Pravidla promoakcí a slev
1.
Registrace zdarma + 30 bonusových minut zdarma
GreenGo auto je rychlý, tichý a zelený, prostě perfektní městský, křižník!
Zkus změnu a sniž svou ekologickou stopu. Přejeme si zelenější budoucnost, kde auta jezdí
bez emisí a potichu. Usilujeme o zpřístupnění elektromobility širší veřejnosti. GreenGo je pro
tebe dostupné 24/7 a vše probíhá online – od registrace, přes pronájem až po vyúčtování.
Vidíš, jak je to snadné? Registruj se a staň se součástí GreenGo!
Nyní ti nabízíme registraci zdarma + 30 bonusových minut!
Neváhej využít tuto báječnou GreenGo nabídku a staň se součástí GreenGo!
Pravidla a podmínky:
-

Tato nabídka je platná pouze pro nově registrované uživatele GreenGo.
Po registraci a úspěšném ověření ti nebude účtován registrační poplatek a bude ti
připsáno 30 bonusových minut, které nalezneš v menu aplikace Smlouvy/pronájmy.
Bonusové minuty můžeš využít jak k úhradě jízdy, tak parkování. Uplatnit je můžeš
vždy při ukončování pronájmu.
Platnost bonusových minut je 30 dní.
Pro více informací neváhej kontaktovat podpora@greengo.com.
Na tuto nabídku se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pronájmu.
Nabídka je platná od 17.2.2020 do odvolání.
Tato nabídka je platná pouze na služby poskytované společností GreenGo Car Czech
s.r.o. a nemůže být uplatněna u žádných třetích stran ani převedena na hotovost
nebo znovu aktivována po vypršení její platnosti.
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2.
Doporuč GreenGo a získej bonusové minuty!
Pozvi svoje přátele a známé k registraci u GreenGo a získej bonusové minuty. Můžeš je využít
k úhradě pronájmu, či parkování GreenGo. Doporuč GreenGo prostřednictvím aplikace a za
každého nově registrovaného uživatele, kterého jsi doporučil/a, od nás získáš 15 bonusových
minut. Tebou doporučený nový uživatel od nás získá 30 bonusových minut.
Pravidla a podmínky:
-

Po registraci a úspěšném ověření bude pozvanému uživateli připsáno 30 bonusových
minut. Uživateli, který jej pozval k registraci, bude připsáno 15 bonusových minut.
Bonusové minuty jsou v menu aplikace zobrazeny v sekci Smlouvy/pronájmy.
Bonusové minuty je možné využít jak k úhradě jízdy, tak parkování. Uplatnit je lze
vždy při ukončování pronájmu.
Platnost bonusových minut je 30 dní.
Pro více informací neváhej kontaktovat podpora@greengo.com .
Na tuto nabídku se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pronájmu.
Na tuto nabídku se momentálně nevztahuje žádné časové omezení.
Tato nabídka je platná pouze na služby poskytované společností GreenGo Car Czech
s.r.o. a nemůže být uplatněna u žádných třetích stran ani převedena na hotovost
nebo znovu aktivována po vypršení její platnosti.
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3.
Sleva 50% na Poplatek za pronájem – jízdu z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou
ČR ohledně nebezpečí nového coronaviru.
Od 17.3. do odvolání všechna GreenGo dostupná s 50% slevou na dobu jízdy.
Pravidla a podmínky:
- Pro více informací neváhej kontaktovat podpora@greengo.com.
- Na tuto nabídku se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pronájmu.
- Sleva 50% platí na Poplatek za pronájem – jízdu dle Sazebníku cen a poplatků.
- Sleva se nevztahuje na Poplatek za pronájem – parkování ani na Rezervační poplatek.
- Sleva je aktivována automaticky pro všechny uživatele služby GreenGo Car Czech
s.r.o. po dobu platnosti slevy.
- Sleva je platná od 17.3. do odvolání.
- Tato nabídka je platná pouzena služby poskytované společností GreenGo Car Czech
s.r.o. a nemůže být uplatněna u žádných třetích stran ani převedena na hotovost
nebo znovu aktivována po vypršení její platnosti.
**************************************************************************

4.
Pronájem jednoho GreenGo za zvýhodněnou cenu na 1 kalendářní den
Pravidla a podmínky:
- Nabídka je platná od 9.4. do odvolání.
- Maximální denní sazba za nepřetržitý pronájem jednoho vozidla činí 515 Kč vč. DPH.
- Maximální denní sazba je platná pro nepřetržitý pronájem jednoho vozidla v průběhu
jednoho kalendářního dne (00:00 – 23:59).
- Sazba obsahuje neomezené km, dobíjení v případě potřeby zajišťuje sám uživatel na
své náklady. VW e-UP využívá konektor CCS nebo Typ 2.
- Tato nabídka je platná pouze na služby poskytované společností GreenGo Car Czech
s.r.o. a nemůže být uplatněna u žádných třetích stran ani převedena na hotovost
nebo znovu aktivována po vypršení její platnosti.
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