsi közlekedési rendszer szolgáltatásainak (a
továbbiakban: „e-carsharing szolgáltatás”) nyújtása során természetes személy Felhasználóinak az
alábbi kedvezményeket nyújtja.
Ajánlói/Ajánlotti Kedvezmény:
1.
1.1. Hatályos:
1.1.1. 2016.11.21. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017.12.31. napjáig.
1.2. Feltételek:
1.2.1. A promóció keretében Ajánlónak (a továbbiakban: „Ajánló”) tekintjük azt az aláírt
Keretszerződéssel rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo
Mobiltelefonos Alkalmazásban elérhetővé tett erre szolgáló funkció igénybe vételével
GreenGo szolgáltatásait annak e-mail címe megadásával, regisztrációs linket küldve harmadik
fél számára úgy népszerűsíti, hogy regisztrációs linket küld a részére, harmadik fél e-mail
címének megadásával.
1.2.2. A promóció keretében Ajánlottnak (a továbbiakban: „Ajánlott”) tekintjük azt az új
Felhasználót, aki bármely Ajánló ajánlása eredményeként kiküldött link használatával végzi
el a regisztrációt a GreenGo Weboldalán, feltéve, hogy a regisztrációt követően sor kerül
Keretszerződés személyes aláírására a GreenGo ügyfélszolgálatán.
1.2.3. Amennyiben Ajánlott az Ajánló ajánlása eredményeként kiküldött linken keresztül végzi el a
regisztrációt a GreenGo Weboldalán, és a sikeres regisztrációt követően sor kerül
Keretszerződés személyes aláírására is, akkor Ajánló Ajánlói Kedvezményben, Ajánlott pedig
Ajánlotti Kedvezményben részesül.
1.3. Ajánlói Kedvezmény: Ajánló felhasználói egyenlegén 15 (tizenöt) perc kerül jóváírásra
Díjmentes Menetidő Keretként (bónuszpercként), amelyet a jóváírástól számított 3 (három)
hónapon belül használhat fel a GreenGo-nál indított bérlései során, az adott bérlés után
megfizetendő bérlési idő csökkentésére.
1.4. Ajánlotti Kedvezmény: Ajánlott felhasználói egyenlegén, érvényes bérleti Keretszerződés
megkötése után 30 (harminc) perc kerül jóváírásra Díjmentes Menetidő Keretként
(bónuszpercként) amelyet a jóváírástól számított 3 (három) hónapon belül használhat fel a
GreenGo-nál indított bérlései során, az adott bérlés után megfizetendő bérlési idő
csökkentésére.
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2.
Bankkártya Regisztrációs Kedvezmény:
2.1. Hatályos:
2.1.1. 2016.11.21. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017.12.31. napjáig.
2.2. Feltételek:
2.2.1. A promóció keretében Regisztrálónak (a jelen Szabályzat 2 pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban: „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
2.2.2. Egy természetes személy Felhasználó több saját nevére szóló bankkártyát is regisztrálhat, és
ebben az esetben a sikeresen regisztrált bankkártyák számának megfelelő alkalommal részesül
a Regisztrálói Kedvezményben. Nem jogosult a Regisztráló Regisztrálói Kedvezményre azon
bankkártyák (újbóli) regisztrálása után, amelyeket korábban egyszer már regisztrált.
2.3. Regisztrálói Kedvezmény: Regisztráló felhasználói egyenlegén 30 (harminc) perc kerül
jóváírásra Díjmentes Menetidő Keretként (bónuszpercként), amelyet a jóváírástól számított
3 (három) hónapon belül használhat fel a GreenGo-nál indított bérlései során, az adott bérlés
után megfizetendő bérlési idő csökkentésére.
3.
Szmogriadó Idején Regisztrálók Kedvezménye:
3.1. Hatályos:
3.1.1. 2017.01.26. 15.00-tól a Budapest Főváros Főpolgármestere által 2017.01.22-én, a
levegőtisztaság-védelmi hatáskörében kiadott határozatának hatálya megszűnéséig.
3.1.2. 2017.02.15. 15.00-tól a Budapest Főváros Főpolgármestere által 2017.02.15-én, a
levegőtisztaság-védelmi hatáskörében kiadott határozatának hatálya megszűnéséig.
3.2. Feltételek:
3.2.1. A promóció keretében Regisztrálóknak (a jelen Szabályzat 3 pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban: „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező Természetes Személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
3.3. Regisztrálói Kedvezmény: A 3.1.1-3.1.2 pontokban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál
keretszerződést kötő Természetes Személy Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Regisztrációs Díjból 100%-os
kedvezményre jogosult.
4.
Föld Napja alkalmából adott Regisztrációs és Menetidő kedvezmény
4.1. Hatályos:
4.1.1. 2017.04.22. 0:00-tól 2017.04.30. 24:00-ig
4.2. Feltételek:
4.2.1. A promóció keretében Regisztrálónak (a jelen Szabályzat 4 pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
4.2.2. A promóció keretében Kedvezményre Jogosult Felhasználónak (a jelen Szabályzat 4 pontja
és annak alpontjai vonatkozásában a továbbiakban „Felhasználó”) tekintjük azt az aláírt
Keretszerződéssel rendelkezőjelen szabályzat 4.1.1 pontjában meghatározott időtartam alatt
a GreenGo-nál Bérleti Szerződést lezáró azon Felhasználót, akinek esetében az érintett
Bérleti Szerződés lezárásakor az ÁSZF 8.2.1-2. pontjai alapján az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabás „Alap csomag” elnevezésű Díjcsomagjának Percdíja alkalmazandó.
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4.3. Regisztrálói Kedvezmény: A 4.1.1 pontban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál
Keretszerződést kötő Természetes Személy Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Regisztrációs Díjból 100%-os
kedvezményre jogosult.
4.4. Felhasználói Kedvezmény: A 4.1.1 pontban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál Bérleti
Szerződést lezáró azon Felhasználó, akinek esetében az érintett Bérleti Szerződés lezárásakor
az ÁSZF 8.2.1-2. pontjai alapján az ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás „Alap
csomag” elnevezésű Díjcsomagjának Percdíja alkalmazandó, a Percdíj Menetidő tételéből
percenként 5 Ft kedvezményre jogosult.
5.
Múzeumok Éjszakája alkalmából adott Regisztrációs Kedvezmény
5.1. Hatályos:
5.1.1. 2017.06.01. és 2017.06.24. között.
5.2. Feltételek:
5.2.1. A promóció keretében Regisztrálónak (a jelen Szabályzat 5. pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
5.3. Regisztrálói Kedvezmény: Az 5.1.1 pontokban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál
keretszerződést kötő Természetes Személy Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Regisztrációs Díjból 100%-os
kedvezményre jogosult.
6.
Múzeumok Éjszakája alkalmából adott Menetidő Kedvezmény
6.1. Hatályos:
6.1.1. 2017.06.24. 14:00-tól 2017.06.25. 02:00-ig.
6.2. Feltételek:
6.2.1. A promóció keretében Kedvezményre Jogosult Felhasználónak (a jelen Szabályzat 6. pontja
és annak alpontjai vonatkozásában a továbbiakban „Felhasználó”) tekintjük az aláírt
Keretszerződéssel rendelkező, jelen szabályzat 6.1.1 pontjában meghatározott időtartam alatt
a GreenGo-nál Bérleti Szerződést indító és lezáró Felhasználót.
6.3. A 6.1.1. pontban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál Bérleti Szerződést indító és lezáró
azon Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás Percdíj Menetidő tételéből
percenként 50% kedvezményre jogosult.
7.

Bérlési Díj megfizetésére felhasználható Regisztrációs díj kedvezmény Múzeumok
éjszakája alatt
7.1. Hatályos:
7.1.1. 2017.06.01. napjától 2017.06.24. napjáig
7.2. Feltételek:
7.2.1. A promóció keretében Regisztrálónak (a jelen Szabályzat 7. pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
7.3. Regisztrálói Kedvezmény: A 7.1.1. pontban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál
keretszerződést kötő Természetes Személy Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabásban foglaltakkal összhangban megfizetett Regisztrációs Díj 100%-át
jogosult az általa később megkötött Bérleti Szerződések alapján őt terhelő Bérlési Díj
fizetésére felhasználni a beszámítás szabályai szerint a Keretszerződése aláírását követő 3
(három) hónapon belül, valamint Regisztráló felhasználói egyenlegén 10 (tíz) perc kerül
jóváírásra Díjmentes Menetidő Keretként (bónuszpercként), amelyet a jóváírástól számított
3./5 oldal

GreenGo Car Europe Kft.
Promóciós Szabályzat

3 (három) hónapon belül használhat fel a GreenGo-nál indított bérlései során, az adott bérlés
után megfizetendő bérlési idő csökkentésére. A jelen pontban foglaltak az ÁSZF 1.6. pontja
szerinti elismerésnek tekintendők a jelen szabályzat 7. pontja és annak alpontjaiban foglaltak
vonatkozásában.
8.
. Bérlési Díj megfizetésére felhasználható Regisztrációs díj kedvezmény
8.1. Hatályos:
8.1.1. 2017.06.25. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017.12.31. napjáig
8.2. Feltételek:
8.2.1. A promóció keretében Regisztrálónak (a jelen Szabályzat 7. pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a továbbiakban „Regisztráló”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező természetes személy Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele céljából a GreenGo Weboldalán sikeresen saját nevére szóló bankkártyát
regisztrál.
8.3. Regisztrálói Kedvezmény: A 8.1.1 pontban foglalt időtartam alatt a GreenGo-nál
keretszerződést kötő Természetes Személy Felhasználó az ÁSZF 1. számú mellékletét
képező Díjszabásban foglaltakkal összhangban megfizetett Regisztrációs Díj 100%-át
jogosult az általa később megkötött Bérleti Szerződések alapján őt terhelő Bérlési Díj
fizetésére felhasználni a beszámítás szabályai szerint a Keretszerződése aláírását követő 3
(három) hónapon belül. A jelen pontban foglaltak az ÁSZF 1.6. pontja szerinti elismerésnek
tekintendők a jelen szabályzat 8. pontja és annak alpontjaiban foglaltak vonatkozásában.
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A jelen Szabályzat 1-2 pontjaiban ismertetett kedvezmények felhasználására az ÁSZF 8.1.12.5.
pontja szerinti Díjmentes Menetidő Keretre vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ennek
megfelelően a javára jóváírt Díjmentes Menetidő Keretet (bónuszperc(ek)et) az érintett természetes
személy Felhasználó a jóváírás napjától számított 3 (három) hónapon belül – a Mobiltelefonos
Alkalmazáson keresztül tett választása szerint – a Bérlési Díj csökkentésére használhatja fel. Azon
természetes személy Felhasználók, akiket valamely Kedvezményezetti Névsorba felvettek, a
Kedvezményezettként kötött Bérleti Szerződéseik után fizetendő Bérlési Díj csökkentésére is
felhasználhatják a Díjmentes Menetidő Keretet időkeretet. Nem lehetséges a Díjmentes Menetidő
Keretet részben vagy egészben más Felhasználóra átruházni, vagy készpénzre váltását igényelni. A
GreenGo először a Bérleti Szerződés megkötésének napjára eső Menetidő után felszámított Bérlési
Díj összegének csökkentésére számolja el a felhasznált Díjmentes Menetidő Keretet, majd –
időrendben – a későbbi napokra eső Menetidő után felszámított Bérlési Díj összegének
csökkentésére és ezután a Bérleti Szerződés megkötésének napjára eső Parkolási idő után
felszámított Bérlési Díj összegének csökkentésére és végül – időrendben – a későbbi napokra eső
Parkolási idő után felszámított Bérlési Díj összegének csökkentésére. Amennyiben a természetes
személy Felhasználó az általa felhasznált Díjmentes Menetidő Keret által érintett bármely napon
elérte a Díjszabás szerinti Maximális Napi Bérlési Díjat, akkor a felhasznált időkeretet az ennek
alapján fizetendő díj összegszerű csökkentésére kell elszámolni.
A promócióban részt vevők nem minősülnek közvetítőnek; a promócióban való részvétel
semmilyen módon nem keletkeztet az Ajánló és a GreenGo között - különösen, de nem
kizárólagosan, annak elnevezésétől függetlenül- közvetítői tevékenységre, munkaviszonyra,
megbízásra, más munkavégzésre irányuló tevékenységre, képviseletre vagy bármely más hasonló
jogviszonyra irányuló kapcsolatot, jogviszonyt, és nem is irányul ilyenre, nem jelent továbbá a
GreenGo részéről sem ajánlatot, sem mástól származó ajánlat elfogadását ilyen és hasonló
tevékenységre.
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