Vzorový formulář pro odstoupení od Rámcové smlouvy/ Smlouvy o
pronájmu
Informace o právu na odstoupení od smlouvy / vypovězení smlouvy podle nařízení vlády o podrobných pravidlech
smluv mezi spotřebiteli a obchodními společnostmi (dále jen „Nařízení“),
vydané společností

GREENGO CAR CZECH s.r.o.
Sídlo: Národní 135/14, Praha 1, 110 00
IČO: 07672802
Číslo účtu: 5080109470/ 5500
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Zastoupena: Mgr. Šimon Čapek – jednatel
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 305217;
dále jako ”GreenGo” nebo ”Poskytovatel”
Přejete-li si uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo na její vypovězení, zašlete na výše uvedenou
adresu jednoznačné prohlášení o svém záměru odstoupit od ní/vypovědět jí (např. poštou, faxem nebo
elektronicky). Ke stejnému účelu můžete použít také následující vzor prohlášení o odstoupení/výpovědi. Pokud
od Rámcové smlouvy odstoupíte/vypovíte jí, neprodleně, nejpozději však do čtrnácti kalendářních dnů od
obdržení vašeho prohlášení vám vrátíme veškeré již uhrazené platby. Pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob
platby, k vrácení použijeme stejný způsob platby, jaký byl použit k původní transakci. V případě standardního
způsobu vrácení peněz Vám nevzniknou žádné další vícenáklady. Pokud jste požádal o zahájení plnění služby ve
stanovené lhůtě, v případě Vaší výpovědi budete požádán o úhradu přiměřené částky za služby poskytnuté ještě
před ukončením smlouvy. Podobně Vám vrátíme jakoukoli část již uhrazené platby, která přesahuje cenu námi
poskytnuté služby. Uživatel nemůže uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy/vypovězení Smlouvy po
poskytnutí celé Služby na základě Smlouvy o poskytování služeb, pokud jí GreenGo začal poskytovat s výslovným
předchozím souhlasem Uživatele, a Uživatel vzal na vědomí, že po poskytnutí celé Služby ztrácí své právo na
odstoupení od Smlouvy/vypovězení Smlouvy. Zadání Jedinečného iniciačního kódu generovaného při uzavření
první Nájemní smlouvy Uživatelem uzavírajícím Rámcovou smlouvu a akt odblokování Osobního automobilu se v
souladu s obsahem Všeobecných smluvních podmínek GreenGo považuje za začátek poskytování e-carsharingové
služby na základě předchozího výslovného souhlasu Uživatele.
VZOR ODSTOUPENÍ / VÝPOVĚDI
Adresát (Poskytovatel):
________________________
Já, níže uvedený Uživatel tímto uvádím, že v případě Smlouvy o poskytování služeb (č. smlouvy:
GR _ _ _ _ ) mám v úmyslu využít svého práva na odstoupení od Smlouvy / výpověď Smlouvy.
Zároveň prohlašuji, že v budoucnu budu / nebudu** požadovat, aby mi společnost GreenGo
zasílala informace a obchodní zprávy, a aby za tímto účelem podnikla příslušná opatření týkající se
přímého nakládání s mými osobními údaji.
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno Spotřebitele (Uživatele):
Jedinečný ukončovací kód:***
Adresa Spotřebitele (Uživatele):

________________________
________________________
________________________
________________________

Podpis Spotřebitele (Uživatele):

________________________

V

________________________

* Toto prohlášení vyplňte a vraťte pouze v případě, že máte v úmyslu odstoupit od Rámcové smlouvy/Rámcovou
smlouvu vypovědět. Pokud jste již vytvořením Smlouvy o pronájmu e-carsharing službu využil, v případě úmyslu
jí vypovědět, prosím, vyplňte a zašlete zpět Prohlášení o ukončení Rámcové smlouvy (příloha 7).

** Správnou opci podtrhněte!
*** Prosíme, abyste o svém záměru odstoupit od Rámcové smlouvy/vypovědět Rámcovou smlouvu nás
informoval na adrese podpora@greengo.com, a požadovaný Jedinečný ukončovací kód vám bude zaslán
prostřednictvím Mobilní aplikace

