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Bevezető Rendelkezések
Az alábbi vállalati szerződési feltételek (a
„VSZF”) a GreenGo Car Europe Kft.
(székhely: HU-1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén utca 15.; cégjegyzékszám:
01-09-189375; adószám: 24920782-2-42;
a
„GreenGo”)
által
Budapesten
működtetett,
a
személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény (az „Szsztv.”) szerinti közösségi
autóbérlő rendszer szolgáltatásainak (az
„e-carsharing
szolgáltatás”)
igénybevételére vonatkoznak.
A VSZF a 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”)
6:77.
§-ban
hivatkozott
általános
szerződési feltételeknek tekintendő, és az
e-carsharing
szolgáltatás
igénybevételére
irányuló,
Vállalati
Felhasználók és a GreenGo (együttesen
a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között
megkötött Vállalati Keretszerződés,
illetve az ennek alapján a Vállalati
Felhasználók által Névsorukba felvett
Nevesített Felhasználók és a GreenGo
között létrejött Bérleti Szerződés(ek)
elválaszthatatlan részét képezi. Sem a
Vállalati Keretszerződés, sem a Bérleti
Szerződés érvényesen nem jöhet létre a
VSZF kifejezett elfogadása nélkül. Az
e-carsharing
szolgáltatás
igénybevételével,
ideértve
a
Mobiltelefonos Alkalmazás és a Partner
Portál
funkciói
bármelyikének
használatát, Ügyfél jelzi, hogy elolvasta
és megértette a VSZF-ben foglaltakat,
azokat elfogadta, és azoknak Felek
közötti
jogviszony(ok)ban
történő
alkalmazásához hozzájárult.
Az
e-carsharing
szolgáltatás
nyújtásának feltétele, hogy az Ügyfél a
VSZF-ben
és
annak
mellékleteiben – ideértve különösen a
Vállalati
Díjszabást – foglaltakat
elfogadja.
A VSZF értelmezése
A VSZF az e-carsharing szolgáltatásának
igénybevétele vonatkozásában kötött
valamennyi szerződéssel és a GreenGo
által
a
természetes
személy
Felhasználók vonatkozásában kiadott
Általános Szerződési Feltételekkel (az

„ÁSZF”)
együtt
és
összhangban
értelmezendő. A VSZF-ben nem definiált,
nagybetűvel használt
kifejezésekre,
amennyiben
a
szövegkörnyezet
megengedi, a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos
ÁSZF-ben foglalt meghatározásokat (ld.
ÁSZF 2. pontja és annak alpontjai) kell
alkalmazni.
1.4.2. A VSZF tárgyi hatálya a Vállalati
Felhasználó által a tárgyban kötött
valamennyi szerződésre kiterjed.
1.4.3. A VSZF és a megkötött Vállalati
Keretszerződés
esetleges
eltérése
esetén a Vállalati Keretszerződés
rendelkezései irányadók.
1.4.4. A VSZF-ben szereplő fejezetek és azok
címei pusztán információs jellegűek,
azoknak hatása a VSZF, a Vállalati
Keretszerződés vagy a Bérleti Szerződés
értelmezésére nincs.
1.4.5. Vállalati Felhasználó tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a VSZF és az ÁSZF
rendelkezéseire
utaló
hivatkozások
szempontjából a rendelkezés VSZF-ben
illetőleg ÁSZF-ben megjelölt tárgya
elsőbbséget
élvez
a
rá
utaló
hivatkozással (sorszámmal) szemben.
1.5. Értesítések
1.5.1. Írásbeli Bejelentések: Amennyiben az
VSZF, a Vállalati Keretszerződés vagy a
Bérleti Szerződés írásbeli bejelentési
kötelezettséget ír elő, akkor:
 A bejelentésre kötelezett Vállalati
Felhasználó ezen kötelezettségének
úgy tehet eleget, hogy az írásbeli
bejelentést ajánlott küldeményként,
tértivevény szolgáltatással postázza
GreenGo Ügyfélszolgálatának címére.
 GreenGo ezen kötelezettségének úgy
tehet eleget, hogy az írásbeli
bejelentést
a
Vállalati
Keretszerződésben
feltüntetett
Levelezési
Címre
ajánlott
küldeményként,
tértivevény
szolgáltatással postázza.
1.5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a
GreenGo Ügyfélszolgálatának címére,
illetve az Vállalati Keretszerződésben
megjelölt Levelezési Címre a fentiek
szerint postázott bejelentések a második
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GreenGo Car Europe Kft.
Vállalati Szerződési Feltételek
sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5.
naptári
napon
kézbesítettnek
minősülnek akkor is, ha a tértivevény
„nem kereste”, „elköltözött”, „cím nem
azonosítható”
„címzett
ismeretlen”,
„kézbesítés akadályozott” vagy „átvételt
megtagadta” jelzéssel érkezett vissza.
1.5.3. Minden egyéb értesítési, tájékoztatási,
közlési,
jelzési
vagy
bejelentési
kötelezettség a Partner Portálon vagy,
ilyen lehetőség hiányában, email útján
teljesítendő. A jelen pont szerinti, email
útján megtett bejelentéseket a Felek a
feladást
követő
munkanapon
kézbesítettnek tekintik, feltéve, hogy
azokat a Vállalati Keretszerződésben
vagy
az
ahhoz
csatolt
meghatalmazásban megjelölt, illetőleg a
VSZF 1.5.5. pontja szerint meghatározott
email címre küldték meg. Felek kijelentik,
hogy az általuk alkalmazott email
levelezési rendszer(eke)t megfelelőnek
és
biztonságosnak
tekintik,
és
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
működés során esetlegesen jelentkező
hibákról és veszélyről értesítik egymást.
Vállalati
Felhasználó
a
VSZF
elfogadásával tudomásul veszi, hogy
GreenGo az email útján megküldött
értesítéseket cégszerű aláírás és ezt
helyettesítő azonosítás nélkül továbbítja
felé, és az email útján megküldött
értesítések kézbesítésére vonatkozó fenti
szabályokat ezzel együtt elfogadja. A
VSZF rendelkezéseinek megfelelően
email
útján
megtett
értesítések
vonatkozásában a Felek bíróságok vagy
hatóságok előtt nem hivatkozhatnak az
írásbeli dokumentumokkal szemben
támasztott
követelmények
teljesülésének elmaradására.
1.5.4. A Felek kötelesek az e-carsharing
szolgáltatás
igénybevétele
szempontjából jelentős bármely tény,
adat, körülmény vagy információ
felmerülése esetén legkésőbb a tény,
adat, körülmény vagy információ
felmerülését
követő
munkanapon
tájékoztatni egymást, ideértve különösen
a vezetési jogosultsághoz kapcsolódó
tényeket, adatokat, körülményeket vagy
információt.
1.5.5. GreenGo a Vállalati Felhasználókkal a
nevükben a Vállalati Keretszerződést
megkötő, képviseleti joggal rendelkező
természetes személy(ek)en vagy ezek
meghatalmazottjain, vagy – a Vállalati

Felhasználó
választása
esetén – az
általa
bejelentés
megtételével
megnevezett alábbi jogosultságokkal
rendelkező kapcsolattartó személyeken
(a „Kapcsolattartó”) keresztül tartja a
kapcsolatot.
1.5.5.1. Pénzügyi Munkatárs: Jogosult a
Partner
Portálon
keresztül
saját
Azonosító név vagy email cím és Jelszó
használatával igénybe venni a Vállalati
Felhasználó részére GreenGo által
kiállított számlákat tartalmazó felületet.
1.5.5.2. Ügyintéző:
Jogosult
a Partner
Portálon keresztül, saját Azonosító név
vagy email cím és Jelszó használatával
igénybe venni a Felhasználók Vállalati
Felhasználó
Névsorába
történő
felvételének kezdeményezésére szolgáló
felületet.
1.5.5.3. Adminisztrátor: Pénzügyi Munkatársi
és Ügyintézői jogosultsággal együttesen
rendelkező Kapcsolattartó.
1.5.5.4. A Vállalati Felhasználók nevében a
Vállalati
Keretszerződést
megkötő,
képviseleti
joggal
rendelkező
természetes
személy(ek),
ezek
meghatalmazottjai,
valamint
a
Kapcsolattartók
vonatkozásában
megfelelően alkalmazandók az ÁSZF
9.25. pontjában foglaltak.
1.6. Az
e-carsharing
szolgáltatás
igénybevétele kapcsán a Felek között
fennálló jogviszonyból eredő követelést
Vállalati Felhasználó kizárólag GreenGo
előzetes
hozzájárulásával
engedményezhet vagy ruházhat át
harmadik személyre.
1.7. A VSZF, a Vállalati Keretszerződés vagy
a
Bérleti
Szerződés
alapján
a
GreenGonak fizetendő bármely összeget
Vállalati
Felhasználó
mindennemű
levonás
vagy
ellenkövetelés
érvényesítése nélkül köteles megfizetni.
Amennyiben
GreenGo
a
Vállalati
Felhasználó valamely VSZF-en, Vállalati
Keretszerződésen
vagy
Bérleti
Szerződésen
alapuló
követelését
előzetesen írásban elismeri, akkor
Vállalati Felhasználó a GreenGo által
előzetesen írásban elismert követelést
beszámíthatja az őt díjfizetés jogcímén a
VSZF, a Vállalati Keretszerződés vagy a
Bérleti Szerződés szerint GreenGoval
szemben terhelő fizetési kötelezettségbe.
Amennyiben
GreenGo
előzetesen
írásban nem ismeri el a Vállalati
Felhasználó követelését, akkor Vállalati
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Vállalati Szerződési Feltételek
Felhasználó nem jogosult semmilyen,
általa VSZF, Vállalati Keretszerződés
vagy
Bérleti
Szerződés
alapján
GreenGonak
fizetendő
összeg
visszatartására, beszámítására vagy
annak megfizetése késleltetésére a
GreenGoval szemben fennálló bármely
lejárt vagy nem lejárt követelésére vagy
igényére hivatkozva.
1.8. GreenGo fenntartja a jogot, hogy az
e-carsharing szolgáltatás nyújtásának
módján és körülményein az VSZF 2.3. és
8.2.3. pontjaiban foglaltak betartása
mellett változtasson, és hogy az
e-carsharing szolgáltatás
nyújtását
beszüntesse. Ebben az esetben a
GreenGo a Vállalati Keretszerződéseket
felmondja,
és
elszámol
Vállalati
Felhasználóival.
2. A VSZF hatálya és módosítása, az ÁSZF
megváltozása
2.1. A VSZF hatálya
2.1.1. A VSZF személyi hatálya kiterjed
GreenGora és a vele az e-carsharing
szolgáltatás igénybevételére irányuló
Vállalati
Keretszerződést
megkötő
Vállalati
Felhasználóra,
a
Kapcsolattartóra
és
a
Nevesített
Felhasználó, mint Bérlő által a Vállalati
Felhasználó Vállalati Keretszerződése
alapján létrehozott Bérleti Szerződések
vonatkozásában
a
Nevesített
Felhasználóra.
2.1.2. A VSZF időbeli hatálya: A VSZF a
hatálybalépés fejlécben
feltüntetett
napjától kezdődően, visszavonásig vagy
módosítása hatálybalépéséig hatályos.
2.2. Amennyiben a VSZF, a Vállalati
Keretszerződés vagy Bérleti Szerződés
valamely rendelkezése érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb
azzá válna, az nem érinti a dokumentum
egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
Ebben az esetben a Felek kötelesek az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez
lehető legközelebb álló szabályozással
pótolni.
2.3. A VSZF módosítása
2.3.1. A GreenGo fenntartja a jogot, hogy időről
időre
módosítsa
az
e-carsharing
szolgáltatás
vállalati
szerződési
feltételeit. A VSZF módosítása esetén
GreenGo a módosítás tényét, a
változások összefoglalását, a módosítás
hatálybalépésének dátumát és a VSZF
ezt követően hatályos teljes új szövegét

tartalmazó tájékoztatót a módosítás
hatálybalépését legalább 15 naptári
nappal
megelőzően
a
Vállalati
Felhasználók
részére
email
útján
megküldi.
2.3.2. Ha
a
VSZF
módosítás
hatálybalépését követően a Vállalati
Felhasználó által Nevesített Felhasználó
tovább használja az e-carsharing
szolgáltatást,
azáltal
Vállalati
Felhasználó a módosított feltételek
szerinti tartalommal elfogadja az új
VSZF-et.
2.3.3. A
VSZF
módosításai
a
hatálybalépésük
időpontjában
már
létrehozott Bérleti Szerződéseket nem
érintik.
A
VSZF
módosításának
hatálybalépése után létrehozott Bérleti
Szerződésekre a módosított feltételek
szerinti tartalommal vonatkozik a VSZF.
2.3.4. A VSZF módosításai kiterjednek a
hatálybalépésük
időpontjában
hatályban
lévő
Vállalati
Keretszerződésekre, ezekre a módosítás
hatálybalépésének napjától kezdődően
a
módosított
feltételek
szerinti
tartalommal vonatkozik a VSZF.
2.3.5. A VSZF 2.3.1. pontjában foglaltaktól
GreenGo kizárólag akkor és annyiban
térhet el, amikor és amennyiben a VSZF
módosítását olyan jogszabály követeli
meg,
amelynek
elfogadása
és
hatálybalépése között a VSZF fent
hivatkozott
pontjában
foglaltnál
rövidebb idő telik el (Ptk. 6:60. §).
2.4. Az ÁSZF megváltozása:
2.4.1. GreenGo az ÁSZF módosulása esetén a
Felhasználóknak az ÁSZF 3.3.1. pontja
szerint
megküldött
tájékoztatót
továbbítja a Vállalati Felhasználónak.
3. Szerződéskötés
3.1. Vállalati Keretszerződés megkötésére
jogosult
bármely
Magyarországon
bejegyzett és Magyarországon működő
jogi személy.
3.2. A VSZF 3.1. pontja szerinti feltételek
ellenőrzése és fennállásuk megállapítása
GreenGo
diszkréciójába
tartozik.
GreenGo fenntartja a jogot, hogy
visszautasítsa
a
szerződéskötést
amennyiben olyan személy kíván
Vállalati Keretszerződést létrehozni,
amelynek
vonatkozásában
feltételezhető,
hogy
a
Vállalati
Keretszerződésből, illetve a VSZF-ből
eredő kötelezettségeknek nem tenne
eleget, ideértve különösen azt, ha csalás
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Vállalati Szerződési Feltételek
vagy
hamisvagy
hiányos
adatszolgáltatás gyanúja merül fel.
3.3. A Vállalati Keretszerződés megkötésekor
GreenGo az alábbiakat kéri a Vállalati
Keretszerződést megkötni kívánó jogi
személyektől:
3.3.1. hatályos cégkivonat vagy egyéb okirat
(így pl. alapító okirat vagy alapszabály),
amely
tartalmazza
a
Vállalati
Felhasználó
nevét,
székhelyét,
nyilvántartási számát, adószámát, a
képviseletére
jogosult
természetes
személy(ek)
természetes
személyazonosító
adatait
és
pénzforgalmi
jelzőszámát
vagy
bankszámlaszámát;
3.3.2. Bankkártyás Díjcsomagba tartozó
Vállalati Felhasználó esetében a Vállalati
Felhasználó
saját
nevére
szóló
bankkártya adatai;
3.3.3.a Vállalati Felhasználó nevében Vállalati
Keretszerződést megkötő képviseleti
joggal
rendelkező
természetes
személy(ek) képviseleti jogát igazoló
hiteles aláírási címpéldány vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-minta;
3.3.4. amennyiben
a
Vállalati
Keretszerződést a Vállalati Felhasználó a
képviseleti
joggal
rendelkező
természetes személy meghatalmazottja
útján köti meg, a legalább teljes bizonyító
erejű
magánokiratba
foglalt
meghatalmazás, amely kifejezetten az
e-carsharing
szolgáltatás
igénybevételére
irányuló
szerződés
megkötésére jogosítja
a Vállalati
Keretszerződést
ténylegesen
aláíró
természetes személy meghatalmazottat;
és
3.3.5. a képviseletére jogosult természetes
személy(ek),
továbbá – a
Vállalati
Felhasználó ilyen VSZF 1.5.5. pontja
szerinti
választása
esetén – a
Kapcsolattartók email elérhetősége.
3.4. A
megjelent
képviseleti
joggal
rendelkező természetes személy(ek),
vagy ennek (ezek) meghatalmazottja
köteles személyazonosságát igazolni. A
jelen pontban foglalt kötelezettségének
a Bankkártyás Vállalati Felhasználó az
Ügyfélszolgálaton, vagy az általa
megjelölt más helyen (Budapesten)
személyesen tehet eleget.
3.5. A
Vállalati
Keretszerződés – eltérő
rendelkezés hiányában – a minden Fél
általi aláírás napján lép hatályba.

3.6. A VSZF 3.3.1. pontjában említett bármely
adat változása esetén a Vállalati
Felhasználó a változástól számított 5
naptári napon belül köteles GreenGo felé
írásban bejelenteni az új érvényes
adatokat, azzal, hogy a közhiteles
nyilvántartásban díjmentesen elérhető
adatok vonatkozásában elegendő VSZF
1.5.5.
pontja
szerinti
bejelentés.
Amennyiben az adatváltozás érinti a
bankkártyát, és az egyetlen, Vállalati
Felhasználó
által
regisztrált
bankkártyáról van szó, akkor az
adatváltozásról történő GreenGo általi
tudomásszerzéstől az új adat(ok)
bejelentéséig a Felfüggesztés szabályai
alkalmazandók megfelelően. A jelen
pontban
előírt
kötelezettségek
teljesítésének elmulasztásából eredő
minden
kártérítési
vagy
egyéb
kötelezettség
(büntetés,
díj
stb.)
kizárólag
a
változást
bejelenteni
elmulasztó Vállalati Felhasználót terheli.
3.7. A Vállalati Felhasználó a Vállalati
Keretszerződés megkötésével jogot
szerez
arra,
hogy
a
Nevesített
Felhasználó
az
e-carsharing
szolgáltatást a Vállalati Keretszerződés
fennállásáig – az ÁSZF 4.2.5. pontján
alapuló
Felfüggesztés
idejének
kivételével – igénybe vehesse úgy, hogy
a Vállalati Keretszerződés alapján a rá
vonatkozóan a Vállalati Felhasználó által
megjelölt
idősávon
belül
Bérleti
Szerződést hoz létre, és hogy GreenGo
Csomag Kupon juttatásával az általa
megválasztott természetes személy
igénybevevők
részére – a
Vállalati
Díjszabásban meghatározott Beváltási
Időtartamon és Lejárati Időtartamon
belül,
valamint
összeg
terjedelméig – saját
költségén
magáncélú hozzáférést biztosítson a
GreenGo által üzemeltetett közösségi
autóbérlő rendszer szolgáltatásaihoz és
bér-személygépkocsijaihoz.
Az
e-carsharing szolgáltatás jelen pont
szerinti
igénybevételének
joga
a
Hozzáférhetőség feltételével illeti meg a
Vállalati Felhasználót, vagyis nem
lehetséges a Vállalati Felhasználó
számára, hogy szerződéskötésre vagy
szerződésszegéssel
okozott
károk
megtérítésére irányuló
követeléssel
forduljanak GreenGoval szemben a
Hozzáférhető
Személygépkocsi(k)
hiányára hivatkozva.
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3.8. Jogi
személy
Bérleti
Szerződést
érvényesen nem köthet, a Vállalati
Keretszerződés
alapján
a
Bérleti
Szerződést a Vállalati Felhasználó által
Nevesített
természetes
személy
Felhasználó hozza létre. A Nevesített
természetes személy Felhasználó által a
VSZF rendelkezéseivel és a Vállalati
Keretszerződésben
foglaltakkal
összhangban
létrehozott
Bérleti
Szerződésen
alapuló,
VSZF
által
megállapított kötelezettségek – ideértve
különösen, de nem kizárólagosan, a
VSZF 8.1.5., 8.1.6. és 8.1.9. pontjai által
megállapított
kötelezettségeket – a
Vállalati Felhasználót kötik.
3.9. Egy
Nevesített
Felhasználóra
vonatkozóan egy időben legfeljebb egy
Bérleti Szerződés lehet hatályban,
ideértve azon Bérleti Szerződéseket is,
amelyeket
saját
Keretszerződése
alapján hoz létre. A korábban létrehozott
Bérleti Szerződés megszűnését követően
a
Nevesített
Felhasználó
által
létrehozható újabb és újabb Bérleti
Szerződések
száma
a
Vállalati
Keretszerződés eltérő rendelkezése
hiányában nem korlátozott.
3.10. GreenGo fenntartja magának a jogot,
hogy bármikor a VSZF 3.3. pontjában
említett adatok írásbeli igazolására
kötelezze a Vállalati Felhasználót.
4. A Nevesített Felhasználók Névsora
4.1. Nevesített Felhasználó felvétele Vállalati
Felhasználó Névsorába: A Névsorba
történő felvétel a Vállalati Felhasználó
kezdeményezésére,
a
természetes
személy jóváhagyásával történhet. A
felvételi szándékot a GreenGo felé a
Vállalati Felhasználó a Felhasználó
Azonosító Nevének és vezetői engedélye
számának megküldésével jelzi. GreenGo
az érintettet értesíti a felvételi szándék
jelzéséről. Amennyiben és ameddig a
Felhasználó nem kezdeményezi a
Névsorból való törlését az ÁSZF 7.2.
pontjában foglaltak szerint, akkor és
addig úgy kell tekinteni, hogy a Névsorba
történő felvételéhez hozzájárult.
4.2. Nevesített Felhasználó törlése a Vállalati
Felhasználó Névsorából
4.2.1. A Vállalati Felhasználó a Nevesített
Felhasználók
Névsorát
a
Partner
Portálon keresztül egyoldalúan is
módosíthatja. A törlés a tervezett
időpontjában – illetve azonnali hatályú
törlési szándék esetén a jelen pont

szerinti
értesítés
időpontjában – lép
hatályba,
kivéve,
ha
ebben
az
időpontban a Nevesített Felhasználó
által a Vállalati Keretszerződés alapján
létrehozott Bérleti Szerződés van
hatályban, amely utóbbi esetben a törlés
a Bérleti Szerződés megszűnésekor lép
hatályba. A Névsorból törölt Felhasználó
a törlés hatálybalépését követően nem
jogosult a Vállalati Keretszerződés
alapján Bérleti Szerződést kötni.
4.2.2. A Felhasználót a Névsorból az ÁSZF
6.1.7., 7.1.3. és 7.2. pontjaiban foglaltak
bekövetkezése esetén törölni kell.
4.2.3. Amennyiben a Felhasználó törlésre a
VSZF 4.2.1. vagy 4.2.2. pontjaiban
foglaltakkal összhangban kerül sor,
akkor annak időpontja nem tekinthető
alkalmatlan időre esettnek.
4.3. Bérlési idősávok
4.3.1. A Vállalati Felhasználó megjelölheti,
hogy a Névsorában szereplő egyes
Nevesített Felhasználók a hét mely
napjain, illetve az egyes napokon belül
mely egybefüggő időszakon belül
hozhatnak
létre
Vállalati
Keretszerződése
alapján
Bérleti
szerződést.
4.3.2. Azon
Nevesített
Felhasználók,
amelyek vonatkozásában a Vállalati
Felhasználó nem él a VSZF 4.3.1.
pontjában
foglalt
lehetőséggel,
időponttól függetlenül hozhatnak létre
Vállalati Keretszerződése alapján Bérleti
szerződést.
4.3.3. A
Nevesített
Felhasználó
vonatkozásában
megjelölt
Bérlési
idősávon
belül
létrehozott
Bérleti
Szerződésekre az ÁSZF és a VSZF
rendelkezései
eltérés
nélkül
alkalmazandók.
4.3.4. A Vállalati Felhasználó az általa az
egyes
Nevesített
Felhasználók
vonatkozásában
megjelölt
Bérlési
Idősávokat illetve ezek módosítását
GreenGoval email útján illetőleg a
Partner Portálon keresztül közli. A jelen
pont szerint email útján közölt megjelölés
vagy módosítás legkésőbb a közléstől
számított 5. munkanapon, a jelen pont
szerint a Partner Portálon keresztül
közölt megjelölés vagy módosítás a
közlés napján azonnal hatályba lép,
kivéve ha az említett időpontokban a
Nevesített Felhasználó által a Vállalati
Keretszerződés
alapján
létrehozott
Bérleti Szerződés van hatályban, amely
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utóbbi esetben a megjelölés vagy
módosítás
a
Bérleti
Szerződés
megszűnésekor lép hatályba.
4.3.5. GreenGo a Vállalati Felhasználó által
megjelölt Bérlési idősávokat a Partner
Portálon feltünteti.
5. A Vállalati Keretszerződés módosítása
5.1. A Felek a Vállalati Keretszerződést
írásban, a VSZF 3.4. pontjában foglaltak
megfelelő alkalmazása mellett, közös
megegyezéssel bármikor módosíthatják.
A Vállalati Keretszerződés módosítását
tartalmazó
megállapodás – eltérő
rendelkezés hiányában – a minden Fél
általi aláírás napján lép hatályba.
5.2. GreenGo a Felhasználó által az VSZF 3.6.
pontjának
megfelelően
bejelentett
adatváltozásokat,
a
VSZF
4.3.4.
pontjának megfelelő Bérlési idősáv
megjelölést vagy módosítást, a VSZF.
8.4.2. pontjának, illetve alpontjainak
megfelelő Díjcsomag módosítást és a
VSZF
8.3.2.
pontjának
megfelelő
Előfizetés módosítást jogosult a Vállalati
Felhasználó
külön
hozzájáruló
nyilatkozata hiányában is átvezetni.
5.3. GreenGo a Nevesített Felhasználó által
az ÁSZF 4.2.5. pontjával összhangban
bejelentett adatváltozásokat és az ÁSZF
6.1.7., 7.1.3. és 7.2. pontjaiban foglaltak
miatti törlést jogosult a Vállalati
Felhasználó Névsorában annak külön
hozzájáruló nyilatkozata hiányában is
átvezetni, feltéve, hogy az új érvényes
adatok bejelentésére és a törlés
kezdeményezésére
az
ÁSZF
rendelkezéseivel összhangban került sor.
GreenGo
a
jelen
pont
szerinti
adatváltozást
a
Partner
Portálon
átvezeti.
6. Következmények
a
szerződéses
rendelkezések megsértése esetén
6.1. A szerződések GreenGo általi egyoldalú
megszüntetése:
6.1.1. Ha a Vállalati Felhasználó súlyos
szerződésszegést
követ
el,
vagy
ismétlődő
szerződésszegése
orvoslásával az erre irányuló írásbeli
felszólítást követően is indokolatlanul
késlekedik, akkor GreenGo jogosult a
szerződésszegő Vállalati Felhasználó
Vállalati Keretszerződését és/vagy az
annak
alapján
létrehozott
Bérleti
Szerződést
azonnali
hatállyal
felmondani.
6.1.2. Súlyosan
szerződésszegő
magatartásnak minősül különösen a

szerződéskötéskor GreenGo által kért
adatok bármelyikére vonatkozó valótlan
adatszolgáltatás; a VSZF 3.6. pontjának
megsértése; bármely VSZF-en, Vállalati
Keretszerződésen
vagy
Bérleti
Szerződésen
alapuló
GreenGoval
szembeni
fizetési
kötelezettség
határidőn
belüli
teljesítésének
elmulasztása, ideértve
a Vállalati
Felhasználót a VSZF 8.1.9. pontja alapján
terhelő fizetési kötelezettségeket is. Ezek
mellett GreenGo kifejezetten jogosult a
VSZF 6.1.1. pontjában meghatározott
következmény alkalmazására akkor is,
ha a Vállalati Felhasználó felszámolási-,
kényszertörlési-, végelszámolási- vagy
csődeljárás
alá
kerül
vagy
fizetésképtelenné válik.
6.1.3. GreenGo nem köteles arra, hogy
felmondási
szándékára
a
szerződésszegő Vállalati Felhasználót
előzetesen
figyelmeztesse
vagy
felmondási időt szabjon.
6.1.4. GreenGo a felmondást a Vállalati
Felhasználóval email útján közli, és a
Vállalati
Felhasználó
Vállalati
Keretszerződése felmondása esetében a
Vállalati Felhasználó felé írásban is
bejelenti. A jelen pont szerinti közlés és
bejelentés tartalmazza a Vállalati
Felhasználó és Bérlő nevét, a felmondás
okát, a Vállalati Felhasználó által
megsértett
VSZF
rendelkezés
megjelölését,
a
szerződésszegő
magatartás
leírását,
a
Vállalati
Keretszerződés
és/vagy
Bérleti
Szerződés megszűnésének időpontját és
a VSZF 6.1.5. pontjában foglaltakra való
utalást.
6.1.5. A felmondott Vállalati Keretszerződés a
felmondás a VSZF 6.1.4. pontja szerinti
írásbeli
bejelentés
kézbesítésének
időpontjában megszűnik. A megszűnést
követően Felhasználó és GreenGo
elszámol egymással.
6.1.6. A
Vállalati
Keretszerződés
felmondása – vagy bármilyen egyéb
okból történő megszűnése – esetén
minden annak alapján létrehozott Bérleti
Szerződés az ÁSZF 6.1.9. pontjának
megfelelő
alkalmazása
mellett
megszűnik. GreenGo tájékoztatja a
Bérlő(ke)t.
6.1.7. A felmondott Bérleti Szerződés a
felmondás közlésének időpontjában
megszűnik. Ilyenkor a Bérlő köteles a
Személygépkocsit
szabályszerűen
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lezárni. Amennyiben a Bérlő a felmondás
közlését követő ésszerű időn belül a
Személygépkocsit szabályszerűen nem
zárja le, akkor a Bérleti Szerződésre
maximális
időtartama
túllépésének
esetére
vonatkozó
szabályok
alkalmazandók a felmondás közlésének
időpontját alapul véve.
6.1.8. A GreenGo által a VSZF előírásainak
megsértése
esetén
alkalmazott
felmondásból származó minden költség,
kár
és
egyéb
hátrányos
jogkövetkezmény
kizárólag
a
szerződésszegő Vállalati Felhasználót
terheli.
6.2. A Vállalati Felhasználó Felfüggesztése:
6.2.1. Amennyiben a Vállalati Felhasználó nem
tesz eleget az őt díjfizetés vagy
költségtérítés-fizetés jogcímén vagy
kártérítési kötelezettség alapján a VSZF,
a Vállalati Keretszerződés vagy a Bérleti
Szerződés szerint a GreenGoval szemben
terhelő fizetési kötelezettségnek az arra
vonatkozóan kibocsátott számla vagy
Fizetési Felhívás vagy Fizetési Felszólítás
alapján, akkor GreenGo jogosult az
e-carsharing szolgáltatás nyújtását a
fizetési
kötelezettség
teljesítéséig
felfüggeszteni.
6.2.2. Felfüggesztés
alkalmazásának
feltételei
a
Vállalati
Felhasználók
esetében fizetési módtól függően eltérők:
6.2.2.1. Bankkártyás Vállalati Felhasználók
esetében Felfüggesztésre a VSZF 3.6.
pontja által említett esetben, és akkor
kerül sor, ha a Bankkártyás Vállalati
Felhasználó egy időben legalább kettő
fentiek szerinti fizetési kötelezettségnek
nem tesz eleget, vagy ha egy nem
teljesített
fizetési
kötelezettségének
értéke meghaladja a Vállalati Díjszabás
szerinti Felfüggesztési Értékhatárt.
6.2.2.2. Átutalásos Vállalati Felhasználók
esetében Felfüggesztésre akkor kerül
sor, ha a Vállalati Felhasználót
GreenGoval
szemben
terhelő
és
esedékessé vált, de nem teljesített
fizetési kötelezettségeinek összesített
értéke meghaladja az Előfizetés 100%-át.
6.2.3. GreenGo a Felfüggesztést a Vállalati
Felhasználóval közli. A jelen pont szerinti
közlés
tartalmazza
a
Vállalati
Felhasználó nevét, a Felfüggesztés okát,
a Vállalati Felhasználó által nem
teljesített fizetési kötelezettség és az azt
megalapozó
jogszabályi
vagy
szerződéses rendelkezés megjelölését, a

Felfüggesztés
hatálybalépésének
időpontját, és a VSZF 6.2.5. pontjában
foglaltakra való utalást, valamint azt,
hogy a Felfüggesztés a benne megjelölt
fizetési
kötelezettségek
igazolt
teljesítését követően automatikusan
hatályát veszíti.
6.2.4. A Felfüggesztés ideje alatt a Vállalati
Felhasználó Vállalati Keretszerződése
alapján Bérleti Szerződés nem hozható
létre.
6.2.5. Díjfizetési
kötelezettség
a
Felfüggesztés ideje alatt:
6.2.5.1. A
Felfüggesztés
idejére
a
Bankkártyás
Díjcsomagba
tartozó
Vállalati Felhasználó nem köteles
Havidíjat fizetni.
6.2.5.2. A Felfüggesztés ideje alatt a Vállalati
Felhasználó
változatlanul
köteles
megfizetni a Vállalati Keretszerződése
szerinti Előfizetés ellenértékét.
6.2.5.3. A részben a Felfüggesztés idejére eső
időszakban hatályos Bérleti Szerződések
alapján fizetendő Bérlési Díj és Foglalási
Díj megfizetésére a Vállalati Felhasználó
teljes egészükben köteles.
6.2.6. A Felfüggesztés ideje alatt a Vállalati
Felhasználót adott esetben megillető,
VSZF 7.1. pontjában foglalt, Vállalati
Keretszerződés egyoldalú, indokolás
nélküli
nyilatkozattal
történő
megszüntetése iránti jog változatlanul
illeti meg.
6.2.7. A
Felfüggesztéskor
a
Bérlő(k)
köteles(ek) az esetlegesen kibérelt
Személygépkocsi(ka)t szabályszerűen
lezárni. Amennyiben a Bérlő(k) a
Felfüggesztés közlését követő ésszerű
időn
belül
a
Személygépkocsit
szabályszerűen nem zárja (zárják) le,
akkor a Bérleti Szerződés maximális
időtartama
túllépésének
esetére
vonatkozó szabályok alkalmazandók a
Felfüggesztés közlésének időpontját
alapul véve.
6.3. A Felek viszonyában is megfelelően
alkalmazandók az ÁSZF 6.4. pontjában,
továbbá az ÁSZF 6.5. pontjában foglalt
előírások és korlátozások.
7. A Vállalati Keretszerződés Vállalati
Felhasználó általi megszüntetése, a
Vállalati Keretszerződés GreenGo általi
rendes felmondása
7.1. A határozatlan időre szóló Vállalati
Keretszerződés Vállalati Felhasználó
általi
egyoldalú
megszüntetése
(felmondás)
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7.1.1. A Vállalati Felhasználó a határozatlan
időre szóló Vállalati Keretszerződést
megszüntetheti a GreenGohoz az Írásbeli
Bejelentésre
vonatkozó
szabályok
szerint intézett, egyoldalú, indokolás
nélküli nyilatkozattal.
7.1.2. A Vállalati Keretszerződés megszűnése
az erre irányuló bejelentés hatályossá
válását követő első Számlaforduló
Napon illetőleg – amennyiben ebben az
időpontban a Vállalati Felhasználó
Névsorába felvett Nevesített Felhasználó
által létrehozott Bérleti Szerződés van
hatályban, akkor – a Bérleti Szerződés
ÁSZF
5.1.4.
pontja
szerinti
megszűnésének
időpontjában
lép
hatályba, azzal, hogy az említett kettő
időpont között új Bérleti Szerződés a
Vállalati Keretszerződés alapján nem
hozható létre.
7.2. A határozatlan időre szóló Vállalati
Keretszerződés GreenGo általi rendes
felmondása
7.2.1. GreenGo a határozatlan időre szóló
Vállalati Keretszerződését az Írásbeli
Bejelentésre
vonatkozó
szabályok
szerint intézett, egyoldalú, indokolás
nélküli nyilatkozattal a felmondási idő
leteltének napjára felmondhatja.
7.2.2. A
Vállalati
Keretszerződés
a
felmondási
idő
leteltével
illetőleg – amennyiben
ebben
az
időpontban a Vállalati Felhasználó
Névsorába felvett Nevesített Felhasználó
által létrehozott Bérleti Szerződés van
hatályban, akkor – a Bérleti Szerződés
ÁSZF
5.1.4.
pontja
szerinti
megszűnésének időpontjával megszűnik,
azzal, hogy az említett kettő időpont
között új Bérleti Szerződés a Vállalati
Keretszerződés alapján nem hozható
létre.
7.2.3. A Vállalati Keretszerződés GreenGo
általi rendes felmondásának felmondási
ideje nem lehet kevesebb, mint 30
naptári nap.
7.2.4. A K Vállalati eretszerződés GreenGo
általi rendes felmondása nem mentesíti a
Vállalati
Felhasználót
a
GreenGo
VSZF-ből, Vállalati Keretszerződésből,
illetve az annak alapján létrehozott
Bérleti
Szerződés(ek)ből
eredő
követeléseinek kielégítése alól.
7.3. A
határozott
időre
szóló
kötelezettségvállalást
tartalmazó
Vállalati
Keretszerződés
Vállalati

Felhasználó
általi
egyoldalú
megszüntetése (rendkívüli felmondás)
7.3.1. Amennyiben a szerződési feltételek
GreenGo általi, VSZF 2.3. pontja szerinti
egyoldalú módosítása vagy VSZF 2.4.
pontja szerinti egyoldalú megváltozása a
határozott
időre
szóló
kötelezettségvállalást
tett
Vállalati
Felhasználóra
nézve
hátrányos
rendelkezést tartalmaz, akkor Vállalati
Felhasználó a szerződési feltételek
módosulásáról szóló GreenGo általi
értesítés kézbesítését követő 15 napon
belül a GreenGohoz az Írásbeli
Bejelentésre
vonatkozó
szabályok
szerint intézett egyoldalú, indokolással
ellátott nyilatkozattal megszüntetheti a
határozott
időre
szóló
kötelezettségvállalást
tartalmazó
Vállalati Keretszerződést.
7.3.2. A
határozott
időre
szóló
kötelezettségvállalást
tartalmazó
Vállalati
Keretszerződés
Vállalati
Felhasználó
általi
megszüntetésére
megfelelően alkalmazni kell a VSZF 7.1.2.
pontjában foglaltakat, azzal, hogy a
felmondás közlésének és a Vállalati
Keretszerződés
megszűnése
hatálybalépésének időpontja között a
szerződési
feltételek
Vállalati
Felhasználóra hátrányos módosítását
GreenGo és a Vállalati Felhasználó
vonatkozásában nem kell alkalmazni.
7.3.3.Amennyiben
Vállalati
Felhasználó
kötelezettséget vállalt arra, hogy az
e-carsharing
szolgáltatást
meghatározott ideig igénybe veszi, és a
Vállalati Keretszerződést az ebből eredő
kedvezmények
figyelembevételével
kötötte
meg,
és
a
Vállalati
Keretszerződést felmondja a határozott
időtartam lejárta előtt, akkor GreenGo
követelheti a Vállalati Felhasználó által
igénybe vett kedvezményeket. GreenGo
a
határozott
időre
szóló
kötelezettségvállalást
tartalmazó
Vállalati
Keretszerződés
Vállalati
Felhasználó általi, VSZF 7.3. pontja
szerinti felmondásához egyéb hátrányos
jogkövetkezményt nem fűzhet.
7.3.4. A Vállalati Felhasználó által igénybe
vett kedvezmények értékét a Vállalati
Felhasználó által választott mindenkori
Előfizetés szerinti Havidíj, Foglalási Díj és
Bérlési Díj és a Vállalati Felhasználó
Vállalati Keretszerződése megkötésének
időpontjában
hatályos
Vállalati
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Díjszabás szerinti Alap Díjcsomagra
irányadó
Havidíj
és
Bérlési
Díj
összevetésével kell meghatározni.
8. Díjak, Számlázás
8.1. A Vállalati Felhasználó az e-carsharing
szolgáltatás igénybevételéért az alábbi
Díjak megfizetésére köteles.
8.1.1. Havidíj:
8.1.1.1. Vállalati Felhasználó a Vállalati
Keretszerződés hatálybalépésétől az
annak megszűnéséig tartó időszak
minden hónapjára köteles Havidíjat
fizetni. A Havidíj összege a Vállalati
Felhasználó és az általa Nevesített
Felhasználók
nyilvántartásban
tartásával
kapcsolatos
ügyintézési
költségeket (ideértve a várakozási díjak
ÁSZF 9.23. pontja szerinti, GreenGo általi
megfizetésével
kapcsolatos
adminisztráció
költségeit)
hivatott
fedezni.
8.1.1.2. A Havidíj megfizetése az egyes
Díjcsomagok eseteiben eltérő időben, a
Vállalati Díjszabásban foglaltak szerint
válik esedékessé.
8.1.1.3. A Bankkártyás Díjcsomagba tartozó
Vállalati Felhasználók minden Nevesített
Felhasználó után kötelesek Havidíjat
fizetni.
8.1.1.4. A
Havidíjat
az
Átutalásos
Díjcsomagba
tartozó
Vállalati
Felhasználó Előfizetésének ellenértéke
magában foglalja.
8.1.2. Helyszíni Ügyintézési Díj:
8.1.2.1. Abban az esetben fizetendő meg, ha
a Bankkártyás Vállalati Felhasználó a
VSZF 3.4. és 5.1. pontjai által biztosított
lehetőségével élve az említett pontokban
megjelölt kötelezettségének nem az
Ügyfélszolgálaton, hanem az általa
megjelölt más helyen (Budapesten)
kíván eleget tenni.
8.1.2.2. A Helyszíni Ügyintézési Díjat az
Átutalásos Díjcsomagba tartozó Vállalati
Felhasználó Előfizetésének ellenértéke
magában foglalja.
8.1.3. Reptéri Felár: GreenGo lehetőséget
biztosít a Vállalati Felhasználók számára,
hogy
Nevesített
Felhasználóik
az
e-carsharing szolgáltatás és külső
szolgáltató által nyújtott Transzfer
igénybevételével utazzanak a Budapesti
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre
illetve a repülőtérről Budapestre. Ennek
céljából GreenGo kijelöli a Reptéri
Transzfer Zónát, amelynek kiterjedését a
Weboldalon
és
a
Mobiltelefonos

Alkalmazáson
keresztül
közzétett
térképen feltünteti. A Reptéri Transzfer
Zóna
területén
várakozó
Személygépkocsira vonatkozóan Bérleti
Szerződést létrehozó illetőleg a Reptéri
Transzfer Zóna területén Bérlést lezáró
Nevesített Felhasználó a jelen pontban
említett Díj Vállalati Felhasználó általi
megfizetése ellenében veheti igénybe az
e-carsharing szolgáltatást és/vagy a
Transzfert. A Transzfer igénybevételének
menetét, valamint a Transzfert biztosító
külső
szolgáltatóra
és
a
szolgáltatásnyújtás
során
általa
alkalmazott feltételekre és adatkezelésre
vonatkozó információ elérhetőségét
GreenGo a Weboldalán közzéteszi. A
Transzfer
szolgáltatás
nyújtásával
kapcsolatos minden felelősség kizárólag
a külső szolgáltatót terheli, azzal, hogy
mind a külső szolgáltató, mind GreenGo
kizárja felelősségét arra az esetre, ha a
Nevesített Felhasználóó a járatát az
általuk
nyújtott
szolgáltatással
összefüggő oknak betudhatóan nem éri
el, vagy ha a Reptéri Transzfer Zóna
területén
nem
áll
rendelkezésre
megfelelő
számú
elérhető
Személygépkocsi.
8.1.4. Amennyiben a Vállalati Felhasználó a
VSZF, vagy a Vállalati Keretszerződés
vagy a Bérleti Szerződés alapján őt
díjfizetés vagy költségtérítés-fizetés
jogcímén, vagy kártérítési kötelezettség
alapján terhelő és esedékessé vált
fizetési kötelezettségének az arra
vonatkozóan kibocsátott számla alapján
a Fizetési Felhívás és a Fizetési Felszólítás
kibocsátása
ellenére
nem
tesz
határidőben eleget, akkor kötbér
fizetésére
kötelezhető,
amelynek
mértékét
a
Vállalati
Díjszabás
tartalmazza.
8.1.5. Bérlési Díj: A Vállalati Felhasználó által
fizetendő Bérlési Díj a Nevesített
Felhasználók, mint Bérlők által a
mindenkori hónapban létrehozott Bérleti
Szerződések alapján kerül kiszámításra.
8.1.5.1. Vállalati
Felhasználó az
általa
megkötött
Vállalati
Keretszerződés
alapján létrehozott Bérleti Szerződések
keretében
nyújtott
e-carsharing
szolgáltatásért Bérlési Díjat köteles
fizetni, amely magában foglalja a
kibérelt Személygépkocsi által a Bérleti
Szerződés időtartama alatt elhasznált
energia esetleges költségét, illetve a
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Budapest közigazgatási területén belül
esetlegesen
fizetendő
várakozási
díja(ka)t is. Amennyiben A Vállalati
Felhasználó Névsorába felvett Nevesített
Felhasználó, mint Bérlő, elmulasztja
szabályszerűen lezárni az általa a
Vállalati
Keretszerződés
alapján
létrehozott Bérleti Szerződés alapján
kibérelt Személygépkocsit, akkor a
Bérleti Szerződés legkésőbb a maximális
időtartam leteltéig nem szűnik meg, és a
Vállalati
Felhasználó
köteles
a
szabályszerű
lezárás
minden
feltételének teljesüléséig fizetni a rá
irányadó
Bérlési
Díjat,
illetve
a
szabályszerű
lezárás
minden
feltételének teljesüléséig a VSZF vagy a
Vállalati Keretszerződés vagy a Bérleti
Szerződés
alapján
őt
terhelő
kötelezettségeinek a Bérleti Szerződés
vonatkozásában is eleget tenni.
8.1.5.2. A Bankkártyás Vállalati Felhasználó
Bérlési Díj fizetési kötelezettségének
eleget tehet az egyes Bérletek
időtartamához
igazodó,
a
Bérleti
Szerződés megszűnésekor rá érvényes
Díjcsomag
szerinti
Percdíj
Bérleti
Szerződés megszűnésekor esedékessé
váló megfizetésével, vagy – amennyiben
a
(Nevesített
Felhasználó)
Bérlő
rendelkezésére
áll
ilyen – a
Bérlő
Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül
tett választása szerint a Díjmentes
Időkeretből
történő
megfelelő
levonással.
8.1.5.3. Az Átutalásos Vállalati Felhasználó
Bérlési Díj fizetési kötelezettségének a
Vállalati Keretszerződésében megjelölt
Előfizetés
alapján
őt
megillető
egyenlegből történő, a tárgyidőszakban
a Vállalati Felhasználó Névsorába felvett
Nevesített Felhasználók által létrehozott
Bérletek
időtartamához
igazodó
mértékű, Percdíjalapú levonással, illetve
az Előfizetést meghaladó használat
vonatkozásában Percdíj megfizetésével
tesz eleget vagy – amennyiben a
(Nevesített
Felhasználó)
Bérlő
rendelkezésére
áll
ilyen – a
Bérlő
Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül
tett választása szerint a Díjmentes
Időkeretből
történő
megfelelő
levonással. A jelen pont szerinti fizetési
kötelezettség teljesítése az Átutalásos
Vállalati
Felhasználóra
irányadó
Számlaforduló Napon válik esedékessé.

8.1.5.4. A Bérlési Díj mértéke eltérő aszerint,
hogy Menetidő vagy Parkolás után kerül
felszámításra. A Parkolás és a Menetidő
meghatározásának
vonatkozásában
megfelelően alkalmazandók az ÁSZF
8.2.5.1.2.1.
és
8.2.5.1.2.2.
pontjaiban
foglaltak.
8.1.5.5. A
Nevesített
Felhasználó – az
ÁSZF8.2.5.1.1. pontjában és a Díjszabás 1.
pontjában foglalt szabályok megfelelő
alkalmazásával, – a
Vállalati
Keretszerződés
alapján
létrehozott
Bérleti Szerződés után fizetendő Bérlési
Díj csökkentésére is felhasználhatja a
Díjmentes Időkeretet.
8.1.6. Foglalási Díj
8.1.6.1. A Vállalati Felhasználó által fizetendő
Foglalási Díj a Nevesített Felhasználók,
mint Bérleti Szerződés létrehozására
jogosult Ügyfelek által a mindenkori
hónapban eszközölt Foglalások alapján
kerül kiszámításra.
8.1.6.2. A Bankkártyás Vállalati Felhasználó
Foglalási Díj fizetési kötelezettségének
eleget tehet az egyes Foglalások
időtartamához igazodó, a Foglalási
Időtartam végén rá érvényes Díjcsomag
szerinti Percdíj Foglalási Időtartam végén
esedékessé váló megfizetésével.
8.1.6.3. Az Átutalásos Vállalati Felhasználó
Foglalási Díj fizetési kötelezettségének a
Vállalati Keretszerződésében megjelölt
Előfizetés
alapján
őt
megillető
egyenlegből
történő,
az
egyes
Foglalások
időtartamához
igazodó
mértékű, Percdíjalapú levonással, illetve
az Előfizetést meghaladó igénybevétel
vonatkozásában Percdíj megfizetésével
tesz eleget. A jelen pont szerinti fizetési
kötelezettség teljesítése az Átutalásos
Vállalati
Felhasználóra
irányadó
Számlaforduló Napon válik esedékessé.
8.1.7. GreenGo Csomag Kupon juttatása:
8.1.7.1. GreenGo a Vállalati Felhasználó
Partner
Portálon
keresztül
tett
kezdeményezésére GreenGo Csomag
Kupont bocsát a Vállalati Felhasználó
rendelkezésére, amelyet a Vállalati
Felhasználó
által
kiválasztott
természetes személy igénybevevő a
Vállalati Felhasználó által a Partner
Portálon keresztül a kezdeményezéskor
meghatározott Beváltási Időtartamon
belül érvényesíthet, és az ennek lejártától
számított, Válllati Felhasználó által a
Partner
Portálon
keresztül
a
kezdeményezéskor
meghatározott
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Lejárati Időtartamon belül és összeg
terjedelméig
magáncélú
személygépkocsi bérlésre használhat fel
saját rendelkezése szerint, amennyiben
érvényes Vállalati Keretszerződést kötött
a
GreenGoval
és
Vállalati
Keretszerződése vonatkozásában az
ÁSZF
4.2.9.
pontjában
említett
valamennyi feltétel teljesült.
8.1.7.2. A
GreenGo
Csomag
Vállalati
Felhasználó
által
megválasztott
természetes személy igénybevevője
általi,
magáncélú
személygépkocsi
bérlés
keretében
történő
felhasználására egyebekben az ÁSZF
6.3.7., 8.2.3.3., 8.2.5.1.1., 8.2.5.2.2., 8.2.6.2. és
8.2.6.3. pontjaiban foglalt előírások
megfelelően alkalmazandók és nem
alkalmazandók rá az ÁSZF és a VSZF
Nevesített
Felhasználók
kapcsán
megfogalmazott szabályai, ideértve
különösen a VSZF 4.3. és 8.1.9. pontjaiban
foglaltakat,
és
az
Adatkezelési
Szabályzat 10. pontjában említett
adatkezelést.
8.1.7.3. A
Vállalati
Felhasználó
által
megválasztott természetes személy
igénybevevő a megfelelő kuponkód
Mobiltelefonos Alkalmazásban történő
megadásával válthatja be a GreenGo
Csomag Kupont, és GreenGo ezen
időponttól a Vállalati Felhasználó által
részére juttatott GreenGo Csomag
lejártáig és értékének erejéig biztosít
számára
hozzáférést
az
általa
üzemeltetett
közösségi
autóbérlő
rendszer
szolgáltatásaihoz
és
bér-személygépkocsijaihoz a Vállalati
Felhasználó költségére.
8.1.7.4. GreenGo az egyes Díjcsomagok
eseteiben eltérő, a Vállalati Díjszabásban
foglaltak szerinti időpontban illetőleg
határidőben
bocsátja
a
Vállalati
Felhasználó
rendelkezésére
illetve
aktiválja a beváltáshoz szükséges
kuponkódot.
A
kuponkódot
megőrzéséről és a megválasztott
természetes személy részére történő
juttatásáról valamint az általa történő
érvényesítéséről Vállalati Felhasználó
saját felelősségi körében gondoskodik.
GreenGo nem vállal felelősséget a
kuponkód elveszítéséért, illetéktelen
személyhez kerüléséért vagy illetéktelen
szemály általi felhasználásáért. GreenGo
nem vizsgálja sem a kuponkód
felhasználásának jogcímét, sem a

Válalati Felhasználó és az általa
megválasztott természetes személy
igénybevevő közötti jogviszony létét
illetve típusát.
8.1.7.5. A VSZF 8.1.7.1. pontja szerinti Vállalati
Felhasználó általi kezdeményezés nem
tehető meg a Felfüggesztés ideje alatt és
amennyiben
Vállalati
Felhasználó
bármely a VSZF, vagy a Vállalati
Keretszerződés
vagy
a
Vállalati
Keretszerződése
alapján
valamely
Nevesített Felhasználó által létrehozott
Bérleti Szerződés alapján őt díjfizetés
vagy költségtérítés-fizetés jogcímén
vagy kártérítési kötelezettség alapján
terhelő fizetési kötelezettségének az
annak esedékességekor kibocsátott
számla, illetve Fizetési Felhívás alapján
nem tett határidőben eleget. A
kezdeményezés nem vonható vissza.
8.1.8. Maximális Napidíj: GreenGo egy napra
vonatkozóan,
Nevesített
Felhasználónként legfeljebb a Vállalati
Díjszabás szerinti Maximális Napidíjnak
megfelelő összeget követel a Vállalati
Felhasználótól Percdíjalapú levonás
vagy Percdíj (Bérlési Díj és Foglalási Díj)
fizetési kötelezettség jogcímén.
8.1.9. Az ÁSZF 5.1.4.3., 5.3.5., 8.1.1., 8.3.4.2., 8.3.5.1.,
8.3.8, 9.1., 9.2.1., 9.2.2., 9.4., 9.16., 9.23. és 9.24.
pontjaiban megjelölt felelősség vagy
kötelezettség a Bérleti Szerződést
létrehozó Nevesített Felhasználót a
GreenGoval
szemben
a
Vállalati
Felhasználóval
(akinek
Vállalati
Keretszerződése alapján a Bérleti
Szerződést létrehozták) egyetemlegesen
terheli. A jelen pontban hivatkozott
felelősség
vagy
kötelezettség
vonatkozásában az ÁSZF illetve annak
melléklete
(Díjszabás)
megfelelően
alkalmazandó a Felek viszonyában is.
8.1.10. Amennyiben
a
Felhasználó
Keretszerződése hatálybalépése napján
felvételre kerül valamely Vállalati
Felhasználó Névsorába, akkor a Vállalati
Felhasználó átvállalhatja a Felhasználó
által az ÁSZF 8.2.1. pontja alapján
fizetendő Regisztrációs Díj, illetve az
ÁSZF 8.2.2. pontja szerint fizetendő
Helyszíni Ügyintézési Díj megfizetésének
kötelezettségét a Ptk. 6:57. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint.
8.2. Vállalati Díjszabás:
8.2.1. A VSZF 8.1. pontjában szabályozott díjak
mindenkor érvényes összegét – és a
díjszámítás módját – magyar forintban,
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bruttó, vagyis az általános forgalmi adó
(az „ÁFA”) összegét is tartalmazó, módon
meghatározva a VSZF melléklete
(Vállalati Díjszabás) rögzíti.
8.2.2. Az alkalmazandó Díjak köre és
mértéke az egyes Díjcsomagokban
eltérő lehet. Az egyes Díjcsomagok
esetében alkalmazandó Díjakat, illetve
azok mértékét a Vállalati Díjszabás
tartalmazza.
8.2.3. A
GreenGo
időről
időre
megváltoztathatja
az
e-carsharing
szolgáltatás Vállalati Díjszabását. A
Vállalati Díjszabás módosítására a VSZF
2.3.
pontjában
foglaltakat
kell
megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a
Vállalati Díjszabás módosítása nem érinti
a
módosítás
hatályba
lépését
megelőzően a Vállalati Felhasználó
rendelkezésére
bocsátott
GreenGo
Csomag Kupon összegét, Beváltási
Időtartamát és Lejárati Időtartamát. Ha a
díjváltozás hatálybalépését követően
Vállalati Felhasználó tovább használja az
e-carsharing
szolgáltatást,
azáltal
elfogadja az új Vállalati Díjszabást.
8.3. Előfizetések:
8.3.1. Előfizetés választás: Az Átutalásos
Vállalati
Felhasználó
a
Vállalati
Keretszerződés megkötésekor, vagy az
Átutalásos
Fizetési
Mód
szerinti
Díjcsomagra
történő
áttéréskor
határozza meg Előfizetésének mértékét,
amely nem lehet kevesebb, mint a
Vállalati Díjszabás szerint rendelkezésre
álló alsó Előfizetési sáv kezdő összege.
8.3.2. Az Előfizetés módosítása:
8.3.2.1. Az Átutalásos Vállalati Felhasználó a
Partner Portálon keresztül bármikor
díjmentesen kezdeményezheti, hogy az
általa választott Előfizetést a VSZF 8.3.1.
pontjában
foglaltak
megfelelő
alkalmazása mellett módosítsa.
8.3.2.2. Az Előfizetés módosítására irányuló
kezdeményezés az Átutalásos Vállalati
Felhasználóra
irányadó
következő
Számlaforduló Napon lép hatályba. A
kezdeményezés
a
hatálybalépés
időpontját
megelőzően
bármikor
visszavonható.
8.3.3. Az Előfizetés a Vállalati Felhasználót
terhelő Percdíj (Bérlési Díj és Foglalási
Díj) és Reptéri Felár fizetési kötelezettség
teljesítésére a VSZF 8.5.2.1.1., 8.5.2.2.1. és
8.5.2.2.2. pontjaiban foglaltak szerint
használható fel és a VSZF 8.5.2.2.3.
pontjában foglaltaknak megfelelően

nem használható fel a Vállalati
Felhasználót
bármely
más
VSZF-en – ideértve az annak 8.1.7. és 8.1.9.
pontjában foglalt eseteket is, – Vállalati
Keretszerződésen
vagy
Bérleti
Szerződésen alapuló jogcímen terhelő
fizetési kötelezettség teljesítésére.
8.4. Díjcsomagok:
8.4.1. Díjcsomag
választás:
A
Vállalati
Felhasználó a Vállalati Keretszerződés
megkötésekor
választ
a
Vállalati
Díjszabás szerint rendelkezésre álló
Díjcsomagok közül.
8.4.2. Díjcsomag módosítás: A határozott
időre szóló kötelezettségvállalást nem
tartalmazó Vállalati Keretszerződéssel
rendelkező Vállalati Felhasználó a
Partner Portálon keresztül bármikor
díjmentesen kezdeményezheti, hogy az
általa választott Díjcsomagról más,
Vállalati Díjszabásban meghatározott
Díjcsomagra térjen át. A jelen pontban és
alpontjaiban foglaltaknak megfelelő
Díjcsomag módosításhoz a Vállalati+
Díjcsomag kivételével GreenGo külön
hozzájárulására nincs szükség.
8.4.2.1. A
Díjcsomag
módosítás
hatálybalépésének ideje az egyes
Díjcsomagok eseteiben eltérően, a
Vállalati Díjszabásban foglaltak szerint
alakul.
8.4.2.2. A Vállalati Felhasználó Díjcsomag
módosításra irányuló kezdeményezését
a
Vállalati
Díjszabásban
foglalt
esetekben és határidőn belül, a Partner
Portálon keresztül, indokolás nélkül
visszavonhatja.
8.4.2.3. Amennyiben a Vállalati Díjszabás
módosítása folytán valamely Díjcsomag
elérhetősége megszűnik, akkor GreenGo
a Vállalati Felhasználókat a Vállalati
Díjszabásban
meghatározott
más
Díjcsomagba sorolja át. A jelen pont
szerinti Díjcsomag módosítás esetében
az átsorolás a Vállalati Díjszabás
módosításának
hatálybalépésével
azonos időpontban lép hatályba. A jelen
pont szerinti Díjcsomag módosításról
GreenGo a Vállalati Felhasználókat külön
értesíti. A jelen pont szerinti Díjcsomag
módosítás miatt szükséges átsorolás
díjmentes,
annak
esetleges
(adminisztrációs)
költségei
nem
terhelhetők az érintettre.
8.4.2.4. A
Díjcsomag
módosítás
a
Számlaforduló
Nap
megváltozását
eredményezi az ÁSZF 2.17. pontjában
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foglaltak szerint, amely a Felek
viszonyában
is
megfelelően
alkalmazandó.
8.5. Számlázás és Fizetési Módok: Az egyes
Díjcsomagok eseteiben az e-carsharing
szolgáltatás
igénybevételének
ellenértékét Vállalti Felhasználó eltérő
módon,
a
Vállalati
Díjszabásban
rögzítettek szerint fizeti meg.
8.5.1. A Vállalati Díjszabás szerint Bankkártyás
Díjcsomagba
tartozó
Vállalati
Felhasználókra (a „Bankkártyás Vállalati
Felhasználó”) vonatkozó számlázás és
fizetési mód:
8.5.1.1. Bankkártyás Vállalati Felhasználó a
VSZF, Vállalati Keretszerződés vagy
Bérleti Szerződés alapján díjfizetési vagy
költségtérítés-fizetési
kötelezettség
jogcímén vagy bármi más VSZF-en,
Vállalati Keretszerződésen vagy Bérleti
Szerződésen alapuló jogcímen őt terhelő
és
esedékessé
vált
fizetési
kötelezettségnek az arra vonatkozóan
kibocsátott, és részére a VSZF 1.5.3.
pontja szerint megküldött számla
alapján
tesz
eleget.
A
számla
kiegyenlítése a Vállalati Felhasználó
saját tulajdonában álló, saját nevére
szóló
bankkártya – GreenGoval
szerződött,
fizetési
műveletek
megvalósítását támogató pénzforgalmi
szolgáltató
általi
megterhelésével
történik.
A
Felhasználó
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,
hogy a fentiek szerinti megterhelésekre
sor kerüljön.
8.5.1.2. Bankkártyás Vállalati Felhasználó
fenti fizetési kötelezettségei bankkártya
megterhelésével történő kielégítése
kapcsán a GreenGoval szerződött,
fizetési
műveletek
megvalósítását
támogató pénzforgalmi szolgáltató nem
vizsgálja, hogy a Felhasználó a
bankkártya tulajdonos személyével
azonos-e, illetőleg hogy a bankkártya
használata
jogszerű-e,
és
ennek
megfelelően abban az esetben is
megterheli a bankkártyát, ha a
bankkártya tulajdonosa a bankkártyát
másra ruházta át, illetőleg ha a Bérleti
Szerződés létrejötte előtt elégtelen
időbeli átfutással vagy megszűnése előtt
lopottnak jelenti be, vagy egyéb módon
letiltatja.
8.5.1.3. Bankkártyás
Vállalati
Felhasználó – különösen a GreenGo által
sikertelen megterhelés esetén részére

küldött
Fizetési
Felhívásra – köteles
mindenkor
biztosítani,
hogy
a
GreenGoval szembeni fenti fizetési
kötelezettségei kielégítéséhez szükséges
összeg a bankkártyához kapcsolódó
számlán rendelkezésére áll.
8.5.1.4. A bankkártya megterhelésével, a
bankkártyás
fizetéssel,
illetve
az
átutalással kapcsolatban kiszabható
használati vagy egyéb díjak és közterhek
megfizetésének kötelezettsége kizárólag
a Bankkártyás Vállalati Felhasználót
terheli.
8.5.2. A
Vállalati
Díjszabás
szerint
Átutalásos Díjcsomagba tartozó Vállalati
Felhasználókra (az „Átutalásos Vállalati
Felhasználó”) vonatkozó számlázás és
fizetési mód:
8.5.2.1. Rendes Számla
8.5.2.1.1. Az Átutalásos Vállalati Felhasználó
részére GreenGo hónaponként egy
alkalommal Rendes Számlát állít ki,
amely
tartalmazza
a
Vállalati
Keretszerződése
szerinti
Előfizetés
tárgyidőszakra vonatkozó ellenértékét
és, amennyiben az őt Percdíj (Bérlési Díj
és Foglalási Díj) vagy Reptéri Felár
fizetés
jogcímén
terhelő
fizetési
kötelezettségek
összege
a
tárgyidőszakot megelőző időszakban az
Előfizetést meghaladta és Rendkívüli
Számla kibocsátására nem került sor,
akkor a tárgyidőszakot megelőző
időszakbeli túllépés összegét is.
8.5.2.1.2.A
Rendes
Számlát
GreenGo
elektronikus
számlaként,
a
Számlaforduló Napon állítja ki és küldi a
VSZF 1.5.3. pontja szerint az Átutalásos
Vállalati Felhasználónak.
8.5.2.1.3. Az Előfizetést nem meghaladó
használat, illetve igénybevétel esetén az
Átutalásos Vállalati Felhasználó az
Előfizetés
ellenértékének
arányos
mértékű visszatérítését nem követelheti,
illetve ennek visszatartására nem
jogosult.
8.5.2.2. Rendkívüli számla
8.5.2.2.1.Percdíjat (Bérlési Díjat és Foglalási
Díjat) vagy Reptéri Felárat tartalmazó
Rendkívüli Számla kiállítására először
akkor kerül sor, amikor az Átutalásos
Vállalati Felhasználót ezen a jogcímen
terhelő
nem
számlázott
fizetési
kötelezettség(ek) összege a Vállalati
Keretszerződés szerinti Előfizetést, annak
30%-át meghaladó mértékben túllépi.
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8.5.2.2.2.
Az első Percdíjat (Bérlési Díjat
és Foglalási Díjat) tartalmazó Rendkívüli
Számla kiállítását követően ezen a
jogcímen
keletkező,
fizetési
kötelezettségek aktuális összegének
kiszámlázására
a
Vállalati
Keretszerződés
szerinti
Előfizetés
5%-ának megfelelő mértékű nem
számlázott
fizetési
kötelezettség
elérésekor, de legfeljebb napi egyszeri
rendszerességgel kerül sor.
8.5.2.2.3.
Az
Átutalásos
Vállalati
Felhasználót GreenGoval szemben bármi
más, VSZF-en – ideértve az annak 8.1.7.
és 8.1.9. pontjában foglalt eseteket
is, – Vállalati Keretszerződésen vagy
Bérleti Szerződésen alapuló jogcímen
terhelő
fizetési
kötelezettség
kiszámlázására minden esetben a
fizetési
kötelezettség
keletkezését
követő
munkanapon
kibocsátott
Rendkívüli Számlával kerül sor.
8.5.2.2.4.
A Rendkívüli Számlát GreenGo
elektronikus számlaként, annak kiállítása
fenti feltételei beálltakor állítja ki és küldi
meg a VSZF 1.5.3. pontja szerint az
Átutalásos Vállalati Felhasználónak.
8.5.2.3. Az Átutalásos Vállalati Felhasználó
fizetési kötelezettségének a GreenGo
Raiffeisen
Bank
Zrt-nél
(HU-1054
Budapest, Akadémia utca 6.) vezetett
12001008-01440586-00100009
számú
bankszámlaszámára
történő
átutalással – illetőleg a VSZF 8.1.7.
pontjában említett fizetési kötelezettség
esetén, választása szerint, a VSZF 8.5.1.1.,
8.5.1.2. és 8.5.1.4. pontjainak megfelelő
alkalmazásával - tesz
eleget,
az
átutalásnak legkésőbb a Rendes vagy
Rendkívüli Számla kibocsátását követő
15 naptári napon belül meg kell történnie.
A megjegyzés rovatban a Felhasználó
Vállalati
Keretszerződésének
szerződésszámát és a számla számát
kell feltüntetni.
8.6. GreenGo a Vállalati Felhasználó részére
kibocsátott számlákat elérhetővé teszi a
Partner Portálon.
8.7. Vállalati Felhasználót a VSZF, a Vállalati
Keretszerződés vagy a Bérleti Szerződés
alapján
terhelő
kártérítési
kötelezettségen vagy költségtérítésfizetési kötelezettségen – ideértve a
Vállalati Felhasználót a VSZF 8.1.9. pontja
alapján terhelő fizetési kötelezettségeket
is – alapuló esetleges követelésekről
GreenGo a Vállalati Felhasználónak

8.8.

8.9.

9.
9.1.

9.2.

Fizetési
Felhívást
küld,
amely
tartalmazza az Ügyféllel szembeni
követelést megalapozó tények és
jogszabályi
vagy
szerződéses
rendelkezések
megjelölését,
az
érvényesített
követelés
mértékét
alátámasztó információt és a fizetési
kötelezettség teljesítésének módját.
Amennyiben a Vállalati Felhasználó a
VSZF, a Vállalati Keretszerződés vagy a
Bérleti Szerződés alapján őt GreenGoval
szemben díjfizetés, költségtérítés-fizetés
vagy bármely más jogcímen, vagy
kártérítési kötelezettség alapján terhelő
és
esedékessé
vált
fizetési
kötelezettségének – ideértve a Vállalati
Felhasználót a VSZF 8.1.9. pontja alapján
terhelő fizetési kötelezettségeket is – az
arra vonatkozóan kibocsátott számla
illetve Fizetési Felhívás alapján nem tesz
határidőben eleget, akkor GreenGo a
vele szemben fennálló követelést az
Írásbeli
Bejelentések
kapcsán
megfogalmazott
szabályok
szerint
kibocsátott
részletes
Fizetési
Felszólítással érvényesíti és az ennek
kézbesítését követő 5 naptári napot nem
meghaladó határidő leteltét követően
jogosult a tartozásrendezés érdekében
közvetlenül vagy megbízott útján fellépni
és a szükséges intézkedéseket megtenni,
valamint
ezek
igazolt
költségét
áthárítani.
A
Fizetési
Felszólítás
tartalmazza a Fizetési Felhívás kapcsán
előírtakat, továbbá ugyanezen adatokat
mindazon
GreenGot
a
Vállalati
Felhasználóval
szemben
megillető
további követelések kapcsán, amelyek a
Fizetési Felhívás kibocsátását követően
keletkeztek.
A
VSZF-en
alapuló
kötbérfizetési
kötelezettség Vállalati Felhasználó általi
teljesítése nem akadálya a kötbér
mértékét meghaladó károk GreenGo
általi, kártérítés jogcímén történő
követelésének.
Jogviták, illetékesség, irányadó jog
Felek a VSZF és az általuk megkötött
Vállalati Keretszerződés, illetve az ennek
alapján létrehozott Bérleti Szerződés(ek)
értelmezésével,
teljesítésével,
megszűnésével kapcsolatban felmerülő
vitákat megkísérlik egymás között, békés
úton, tárgyalások során rendezni.
Az
e-carsharing
szolgáltatás
igénybevétele kapcsán közöttük fennálló
jogviszonyból
eredő
jogvitákra
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vonatkozóan a Felek a magyar
bíróságok kizárólagos joghatóságát
kötik ki. A Felek rögzítik továbbá, hogy a
közöttük
létrejövő
Vállalati
Keretszerződés és Bérleti Szerződések
teljesítési helyeként a Szolgáltatási
Területet jelölik meg, tekintettel a
nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi
XXVIII. törvényben foglaltakra is (93. §).
9.3. A Felek a VSZF-fel és/vagy az általuk
megkötött Vállalati Keretszerződéssel
és/vagy az ennek alapján létrehozott
Bérleti
Szerződéssel
kapcsolatos
bárminemű
jogvita
eldöntésére – hatáskörtől
függően – kikötik a Budai Központi
Kerületi
Bíróság,
illetőleg
a
Székesfehérvári
Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
9.4. Az ÁSZF-ben, a VSZF-ben és a Vállalati
Keretszerződésben
és
a
Bérleti
Szerződésben
nem
szabályozott

9.5.

9.6.

9.7.

10.

kérdések tekintetében a Ptk. és az Szsztv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felek vállalják, hogy a Megállapodásból
eredő
valamennyi
jogot
és
kötelezettséget, beleértve a jelen pont
szerinti átruházási kötelezettséget, az
általános jogutódjukra átruháznak.
A VSZF-re és a Felek közötti Vállalati
Keretszerződésre
és
Bérleti
Szerződés(ek)re a magyar jog az
irányadó.
Az
ÁSZF-ben
vagy
a
Vállalati
Keretszerződésben foglaltak alapján
erre kifejezetten fel nem jogosított
harmadik személy az e-carsharing
szolgáltatás követelésére nem jogosult.
Mellékletek: Az alábbi mellékletek a
VSZF, és így – az abban foglaltak
megfelelő alkalmazása mellett – a Felek
közötti jogviszony elválaszthatatlan
részét képezik.
Melléklet: Vállalati Díjszabás.
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VÁLLALATI DÍJSZABÁS

(a hatálybalépés napja: 2020.03.21.)

1. Az alábbi táblázatokban szereplő árak magyar forintban értendő bruttó árak, és az ÁFA összegét tartalmazzák.
1.1. A Díjcsomagtól függő mértékű díjtételek:
Díjcsomag

Díjtétel / Termék
Havidíj
Előfizetés

Vállalati+
Díjcsomag

Alap
Díjcsomag

Percdíj

Bérlési Díj

Menetidő

Díjösszeg / Ár / Érték

50.000,- Ft és 199.999,- Ft közötti Előfizetés esetén
200.000,- Ft és 499.999,- Ft közötti Előfizetés esetén
500.000,- Ft és 799.999,- Ft közötti Előfizetés esetén
800.000,- Ft feletti Előfizetés esetén

Parkolás
Foglalási Díj
Reptéri Felár (irányonként)
Maximális Napidíj (Névsorba felvett Felhasználónként)
Szolgáltatási Területen belül
Helyszíni Ügyintézési Díj
Szolgáltatási Területen kívül
Havidíj (Nevesített Felhasználónként)*
Menetidő
Bérlési Díj
Percdíj
Parkolás
Foglalási Díj
Reptéri Felár (irányonként)
Maximális Napidíj (Névsorba felvett Felhasználónként)
Helyszíni Ügyintézési Díj

Szolgáltatási Területen belül
Szolgáltatási Területen kívül

Felfüggesztési értékhatár

az Előfizetés tartalmazza
Vállalati Keretszerződés szerint
65,- Ft
58,5- Ft
55,25- Ft
Egyedi ajánlat szerint
15,- Ft
15,- Ft
1680,- Ft
19.500,- Ft

Számlázás
és Fizetési
mód

Átutalásos
fizetés
(VSZF 8.5.2.)

Szerződéses
rendelkezés
VSZF 8.1.1.4.

VSZF 8.1.5.3.

VSZF 8.1.6.
VSZF 8.1.3.
VSZF 8.1.7.

az Előfizetés tartalmazza

VSZF 8.1.2.

990,- Ft
65,- Ft
15,- Ft
15,- Ft
1680,- Ft
19.500,- Ft
2.000,Ft/alkalom
+ 1.000,Ft/fő
4.000,Ft/alkalom
40.000,-

VSZF 8.1.1.
VSZF 8.1.5.2.
Bankkártyás
fizetés
(VSZF 8.5.1.)

VSZF 8.1.6.
VSZF 8.1.3.
VSZF 8.1.7.
VSZF 8.1.2.
VSZF 6.2.2.1.

* Ide nem értve azon Nevesített Felhasználókat, akik az általuk, mint Felhasználók által megkötött Vállalati Keretszerződés vonatkozásában
az ÁSZF 4.2.5. pontján alapuló Felfüggesztés alatt állnak.
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GreenGo Car Europe Kft.
Vállalati Szerződési Feltételek
Vállalati Díjszabás (Melléklet)
Díjcsomag

Díjtétel / Termék
Havidíj (Nevesített Felhasználónként)1
Percdíj

Minimál
Díjcsomag

Bérlési Díj

Díjösszeg / Ár / Érték
nincs
80,- Ft
20,- Ft
20,- Ft
1680,- Ft
19.500,- Ft
2.000,Ft/alkalom
+ 1.000,Ft/fő
4.000,Ft/alkalom
40.000,- Ft

Menetidő
Parkolás

Foglalási Díj
Reptéri Felár (irányonként)
Maximális Napidíj (Névsorba felvett Felhasználónként)
Szolgáltatási Területen belül

Helyszíni Ügyintézési Díj

Szolgáltatási Területen kívül

Felfüggesztési értékhatár
1.2.

Szerződéses
rendelkezés
VSZF 8.1.1.
VSZF 8.1.5.2.

Bankkártyás
fizetés
(VSZF 8.5.1.)

VSZF 8.1.6.
VSZF 8.1.3.
VSZF 8.1.7.
VSZF 8.1.2.
VSZF 6.2.2.1.

Díjcsomagtól független mértékű díjtételek
Díjtétel

Díjösszeg / Ár / Érték

Eljárás Fizetési Felszólítás esetén (kötbér)

1.3.

Számlázás és
Fizetési mód

750,- Ft

Számlázás és
Fizetési mód
A Vállalati
Felhasználó
Díjcsomagja
szerint

Szerződéses
rendelkezés

Számlázás és
Fizetési mód
A Vállalati
Felhasználó
Díjcsomagja
szerint

Szerződéses
rendelkezés

VSZF 8.1.4.

GreenGo Csomag Kupon juttatása
Díjtétel / Termék

„S”
„M”
„L”
„XL”

Kupon (1.000,-)
Kupon (2.000,-)
Kupon (5.000,-)
Kupon (10.000,-)

Kupon Beváltási
Időtartama:
1 év

Díjösszeg / Ár / Érték
Csomag Lejárati
Időtartama:
1 év
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1.000,- Ft
2.000,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft

VSZF 8.1.7.

GreenGo Car Europe Kft.
Vállalati Szerződési Feltételek
Vállalati Díjszabás (Melléklet)
2.
2.1.

Díjköteles idő kiszámítása (Percdíjak)
Bérleti Szerződés Időtartamának kiszámítása: Díjköteles időnek a Bérleti Szerződés létrehozásának időpontjától az ÁSZF 5.1.2. pontja szerinti szabályszerű lezárás
időpontjáig terjedő időszak minden megkezdett perce tekintendő. A Menetidő hossza a Parkolási idő megkezdésének időpontjától annak végéig eltelt egész percek
előbbiek szerint meghatározott díjköteles időből történő levonása eredményeként határozandó meg.
2.2. Foglalási Idő kiszámítása: Díjköteles időnek a Foglalás a személygépkocsi ÁSZF 5.5. pontja szerinti lefoglalásától a Foglalás megszűnéséig, vagyis a választott
időtartam lejártáig, vagy a Bérlő által a Személygépkocsira vonatkozó Bérleti Szerződés létrehozásának időpontjáig, vagy a Foglalás Időtartama ÁSZF 5.5.4. pontja
szerinti végéig terjedő időszak minden megkezdett perce tekintendő. A díjköteles időbe a személygépkocsi lefoglalását követő 30. perc végéig terjedő időszak nem
számítandó be, kivéve, ha a Bérleti Szerződés létrehozására jogosult Ügyfél a Személygépkocsi lefoglalását megelőző 4 órában korábbi Foglalását lemondta, vagy
a korábbi Foglalás Foglalási Idején belül nem kötötte meg a lefoglalt Személygépkocsira vonatkozó Bérleti Szerződést.
3.

A Havidíj esedékessége az egyes Díjcsomagok eseteiben eltérően, az alábbiak szerint alakul:

Díjcsomag
Vállalati+ Díjcsomag
Alap Díjcsomag
Minimál Díjcsomag
4.

A Havidíj-fizetés esedékessége
Vállalati Felhasználóra irányadó Számlaforduló Napon.
Új Felhasználó Névsorba történő felvétele esetén először a felvételkor, ezt követően minden hónapban a Vállalati Felhasználóra irányadó
Számlaforduló Napon, illetőleg amennyiben a Vállalati Felhasználó Felfüggesztésére került sor, akkor a Felfüggesztés megszűnésének
hónapjára (törthónap) eső Havidíj esetében a Felfüggesztés megszűnésének napján (időarányosan).

A GreenGo Csomag Kupon rendelkezésére bocsátásának és aktiválásának időpontja az egyes Díjcsomagok eseteiben eltérően, az alábbiak szerint alakul:
Díjcsomag

Vállalati+ Díjcsomag
Alap Díjcsomag

GreenGo Csomag Kupon rendelkezésre bocsátásának időpontja
A GreenGo Csomag Kupon ellenértékét tartalmazó számla
kibocsátásának időpontja.

Minimál Díjcsomag
5.

GreenGo Csomag Kupon aktiválásának határideje vagy időpontja
Legkésőbb a GreenGo Csomag Kupon ellenértékét tartalmazó számlán
alapuló fizetési kötelezettség Vállalati Felhasználó általi teljesítésének
napját követő 2. munkanapon 18:00 óráig.
A GreenGo Csomag Kupon ellenértékét tartalmazó számlán alapuló
fizetési kötelezettség Vállalati Felhasználó általi teljesítésének
időpontja.

A Díjcsomag módosítás hatálybalépésének és visszavonásának határideje az egyes Díjcsomagok eseteiben eltérően, az alábbiak szerint alakul:
Díjcsomag
Vállalati+ Díjcsomag
Alap Díjcsomag
Minimál Díjcsomag

A Díjcsomag módosítás hatálybalépésének időpontja
A kezdeményezés előtti állapot szerint a Felhasználóra irányadó
Számlaforduló Nap.
A kezdeményezést követő munkanap.
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A Díjcsomag módosítás visszavonásának határideje
A kezdeményezés a hatálybalépés időpontját megelőzően bármikor
visszavonható.
A kezdeményezés nem vonható vissza.

GreenGo Car Europe Kft.
Vállalati Szerződési Feltételek
Vállalati Díjszabás (Melléklet)
6.

Átsorolás Díjcsomag módosítása esetén:
Amennyiben Díjszabás módosítás folytán valamely Díjcsomag elérhetősége megszűnik, akkor GreenGo azon Vállalati Felhasználókat, amelyekre vonatkozóan a
megszűnt Díjcsomag volt irányadó, az alábbiak szerint sorolja át más Díjcsomagba.

Korábbi Díjcsomag
Alap Díjcsomag
7.

Minimál Díjcsomag

Új Díjcsomag

Vállalati Díjszabás módosítása:
A GreenGo időről időre megváltoztathatja az e-carsharing szolgáltatás Vállalati Díjszabását. A Díjszabás módosítására a VSZF módosítására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. Ha a díjváltozás hatályba lépését követően a Vállalati Felhasználó tovább használja az e-carsharing szolgáltatást, azáltal elfogadja az új Vállalati
Díjszabást.
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