
Podmienky marketingovej kampane  
“Cestujte na dovolenku v Chorvátsku ZADARMO s GreenWay”. 
 
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok marketingovej 
kampane “Cestujte na dovolenku v Chorvátsku ZADARMO s GreenWay” (ďalej len 
„Kampaň“). Tento dokument je pre Klientov jediným podkladom, ktorý upravuje 
podmienky tejto Kampane. Podmienky Kampane možno meniť len vo forme 
písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 
 
1. Usporiadateľ a organizátor 
Usporiadateľom a organizátorom Kampane je GreenWay Infrastructure s.r.o., so 
sídlom Dohňany 464, 020 51 Dohňany, IČO: 47 728 086, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č.: 98521/B (ďalej len 
“GreenWay”). 
 
2. Pojmy 
Trvanie – Kampaň prebieha v období od 17. 7. 2017 do 31.9.2017. 
 
Nabíjacia sieť GreenWay - je sieť všetkých technických zariadení slúžiacich na 
rýchle a/alebo pomalé nabíjanie vlastnených a/alebo prevádzkovaných spoločnosťou 
GreenWay a na ktorých GreenWay umožňuje príslušnému užívateľovi prístup. 
 
Karta GreenWay - plastová (alebo iná obdobná) karta s čipom poskytnutá 
užívateľovi zo strany GreenWay za účelom identifikácie užívateľa pri nabíjaní sa v 
Nabíjacej sieti GreenWay. 
 
Online registračný formulár Kampane - online registračný formulár spoločnosti 
GreenWay vytvorený pre túto Kampaň, zverejnený na webovej stránke 
www.form.greenway.sk/greenway-letna-kampan. 
 
3. Účastníci Kampane 
Účastníkom Kampane môže byť nový aj existujúci zákazník GreenWay, ktorý v 
období trvania Kampane splní podmienky popísané v bode 4 “Spôsob zapojenia sa 
do Kampane”. 
 
4. Spôsob zapojenia sa do Kampane 
Do Kampane sa môže zapojiť nový alebo existujúci zákazník GreenWay a to tak, že 
v období trvania Kampane splní nasledovné podmienky: 

1) má fakturačnú adresu v SR 
2) vyplní Online registračný formulár Kampane 
3) pošle fotku z dovolenky v Chorvátsku na email letna-kampan@greenway.sk 

http://www.form.greenway.sk/greenway-letna-kampan


 
Účastníkovi Kampane bude pridelená zľava vo výške 100% z nabíjania v sieti Petrol 
v Slovinsku a v sieti Hrvatski Telekom v Chorvátsku. 
 
5. Reklamácie 
Reklamácie týkajúce sa služieb nabíjania v sieti GreenWay vybavuje spoločnosť 
GreenWay. 
 
6. Záverečné ustanovenia 
Podmienky Kampane sú prístupné na internetovej stránke www.greenway.sk. 
Akékoľvek prípadné zmeny podmienok Kampane budú zverejnené na tejto 
internetovej stránke a zmena bude účinná od okamihu zverejnenia. 
 
Platnosť podmienok je od 17. 7. 2017. 
 
V Bratislave dňa 17. 7. 2017 
GreenWay Infrastructure s.r.o. 
 
 
 
 
 

http://www.greenway.sk/

