
Všeobecné podmienky kampane 

“GreenWay - Zimná kampaň 2016” 
  

Účelom tohto dokumentu je úprava všeobecných podmienok marketingovej 

kampane “GreenWay - Zimná kampaň 2016” (ďalej len „Kampaň“). Tento dokument 

slúži ako dokument, ktorý upravuje všeobecné podmienky a pravidlá Kampane. 

Účasťou v Kampani sa každý účastník zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto 

všeobecné podmienky Kampane. 

  

1. Usporiadateľ a organizátor 

Usporiadateľom a organizátorom Kampane je: GreenWay Infrastructure s.r.o., so 

sídlom: č. 464, 020 51 Dohňany, IČO: 47 728 086, IČ DPH: SK7120000074,   zápis 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 33310/R 

(ďalej len “GreenWay” alebo „Usporiadateľ“). 

  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť všeobecné podmienky Kampane 

kedykoľvek v priebehu jej trvania a o zmene podmienok náležite účastníkov 

informovať zverejnením upravených všeobecných podmienok Kampane, pričom 

účastník Kampane nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v Kampani. 

  

2. Pojmy 

  

Trvanie – Kampaň prebieha v období od 28. 11. 2016 do 31.3.2017. 

  

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 účastníkovi Kampane 

prístup. 

  

Karta GreenWay – token a/alebo plastová (alebo iná obdobná) karta s čipom 

poskytnutá účastníkovi Kampane zo strany GreenWay za účelom identifikácie 

účastníka Kampane 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-zimna-kampan. 

  

 3. Účastníci Kampane 

Účastníkom Kampane je nový alebo existujúci zákazník GreenWay, ktorý v období 

trvania Kampane vyplní Online registračný formulár Kampane. 

  

4. Spôsob zapojenia sa do Kampane 

Zapojením sa do Kampane, získava účastník Kampane nasledovné výhody 

vymedzené nasledovnými podmienkami: 
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Do Kampane sa môže zapojiť nový alebo existujúci zákazník GreenWay a to tak, že 

v období trvania Kampane vyplní Online registračný formulár Kampane.  

 

Ak je účastníkom Kampane zákazník s programom ZERO, získava po 100 minútach 

nabíjania v rámci 1 faktúračného obdobia ďalších 50 minút nabíjania za 0 €.  

 

Ak je účastníkom Kampane zákazník s programom OPTIMAL, získava 50 minút 

nabíjania za 0 € každé faktúračné obdobie. 

 

Ak je účastníkom Kampane zákazník s programom FULL, získava 50 minút 

nabíjania za 0 € každé faktúračné obdobie. 

 

Účastníci Kampane s programom OPTIMAL a FULL získajú 50 minút nabíjania 

zadarmo bez ohľadu na počet už vykonaných minút nabíjania v danom fakturačnom 

období. 

 

Získaných 50 minút nabíjania zadarmo nie je možné v prípade nevyužitia v danom 

fakturačnom období preniesť do ďalšieho fakturačného obdobia. 

 

50 minút nabíjania zadarmo budú účastníci Kampane získavať iba počas obdobia 

trvania Kampane. 

  

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. 

  

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Kampane rozhoduje 

Usporiadateľ. V prípade potreby si Usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé 

situácie vzniknuté v priebehu Kampane. Rozhodnutie Usporiadateľa ohľadom 

všetkých záležitostí týkajúcich sa Kampane je konečné a právne záväzné pre 

všetkých Účastníkov Kampane. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, 

budú z Kampane vylúčení. 

  

Účastníci Kampane zapojením do Kampane a splnením jej podmienok udeľujú 

Usporiadateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú 

poskytnuté identifikačné údaje Účastníka (meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, 

telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie Kampane a po 

jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie 
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Kampane a pre potreby riadnej identifikácie Účastníka Kampane. V zmysle § 11 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je Účastník Kampane povinný 

uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú odo dňa jeho 

získania, až kým Účastník Kampane nepožiada o ich vymazanie z databázy 

Usporiadateľa. Usporiadateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a 

dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

  

Tieto všeobecné podmienky Kampane nadobúdajú účinnosť dňa 28. 11. 2016. 


