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PROMÓCIÓS SZABÁLYZATA
(2020.06.25.)

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”) nyújtása során természetes személy Felhasználóinak illetve
Vállalati Felhasználóinak az alábbi kedvezményeket nyújtja.
A jelen Szabályzatban foglalt kedvezmények erre irányuló kifejezett rendelkezés hiányában nem
alkalmazandók Vállalati Felhasználók által megkötött Keretszerződés(ek) alapján létrehozott Bérleti
Szerződések esetében, ide nem értve a GreenGo általános szerződési feltételeinek (az „ÁSZF”), Díjszabásának,
vállalati szerződési feltételeinek (a „VSZF”) a Díjmentes Időkeretre vonatkozó szabályait, különösen a VSZF
8.1.5.5. pontjában foglaltakat, amelyek az alábbi kedvezmények mindegyikének vonatkozásában megfelelően
alkalmazandók.
Az alábbi promóciók bármelyikében való részvétel a Szabályzat elfogadását jelenti. A promóciókból ki vannak
zárva az GreenGo valamint kapcsolt vállalkozásai munkavállalói, megbízottai továbbá ezen személyek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A promóciókat GreenGo Weboldalán továbbá az általa működtetett közösségi média oldal(ak)on keresztül és
az ehhez hozzájárulást adott Ügyfelei számára megküldött üzletszerzési és promóciós célú tájékoztató email
üzeneteken keresztül hirdeti meg. GreenGo fenntartja a jogot a promóció előzetes bejelentés és indokolás
nélküli módosítására, leállítására és felfüggesztésére, amelyről közleményt jelentet meg Weboldalán illetőleg
az általa működtetett közösségi média oldal(ak)on.
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Ajánlói és Ajánlotti Kedvezmény:
Időbeli hatály
2016.11.21. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig.
Feltételek
A promóció keretében kedvezményre jogosult ajánlónak (az „Ajánló”) tekintjük azt a Keretszerződéssel
rendelkező Felhasználót, aki a Szabályzat 1.1.1. pontjában jelzett időtartamon belül a GreenGo
Mobiltelefonos Alkalmazásban elérhetővé tett erre szolgáló funkció igénybevételével GreenGo
szolgáltatásait harmadik fél számára úgy népszerűsíti, hogy a számára elérhetővé tett, egyéni meghívó
kuponkódját megosztja a Szabályzat 1.1.1. pontjában, feltéve, hogy a regisztrációt követően és az
említett időtartamon belül sor kerül az Ajánlott Keretszerződése megkötésére és hatálybalépésére.
A promóció keretében kedvezményre jogosult ajánlottnak (az „Ajánlott”) tekintjük azt az új természetes
személy Felhasználót, aki a Szabályzat 1.1.1. pontjában jelzett időtartamon belül bármely Ajánló ajánlása
eredményeként megosztott kuponkód használatával végzi el a regisztrációt a GreenGo Weboldalán,
feltéve, hogy a regisztrációt követően és az említett időtartamon belül sor kerül Keretszerződés
megkötésére és hatálybalépésére.
Amennyiben Ajánlott az Ajánló ajánlása eredményeként megosztott kuponkód használatával végzi el
a regisztrációt a Mobiltelefonos Alkalmazás használatával, és a sikeres regisztrációt követően sor kerül
Keretszerződés megkötésére és hatálybalépésére is, akkor Ajánló Ajánlói Kedvezményben, Ajánlott
pedig Ajánlotti Kedvezményben részesül.
Kedvezmény
Ajánlói Kedvezmény: GreenGo 15 percet bocsát Ajánló rendelkezésére Díjmentes Időkeretként
(bónuszpercként), amelyet a rendelkezésre bocsátástól számított 3 hónapon belül használhat fel a
GreenGonál indított bérlései során, a Díjköteles Idő csökkentésére.
Ajánlotti Kedvezmény: GreenGo 30 percet bocsát Ajánlott rendelkezésére, a Keretszerződés megkötése
és hatálybalépése után Díjmentes Időkeretként (bónuszpercként) amelyet a rendelkezésre bocsátástól
számított 3 hónapon belül használhat fel a GreenGonál indított bérlései során, a Díjköteles Idő
csökkentésére.
Bérlési Díj megfizetésére felhasználható Regisztrációs Kedvezmény
Időbeli hatály
2017.06.25. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig
Feltételek
A promóció keretében kedvezményre jogosult regisztrálónak (a Szabályzat 2. pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a „Regisztráló”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing
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szolgáltatásának igénybevétele céljából a Mobiltelefonos Alkalmazás használatával sikeresen
elvégezte a regisztrációt, ideértve legalább egy saját nevére szóló bankkártya regisztrációját.
2.2.2. A Regisztráló a Szabályzat 2.3.1. pontja szerinti Kedvezményre azzal a feltétellel jogosult, hogy a
Szabályzat 2.1.1. pontjában említett időtartamon belül sor kerül Keretszerződése megkötésére és
hatálybalépésére.
2.3.
Kedvezmény
2.3.1. GreenGo a 2.1.1. pontban foglalt időtartam alatt a Regisztrálóra az ÁSZF 1. számú mellékletét képező
Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Regisztrációs Díj 100%-ának megfelelő értékű GreenGo
Csomagot bocsát a Regisztráló rendelkezésére, amelyet a Regisztráló a rendelkezésre bocsátástól
számított három hónapos határidőn belül a Bérlési Díj, a Foglalási Díj és a Havidíj csökkentésére
használja fel.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.

Vállalati Felhasználók Regisztrációs Kedvezménye
Időbeli hatály
2018.02.28. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig
Feltételek
A promóció keretében kedvezményre jogosult Vállalati Felhasználónak (a Szabályzat 3. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt az aláírt Vállalati Keretszerződéssel
rendelkező Vállalati Felhasználót, amely az ÁSZF 8.1.11. pontjában foglaltak szerint átvállalta a
Névsorába Keretszerződése hatálybalépése napján felvett Nevesített Felhasználót Regisztrációs Díj
és/vagy Helyszíni Ügyintézési Díj jogcímén terhelő díjfizetési kötelezettség(ek) teljesítését.
Kedvezmény
Kedvezményezett az általa az ÁSZF 8.1.11. pontjában foglaltak szerint átvállalt, Névsorába
Keretszerződése hatálybalépése napján felvett Nevesített Felhasználót Regisztrációs Díj és/vagy
Helyszíni Ügyintézési Díj jogcímén terhelő díjfizetési kötelezettség(ek) díjtételének 100%-át jogosult a
Vállalati Keretszerződése alapján a Névsorába felvett bármely Nevesített Felhasználó által később
létrehozott Bérleti Szerződések alapján őt terhelő Bérlési Díj fizetésére felhasználni a beszámítás
szabályai szerint a Keretszerződése hatálybalépését követő 3 hónapon belül. A jelen pontban foglaltak
a VSZF 1.7. pontja szerinti elismerésnek tekintendők a szabályzat 3. pontja és annak alpontjaiban
foglaltak vonatkozásában.

4.
4.1.
4.1.1.

Szmogriadó Idején Bérleti Szerződést Létrehozók Menetdíj Kedvezménye
Időbeli hatály
Amennyiben Budapest Főváros Főpolgármestere levegőtisztaság-védelmi hatáskörében eljárva
határozatban a szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendeli el, az elrendelő határozat kiadásának
napján 0 órától, az elrendelő határozat visszavonásának napján 24 óráig.
4.1.2. Amennyiben Budapest Főváros Főpolgármestere levegőtisztaság-védelmi hatáskörében eljárva
határozatban a szmogriadó riasztási fokozatát rendeli el, az elrendelő határozat kiadásának napján 0
órától, az elrendelő határozat visszavonásának napján 24 óráig.
4.2.
Feltételek
4.2.1. A promóció keretében kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 4. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat 4.1.1. vagy
4.1.2. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés
ugyanezen időtartamon belül lezárásra is került.
4.2.2. A promóció keretében kedvezményre jogosult Vállalati Felhasználónak (a Szabályzat 4. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Vállalati Kedvezményezett”) tekintjük azt az aláírt Keretszerződéssel
rendelkező Vállalati Felhasználót, amelynek Keretszerződése alapján Nevesített Felhasználója a
Szabályzat 4.1.1. vagy 4.1.2. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hozott létre,
feltéve, hogy a Bérlés ugyanezen időtartamon belül lezárásra is került.
4.2.3. A promóció keretében kedvezményre jogosult regisztrálónak (a Szabályzat 4. pontja és annak alpontjai
vonatkozásában a „Regisztráló”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a GreenGo e-carsharing
szolgáltatásának igénybevétele céljából a Mobiltelefonos Alkalmazás használatával sikeresen
elvégezte a regisztrációt, ideértve legalább egy saját nevére szóló bankkártya regisztrációját, feltéve,
hogy a Szabályzat 4.1.2. pontjában említett időtartam alatt sor kerül Keretszerződése megkötésére és
hatálybalépésére.
4.3.
Kedvezmény
4.3.1. A Szabályzat 4.1.1. pontjában említett időtartamon belül indított és lezárt Bérlés(ek) kapcsán a
Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú
mellékletét képező Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből 10%-os
kedvezményre jogosult.
4.3.2. A Szabályzat 4.1.1. pontjában említett időtartamon belül indított és lezárt Bérlés(ek) kapcsán a Vállalati
Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos VSZF 1. számú
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mellékletét képező Vállalati Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből
10%-os kedvezményre jogosult.
4.3.3. A Szabályzat 4.1.2. pontjában említett időtartamon belül indított és lezárt Bérlés(ek) kapcsán a
Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú
mellékletét képező Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből 20%-os
kedvezményre jogosult.
4.3.4. A Szabályzat 4.1.2. pontjában említett időtartamon belül indított és lezárt Bérlés(ek) kapcsán a Vállalati
Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos VSZF 1. számú
mellékletét képező Vállalati Díjszabás szerint esetében alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből
20%-os kedvezményre jogosult.
4.3.5. A Szabályzat 4.1.2. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Regisztrációs Díj tételéből 100% kedvezményre jogosult.
5.
5.1.
5.1.1.

Jégmentesítési Menetdíj Kedvezmény
Időbeli hatály
Hatályos a GreenGo Weboldalán, továbbá az általa működtetett Facebook oldalon keresztül, és az
ehhez hozzájárulást adott Ügyfelei számára megküldött üzletszerzési és promóciós célú tájékoztató
email üzeneteken keresztül meghirdetettek szerinti időszakokban.
5.2.
Feltételek
5.2.1. A promóció keretében kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 5. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat 5.1.1.
pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés ugyanezen
időtartamon belül lezárásra is kerül.
5.2.2. A promóció keretében kedvezményre jogosult Vállalati Felhasználónak (a Szabályzat 5. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Vállalati Kedvezményezett”) tekintjük azt az aláírt Vállalati
Keretszerződéssel rendelkező Vállalati Felhasználót, amelynek Vállalati Keretszerződése alapján
Nevesített Felhasználója a Szabályzat 5.1.1. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést
hozott létre, feltéve, hogy a Bérlés ugyanezen időtartamon belül lezárásra is került.
5.3.
Kedvezmény
5.3.1. A Szabályzat 5.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás 2.1. pontjával
összhangban kiszámított Díjköteles Időből 2 percet a Menetidő hossza alapján fizetendő Percdíj
meghatározásakor nem vesz figyelembe, feltéve, hogy az adott Bérlés Menetidője a 2 percet
meghaladja.
5.3.2. A Szabályzat 5.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Vállalati Kedvezményezett a GreenGo ecarsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos VSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás 2.1.
pontjával összhangban kiszámított Díjköteles Időből 2 percet a Menetidő hossza alapján fizetendő
Percdíj meghatározásakor nem vesz figyelembe, feltéve, hogy az adott Bérlés Menetidője a 2 percet
meghaladja.
6.
6.1.
6.1.1.
6.2.
6.2.1.

GreenGo e-töltőpont kedvezmény
Hatályos
Hatályos 2019.06.15. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig.
Feltételek
A promóció keretében Kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 6. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat 6.1.1.
pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés ugyanezen
időtartamon belül lezárásra is került.
6.2.2. A Kedvezményezett a Szabályzat 6.3.1. pontja szerinti Kedvezményre azzal a feltétellel jogosult, hogy
Bérlését egy a GreenGo által üzemeltetett e-töltőpontnál zárja le, úgy, hogy a Bérlés lezárásának
időpontjában a kibérelt Személygépkocsi töltés alatt áll és annak Alkalmazás és Weboldal szerinti
becsült töltöttsége nem több, mint 30%.
6.2.3. GreenGo az általa üzemeltetett e-töltőpontok elhelyezkedését a Weboldalon és a Mobiltelefonos
Alkalmazáson keresztül közzétett térképen feltünteti.
6.3.
Kedvezmény
6.3.1. GreenGo a Kedvezményezett rendelkezésére bocsát 10 percet Díjmentes Időkeretként
(bónuszpercként), amelyet a rendelkezésre bocsátástól számított 3 hónapon belül használt fel a
GreenGonál indított bérlései során, a Díjköteles Idő csökkentésére.
6.3.2. A Kedvezmény megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a –Szabályzat 6.2. pontjában és
annak alpontjaiban foglalt feltételek teljesülése mellett az ott említett –Bérleti Szerződést egy Vállalati
Felhasználó által Nevesített Felhasználó hozza létre, illetve a Bérlést ő zárja le.
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6.3.3.

A Kedvezményezettekkel szemben a GreenGo nem alkalmazza az ÁSZF 5.1.2.3.6. pontjában említett
kötelezettség Szabályszerű Lezáráskor történő teljesítésének elmulasztása alapján az ÁSZF 8.3.3.
pontjában rögzített, díjfizetési kötelezettséget előíró szabályt.

7.

Regisztrációs, menetdíj és bérlési díj kedvezmény a koronavírus járvány miatt elrendelt
veszélyhezet ideje alatt
Hatályos
A regisztrációs kedvezmény hatályos 2020.03.16. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.07.31.
napján 23:59 óráig.
A menetdíj kedvezmény hatályos 2020.03.16. napjától 2020.05.18. napján 23:59 óráig.
A bérlési díj kedvezmény Felhasználók vonatkozsáában hatályos 2020.04.09. napjától 2020.06.01.
napján 23:59 óráig.
A bérlési díj kedvezmény Vállalati Felhasználók vonatkozásában hatályos 2020.06.02. napjától
visszavonásig, de legkésőbb 2020.06.20. napján 23:59 óráig.
Feltételek
A promóció keretében regisztrációs kedvezményre jogosult regisztrálónak (a Szabályzat 7. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Regisztráló”) tekintjük azt a Felhasználót, akinek vonatkozásában
a Szabályzat 7.1.1. pontjában említett időtartamon belül sor kerül a GreenGo e-carsharing
szolgáltatásának igénybevételére irányuló Keretszerződés megkötésére és hatálybalépésére, ideértve
legalább egy saját nevére szóló bankkártya regisztrációját.
A promóció keretében menetdíj kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 7. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett1”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat
7.1.2. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés
ugyanezen időtartamon belül lezárásra is kerül.
A promóció keretében bérlési díj kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 7. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett2”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat
7.1.3. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés
ugyanezen időtartamon belül lezárásra is kerül.
A promóció keretében bérlési díj kedvezményre jogosult Vállalati Felhasználónak (a Szabályzat 7.
pontja és annak alpontjai vonatkozásában a „Vállalati Kedvezményezett”) tekintjük azt az aláírt
Keretszerződéssel rendelkező Vállalati Felhasználót, amelynek Keretszerződése alapján Nevesített
Felhasználója a Szabályzat 7.1.2. pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hozott
létre, feltéve, hogy a Bérlés ugyanezen időtartamon belül lezárásra is került.
Kedvezmény
A Szabályzat 7.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Regisztráló a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Regisztrációs Díj tételéből 100% kedvezményre jogosult.
A Szabályzat 7.1.2. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett1 a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből 30% kedvezményre jogosult.
A bérlési díj kedvezmény keretében a GreenGo a Szabályzat 7.1.3. pontjában említett időtartam alatt
azonos bérlésre vonatkozóan legfeljebb 6.800,- Ft összeget követel a Kedvezményezett2-től Percdíj
(Bérlési Díj és Foglalási Díj) fizetési kötelezettség jogcímén (Maximális Bérlési Díj), azzal, hogy
amennyiben a bérlés kezdő és záró időpontja különböző naptári napra esik, akkor a Maximális Bérlési
Díj alkalmazását az egyes naptári napokra (00:00-24:00) eső bérlési idő alapján keletkező Percdíj
fizetési kötelezettség mértékét alapul véve kell elbírálni, akként, hogy a Maximális Bérlési Díjat kizárólag
azon naptári napok vonatkozásában kell alkalmazni, amely vonatkozásában a bérlési idő alapján
keletkező Percdíj fizetési kötelezettség a fent említett mértéket túllépte.
A bérlési díj kedvezmény keretében a GreenGo a Szabályzat 7.1.4. pontjában említett időtartam alatt
azonos bérlésre vonatkozóan legfeljebb 9.860,- Ft összeget követel a Vállalati+ vagy Alap Díjcsomagba
tartozó Vállalati Kedvezményezettől és legfeljebb 11.900,- Ft összeget követel a Minimál Díjcsomagba
tartozó Vállalati Kedvezményezettől Percdíj (Bérlési Díj és Foglalási Díj) fizetési kötelezettség jogcímén
(Maximális Bérlésenkénti Napidíj), azzal, hogy amennyiben a bérlés kezdő és záró időpontja különböző
naptári napra esik, akkor a Maximális Bérlésenkénti Napidíj alkalmazását az egyes naptári napokra
(00:00-24:00) eső bérlési idő alapján keletkező Percdíj fizetési kötelezettség mértékét alapul véve kell
elbírálni, akként, hogy a Maximális Bérlésenkénti Napidíjat kizárólag azon naptári napok
vonatkozásában kell alkalmazni, amely vonatkozásában a bérlési idő alapján keletkező Percdíj fizetési
kötelezettség a fent említett mértéket túllépte.
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„Zöldövezet Podcast” regisztrációs és menetdíj kedvezmény
Hatályos
Hatályos 2020.03.20. napján 00:00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2020.06.20. napján 23:59 óráig.
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8.2.
8.2.1.

Feltételek
A promóció keretében regisztrációs kedvezményre jogosult regisztrálónak (a Szabályzat 8. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Regisztráló”) tekintjük azt a Felhasználót, akinek vonatkozásában
a Szabályzat 8.1.1. pontjában említett időtartamon belül sor kerül a GreenGo e-carsharing
szolgáltatásának igénybevételére irányuló Keretszerződés megkötésére és hatálybalépésére, ideértve
legalább egy saját nevére szóló bankkártya regisztrációját.
8.2.2. A Regisztráló a Szabályzat 8.3.1. pontja szerinti regisztrációs kedvezményre azzal a feltétellel jogosult,
hogy a Szabályzat 8.1.1. pontjában említett időtartamon belül, a regisztráció során a „Zöldövezet
Podcast” szerkesztői által megadott kuponkódot a Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül sikeresen
megadta.
8.2.3. A promóció keretében menetdíj kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 8. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat
8.1.1. pontjában meghatározott időtartamon belül Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés
ugyanezen időtartamon belül lezárásra is kerül és a „Zöldövezet Podcast” szerkesztői által megadott
kuponkódot a Kedvezményezett a Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül sikeresen megadta.
8.3.
Kedvezmény
8.3.1. A Szabályzat 8.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Regisztráló a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Regisztrációs Díj tételéből 100% kedvezményre jogosult.
8.3.2. A Szabályzat 8.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből egyszeri alkalommal 50% kedvezményre jogosult, amely
kedvezményt GreenGo a kuponkód Mobiltelefonos Alkalmazásban történt megadását követően lezárt
első Bérlés Bérlési Díjának kalkulációja során vesz figyelembe.
9.
9.1.
9.1.1.
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9.3.1.

„MÁV-START bérlet” kedvezmény
Hatályos
Hatályos 2020.03.25. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig.
Feltételek
A promóció keretében menetdíj kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 9. pontja és
annak alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat
9.1.1. pontjában meghatározott időtartamon belül Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Bérlés
ugyanezen időtartamon belül lezárásra is kerül, és a MÁV applikációban a MÁV-START szolgáltatási
területére szóló, belföldi, GYSEV vonalszakaszt nem érintő, másodosztályú utazásra jogosító, érvényes,
30 napos bérletet vagy tanulóbérletet vásárolt és a MÁV-START bérlet vagy tanulóbérlet
megvásárlását a Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül jelezte, továbbá a Mobiltelefon Alkalmazáson
keresztül a promócióban történő részévétel feltételeit elfogadta.
Kedvezmény
A Szabályzat 9.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerint esetében
alkalmazandó Bérlési Díj Menetidő tételéből alkalommal 10% kedvezményre jogosult, amely
kedvezmény a Szabályzat 7.3.2. pontjában szereplő kedvezménnyel összevonható.

10.
10.1.
10.1.1.
10.2.
10.2.1.

Parkolási Zóna kedvezmény
Hatályos
Hatályos 2019.07.11. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2020.12.31. napjáig.
Feltételek
A promóció keretében Kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 10. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, aki a Szabályzat 10.1.1.
pontjában meghatározott időtartam alatt Bérleti Szerződést hoz létre, feltéve, hogy a Szabályzat 10.1.1.
pontjában meghatározott időtartamon belül a Bérlés lezárására is sor kerül.
10.3. Kedvezmény
10.3.1. A Szabályzat 10.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerinti Alap
Díjcsomag alkalmazása esetén a Bérlési Díj Parkolás tételéből 10,- Ft kedvezményre jogosult azon
Parkolási Idő vonatkozásában, amely alatt a kibérelt Személygépkocsi Kedvezményes Parkolási Zónán
belül állt.
10.3.2. A Szabályzat 10.1.1. pontjában említett időtartam alatt a Kedvezményezett a GreenGo e-carsharing
szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF 1. számú mellékletét képező Díjszabás szerinti Minimál
Díjcsomag alkalmazása esetén a Bérlési Díj Parkolás tételéből 12,- Ft kedvezményre jogosult azon
Parkolási Idő vonatkozásában, amely alatt a kibérelt Személygépkocsi Kedvezményes Parkolási Zónán
belül állt.

5./7 oldal
Budapest 1911126.9

GreenGo Car Europe Kft.
Promóciós Szabályzat
10.3.3. GreenGo a Kedvezményes Parkolási Zóna kiterjedését a Weboldalon és a Mobiltelefonos Alkalmazáson
keresztül közzétett térképen feltünteti.
10.3.4. GreenGo a szabályzat 10.3.1. pontjában említett kedvezménnyel érintett időtartam kiszámítása során a
Díjköteles idő és Díjköteles menetidő különbségéből a kedvezménnyel érintett parkolás összesített
időtartama alapján kiszámított befejezett perceket levonva számítja ki a Díjköteles parkolási idő
kedvezménnyel nem érintett részét.
10.3.5. A Kedvezmény megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a –Szabályzat 10.2.1. pontjában
foglalt feltételek teljesülése mellett az ott említett –Bérleti Szerződést egy Vállalati Felhasználó által
Nevesített Felhasználó hozza létre, illetve a Bérlést ő zárja le.
11.
11.1.
11.1.1.
11.2.
11.2.1.

„C4P” kedvezmény
Hatályos
Hatályos 2020.06.25. napján 00:00 órától visszavonásig, de legkésőbb 2020.07.02. napján 23:59 óráig.
Feltételek
A promóció keretében Kedvezményre jogosult Felhasználónak (a Szabályzat 11. pontja és annak
alpontjai vonatkozásában a „Kedvezményezett”) tekintjük azt a Felhasználót, akinek vonatkozásában
legkésőbb a Szabályzat 11.1.1. pontjában említett időtartamon belül sor kerül a GreenGo e-carsharing
szolgáltatásának igénybevételére irányuló Keretszerződés megkötésére és hatálybalépésére, ideértve
legalább egy saját nevére szóló bankkártya regisztrációját.
11.2.2. A Kedvezményezett a Szabályzat 11.3.1. pontja szerinti kedvezményre azzal a feltétellel jogosult, hogy a
Szabályzat 11.1.1. pontjában említett időtartamon belül a „Cities-4-People” program szervezői által
megadott kuponkódot a Mobiltelefonos Alkalmazáson keresztül sikeresen megadta.
11.3.
Kedvezmény
11.3.1. GreenGo a Kedvezményezett rendelkezésére bocsát 60 percet Díjmentes Időkeretként
(bónuszpercként), amelyet a rendelkezésre bocsátástól számított 1 héten belül használhat fel a
GreenGonál indított bérlései során, a Díjköteles Idő csökkentésére.
A Szabályzat 1., 6. és 11. pontjaiban ismertetett kedvezmények felhasználására a Díjszabás 6. pontja szerinti
Díjmentes Időkeretre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A rendelkezésére bocsátott Díjmentes Időkeretet
(bónuszperc(ek)et) a Felhasználó a rendelkezésre bocsátástól számított, a Díjszabás 6. pontja szerinti,
szabályzatban/megállapodásban foglalt Lejárati Időtartamon belül – a Mobiltelefonos Alkalmazáson
keresztül tett választása szerint – a Bérlési Díj csökkentésére használhatja fel. A Nevesített Felhasználó a
Vállalati Keretszerződés alapján létrehozott Bérleti Szerződés után fizetendő Bérlési Díj csökkentésére is
felhasználhatja a Díjmentes Időkeretet. Nem lehetséges a Díjmentes Időkeretet részben vagy egészben más
Felhasználóra átruházni, vagy készpénzre váltását igényelni. A GreenGo először a Bérleti Szerződés
létrehozásának napjára eső Menetidő után felszámított Bérlési Díj összegének csökkentésére számolja el a
felhasznált Díjmentes Időkeretet, majd – időrendben – a későbbi napokra eső Menetidő után felszámított
Bérlési Díj összegének csökkentésére és ezután a Bérleti Szerződés létrehozásának 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.
A Szabályzat 2. pontjában ismertetett kedvezmény felhasználására az ÁSZF 8.2.6. pontja szerinti GreenGo
Csomagra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ennek megfelelően rendelkezésére bocsátott GreenGo
Csomagot a Felhasználó a Díjszabásban illetőleg a Szabályzatban meghatározott, rendelkezésre bocsátástól
számított legfeljebb egy éves időtartamon belül a Bérlési Díj, a Foglalási Díj és a Havidíj csökkentésére
használja fel. Nem lehetséges a GreenGo Csomagot részben vagy egészben más Felhasználóra átruházni,
vagy készpénzre váltását igényelni. A GreenGo először a GreenGo Csomag legkorábbi lejáratú részének
terhére számolja el az abból Bérlési Díj, Foglalási Díj vagy Havidíj csökkentésére felhasznált részt.
Nem lehetséges a Szabályzatban ismertetett díjkedvezményeket részben vagy egészben más Felhasználóra
átruházni vagy készpénzre váltásukat, újra aktiválásukat vagy visszatérítésüket igényelni. A Szabályzat erre
irányuló kifejezett rendelkezése hiányában a Szabályzatban ismertetett, azonos díjtételre vonatkozó
kezdveményeket nem lehetséges összevonni. Amennyiben ugyanazon díjtétel vonatkozásában több
kedvezmény is alkalmazható, akkkor GreenGo a Felhasználó számára kevezőbbet alkalmazza.
A promócióban történő részvétellel (kupon megadásával, email cím megadásával) a Felhasználó a Díjmentes
Időkeret illetőleg a GreenGo Csomag rendelkezésre bocsátásához és felhasználásához illetőleg a
díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges adatainak kezeléséhez hozzájárul. Az adatkezelés időtartama a
Díjmentes Időkeret, a GreenGo Csomag felhasználhatóságának illetőleg a díjkedvezmény érvényességének
időtartamával azonos.
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A promócióban részt vevők nem minősülnek közvetítőnek; a promócióban való részvétel semmilyen módon
nem keletkeztet az Ajánló, Ajánlott, Regisztráló vagy Felhasználó 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.
A promóciókra a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezése irányadók. A promóciókkal kapcsolatban
felmerülő jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. GreenGo Szabályzat egyes
promóciók időbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseiben megjelölt időn túl az érintett promócióval
összefüggésben semmilyen panaszt, igényt vagy követelést nem fogad el.
A Szabályzatban nem definiált, nagybetűvel használt kifejezésekre, amennyiben a szövegkörnyezet
megengedi, a GreenGo e-carsharing szolgáltatása kapcsán kiadott hatályos ÁSZF-ben illetve VSZF-ben foglalt
meghatározásokat kell alkalmazni.
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