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Štatút „Letnej akcie“ (ďalej len „Akcia“) 

 

 

Tento štatút Akcie je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá vyhlásenej Akcie. 

 

I. Organizátor Akcie 

  

1. Organizátorom Akcie je spoločnosť GreenWay Infrastructure s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava, IČO: 47 728 086, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, 

vl. č.: 136109/B (ďalej len „GreenWay Infrastructure“ alebo „Organizátor“). 

2. Tento štatút stanovuje pravidlá Akcie, všeobecné podmienky pre uplatnenie Akcie, práva a 

povinnosti účastníkov Akcie. 

3. Cieľom Akcie je podporiť klientov GreenWay Infrastructure v cestovaní elektrickými vozidlami 

počas dovolenkových mesiacov (jún – august 2022). Klientom GreenWay Infrastructure sa pre 

účely tohto štatútu rozumie registrovaný klient v zmysle aktuálne platných Všeobecných 

obchodných podmienok služieb nabíjania pre registrovaných klientov GreenWay Infrastructure.  

4. Akcia sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky a na územiach, na ktorých sú umiestnené 

nabíjacie stanice roamingových partnerov Organizátora uvedené v prehľade zverejnenom na 

internetovej stránke www.greenway.sk. 

  

II. Trvanie Akcie 

  

1. Akcia sa začína od 01.06.2022 a končí sa dňom 31.08.2022.  

  

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa Akcie 

  

1. Akcia je určená pre všetkých používateľov elektrických vozidiel zaregistrovaných v sieti GreenWay 

Infrastructure so zvoleným cenovým programom Energia Plus alebo Energia Max (ďalej len 

„Účastníci“). 
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IV. Pravidlá Akcie 

  

1. Každý Účastník Akcie má v rámci mesačných programov Energia Plus a Energia Max možnosť využiť 

nabíjanie aj u všetkých  roamingových partnerov Organizátora a to za ceny podľa platného cenníka 

príslušného k programu Energia Plus resp. Energia Max. Zoznam nabíjacích staníc, na ktoré sa 

vzťahuje Akcia, je zverejnený na webovej stránke Organizátora – www.greenway.sk.   

 

2. Účastníci Akcie so zvoleným cenovým programom Energia Plus alebo Energia Max okrem možnosti 

uvedenej v odseku 1 získavajú aj: 

• 100 kWh s programom Energia Max alebo 30 kWh s programom Energia Plus v cene 

mesačného poplatku, ktoré môžu využiť na nabíjanie na akejkoľvek nabíjacej stanici v 

roaming pokrytí GreenWay. Prehľad staníc je k dispozícii na internetovej stránke alebo v 

aplikácii Organizátora, 

• bezplatný presun nevyčerpaných kWh z mesačného balíčka do nasledujúceho mesiaca, 

• vďaka zjednodušenému nabíjaniu rovnaké ceny na nabíjanie po vyčerpaní balíčka na 

ktorejkoľvek nabíjacej stanici v roaming pokrytí GreenWay ako v domácej sieti 

Organizátora (územie SR). Ceny sa uplatňujú, ak Účastník rešpektuje pri službách nabíjania 

Pravidlá primeraného využívania roamingových služieb v zmysle aktuálneho Cenníka 

služieb nabíjania. 

 

 

V. Ostatné podmienky Akcie 

 

1. Organizátor Akcie je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bez náhrady zmeniť pravidlá Akcie v 

priebehu jej trvania, Akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. 

2. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých Účastníkov Akcie, 

ako aj právo vylúčiť Účastníka z Akcie v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek porušovania 

pravidiel upravených v tomto štatúte. 
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4. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu 

uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od skončenia Akcie. Námietky podané neskôr 

nebudú brané do úvahy. 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do 

Akcie zaradené. 

 

VI. informácia o spracúvaní osobných údajov  

 

1. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú dostupné na https://greenway.sk/ 

2. Na účely zabezpečenia priebehu Akcie, je oprávneným záujmom Organizátora spracúvať osobné 

údaje Účastníkov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Účasťou v Akcii vyjadruje každý účastník Akcie svoj súhlas s pravidlami Akcie uvedenými v tomto 

štatúte. Každý Účastník svojou účasťou na Akcii zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto 

štatútom. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Akcie rozhodne o ďalšom postupe 

Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Akcie 

po jej vyhlásení. 

3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo 

formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí pôvodné znenie štatútu. 

5. Akcia ani tento štatút nie sú verejných návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v 

zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť 31. mája 2022. 
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