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Obchodné Podmienky Spolupráce Sieť GreenWay
ČLÁNOK 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1
Tieto Obchodné podmienky sú prijaté spoločnosťou GreenWay za účelom úpravy vzťahu Zmluvných strán pri ich vzájomnej spolupráci, v rámci
ktorej sa Nabíjacie zariadenie Partnera stane súčasťou siete nabíjacích zariadení spoločnosti GreenWay na nabíjanie elektromobilov - Siete GreenWay,
a Partner získa prístup k diaľkovým službám poskytovaným elektronicky spoločnosťou GreenWay prostredníctvom GW Platformy.
1.2

Definované pojmy použité v týchto Obchodných podmienkach majú význam, ktorý im je priradený v čl. 11 nižšie.

1.3
PAID.

V rámci spolupráce ponúka spoločnosť GreenWay Partnerom tri (3) balíky služieb – CHARGE BASIC, CHARGE SMART a CHARGE SMART

ČLÁNOK 2 – PRODUKT CHARGE BASIC
2.1
Produkt CHARGE BASIC je určený pre Partnera, ktorý sa rozhodol poskytovať službu nabíjania elektromobilov na Nabíjacom zariadení
bezodplatne pre užívateľov podľa svojho rozhodnutia a súhlasí umožniť prístup k tejto bezodplatnej službe aj pre GW Užívateľov.
Týmto nie je dotknuté právo Partnera sprístupniť službu nabíjania na Nabíjacom zariadení užívateľom podľa svojho rozhodnutia aj za odplatu.
Zazmluvnením tohto Produktu Partner súhlasí, že GW Užívateľ nebude spoplatnený za túto službu na Nabíjacom zariadení (t.j. táto služba môže byť
vyúčtovaná GW Užívateľovi výlučne pri zazmluvnení Produktu CHARGE SMART PAID).
2.2
Za účelom podpory rozvíjajúceho sa odvetvia elektromobility poskytne spoločnosť GreenWay Partnerovi v rámci Produktu CHARGE BASIC
nasledovné bezodplatné služby:
(i)

Nabíjacie zariadenie bude zaradené do Siete GreenWay pod označením „GW Partner CHARGE BASIC“ a jeho užívatelia budú mať
nepretržitý prístup k informáciám o umiestnení, prevádzkových parametroch a aktuálnom stave prevádzky Nabíjacieho zariadenia
prostredníctvom Zákazníckej zóny GW Platformy v primeranom rozsahu potrebnom pre využívanie služby nabíjania užívateľmi. V rámci
tejto služby má spoločnosť GreenWay právo uviesť údaje o Nabíjacom zariadení aj v mapových a navigačných aplikáciách a databázach
tretích strán a v iných formách komunikácie s verejnosťou za účelom podpory elektromobility, vrátane reklamy,

(ii) GW Užívatelia Nabíjacieho zariadenia získajú prístup k zákazníckej podpore poskytovanej spoločnosťou GreenWay
2.3
(1) roka.

Pri zazmluvnení Produktu CHARGE BASIC súhlasia Zmluvné strany postupovať podľa ods. 2.1 a 2.2 po dobu v minimálnom trvaní jedného

ČLÁNOK 3 – Produkt CHARGE SMART
3.1
Produkt CHARGE SMART je určený pre Partnera, ktorý sa rozhodol poskytovať službu nabíjania elektromobilov na Nabíjacom zariadení
bezodplatne pre užívateľov podľa svojho rozhodnutia a súhlasí umožniť prístup k tejto bezodplatnej službe aj pre GW Užívateľov, pričom Partner má
záujem získať od spoločnosti GreenWay, okrem služieb podľa ods. 2.2, aj elektronické služby diaľkovej kontroly a správy Nabíjacieho zariadenia.
Obdobne ako pri Produkte CHARGE BASIC, týmto nie je dotknuté právo Partnera sprístupniť službu nabíjania na Nabíjacom zariadení užívateľom podľa
svojho rozhodnutia aj za odplatu. Zazmluvnením Produktu CHARGE SMART Partner súhlasí, že GW Užívateľ nebude spoplatnený za túto službu na
Nabíjacom zariadení (t.j. táto služba môže byť vyúčtovaná GW Užívateľovi výlučne pri zazmluvnení Produktu CHARGE SMART PAID).
3.2
Za účelom podpory rozvíjajúceho sa odvetvia elektromobility poskytne spoločnosť GreenWay Partnerovi v rámci Produktu CHARGE SMART
nasledovné služby za Odplatu vo výške 10,- EUR/mesačne:
(i)

Nabíjacie zariadenie bude zaradené do Siete GreenWay pod označením „GW Partner CHARGE SMART“ a užívatelia Nabíjacieho
zariadenia získajú prístup k zákazníckej podpore poskytovanej spoločnosťou GreenWay za rovnakých podmienok ako sú poskytované v
Produkte CHARGE BASIC,

(ii) Spoločnosť GreenWay zabezpečí nepretržitú diaľkovú správu Nabíjacieho zariadenia prostredníctvom elektronických funkcionalít GW
Platformy v nasledovnom rozsahu (pre odstránenie pochybností tento Produkt nezahŕňa správu jednotlivých nabíjaní čerpaných
užívateľmi Nabíjacieho zariadenia; tieto sú spravované v rámci a za podmienok Produktu CHARGE SMART PAID):
(a)

nepretržitý monitoring prevádzkových parametrov a aktuálneho stavu prevádzky Nabíjacieho zariadenia,

(b)

spracovávanie a uchovávanie zozbieraných údajov,

(c)

konfigurácia Nabíjacieho zariadenia,

(d)

reštartovanie Nabíjacieho zariadenia,

(e)

zastavenie nabíjania (v prípade potreby),
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(f)

chybové hlásenia na e-mail kontaktnej osoby Partnera.

3.3
Partner získa nepretržitý prístup k súhrnným údajom o histórii nabíjania a aktuálnom stave prevádzky Nabíjacieho zariadenia prostredníctvom
účtu, ktorý mu spoločnosť GreenWay zriadi v Partnerskej zóne GW Platformy.
3.4
(1) roka.

Pri zazmluvnení Produktu CHARGE SMART súhlasia Zmluvné strany postupovať podľa ods. 3.1 až 3.3 po dobu v minimálnom trvaní jedného

ČLÁNOK 4 – Produkt CHARGE SMART PAID
4.1
Produkt CHARGE SMART PAID je určený pre Partnera, ktorý sa rozhodol poskytovať službu nabíjania elektromobilov na Nabíjacom zariadení
za odplatu a má záujem získať od spoločnosti GreenWay, okrem služieb podľa ods. 3.2 a 3.3, aj elektronickú službu diaľkovej kontroly a správy služby
nabíjania a úhrad za túto službu (t.j. jednotlivých nabíjaní čerpaných užívateľmi Nabíjacieho zariadenia).
Týmto nie je dotknuté právo Partnera sprístupniť službu nabíjania na Nabíjacom zariadení užívateľom podľa svojho rozhodnutia aj bezodplatne.
4.2

V rámci Produktu CHARGE SMART PAID zabezpečí spoločnosť GreenWay nasledovné služby za Odplatu vo výške 10,- EUR/mesačne:
(i)

Nabíjacie zariadenie bude zaradené do Siete GreenWay pod označením „GW Partner CHARGE SMART PAID“ a užívatelia Nabíjacieho
zariadenia získajú prístup k zákazníckej podpore poskytovanej spoločnosťou GreenWay za rovnakých podmienok ako sú poskytované v
Produkte CHARGE BASIC,

(ii) spoločnosť GreenWay zabezpečí nepretržitú diaľkovú správu Nabíjacieho zariadenia prostredníctvom elektronických funkcionalít GW
Platformy a poskytne Partnerovi prístup k údajom o Nabíjacom zariadení v rozsahu ako sú poskytované v Produkte CHARGE SMART,
(iii) spoločnosť GreenWay zabezpečí elektronicky riadenú diaľkovú službu nabíjania a prijímania úhrad od užívateľov Nabíjacieho zariadenia,
ktorá bude zahŕňať najmä nasledovné služby poskytované spôsobom zverejneným na webovom sídle spoločnosti GreenWay:
(a)

registrácia užívateľov, zriadenie účtov užívateľov v Zákazníckej zóne GW Platformy,

(b)

autentifikácia užívateľov,

(c)

spúšťanie nabíjania,

(d)

zastavenie nabíjania,

(e)

neposkytnutie služby nabíjania v stanovených prípadoch,

(f)

stanovenie ceny, fakturácia a realizácia platieb užívateľmi za prijatú službu nabíjania,

(g)

riešenie neuhradených faktúr GW Užívateľov za nabíjania a správa pohľadávok,

(h)

riešenie žiadostí, reklamácií, podnetov a postrehov GW Užívateľov a s tým súvisiaca komunikácia s GW Užívateľmi,

(i)

registrácia platobnej karty užívateľa v zabezpečenom prostredí Zákazníckej zóny GW Platformy a prístup k službe opakovaná
platba kartou.

4.3
V rámci Produktu CHARGE SMART PAID získa Partner prostredníctvom svojho účtu v Partnerskej zóne aj nepretržitý prístup k súhrnnému
údaju o výnosoch z poskytnutej služby nabíjania na Nabíjacom zariadení.
4.4
V rámci Produktu CHARGE SMART PAID bude poskytovateľom služby nabíjania spoločnosť GreenWay, ktorá poskytne túto službu
užívateľom Nabíjacieho zariadenia, vo vlastnom mene, na vlastný účet a za podmienok, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle.
4.5
Zazmluvnením Produktu CHARGE SMART PAID Partner súhlasí, že spoločnosť GreenWay má právo prístupu k Nabíjaciemu zariadeniu
a jeho odplatného užívania na účel čerpania služby nabíjania prostredníctvom a v prospech užívateľov elektromobilov; toto právo prístupu a užívania
Nabíjacieho zariadenia podmieňuje poskytovanie Produktu CHARGE SMART PAID spoločnosťou GreenWay a riadi sa primerane podmienkami čl. 6
a nasl.
4.6
Spoločnosť GreenWay zaplatí Partnerovi za prístup k Nabíjaciemu zariadeniu a jeho užívanie Odplatu, ktorej výška sa určí na základe údajov
o sume platieb, na ktoré má spoločnosť GreenWay právo od GW Užívateľov za čerpanú službu nabíjania na Nabíjacom zariadení v predchádzajúcom
fakturačnom období a Cene elektrickej energie dodanej do elektromobilov pri poskytovaní služby nabíjania na Nabíjacom zariadení v predchádzajúcom
fakturačnom období, pričom:
(i)

ak je rozdiel súm fakturovaných užívateľom (bez DPH) a Ceny elektrickej energie (bez DPH), kladné číslo, obdrží Partner Odplatu vo
výške polovice tohto rozdielu navýšenej o Cenu elektrickej energie, a

(ii) ak je rozdiel súm fakturovaných užívateľom (bez DPH) a Ceny elektrickej energie (bez DPH) nula alebo záporné číslo, obdrží Partner
Odplatu vo výške platieb uhradených užívateľmi.
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4.7
Spoločnosť GreenWay má právo v každom fakturačnom období započítať svoju pohľadávku na Odplatu podľa ods. 4.2 voči pohľadávke
Partnera na zaplatenie jeho Odplaty podľa ods. 4.6, a to bez ohľadu na splatnosť pohľadávok.
4.8
Pri zazmluvnení Produktu CHARGE SMART PAID súhlasia Zmluvné strany postupovať podľa ods. 4.1 až 4.7 po dobu v minimálnom trvaní
dvoch (2) rokov.
ČLÁNOK 5 – PARTNERSKÁ KARTA
5.1
Podmienky žiadneho z Produktov neobmedzujú Partnera v prístupe ním určených užívateľov iných ako sú GW Užívatelia, t.j. Užívateľov
Partnera, k službe nabíjania na Nabíjacom zariadení za nasledovných podmienok:
(i)

Partner má právo uplatniť na službu nabíjania cenu a podmienky stanovené Partnerom iné ako sú cena a podmienky spoločnosti
GreenWay zverejnené na jej webovom sídle.

(ii) Za účelom diaľkovej iniciácie služby nabíjania na Nabíjacom zariadení pre Užívateľov Partnera prostredníctvom elektronických
funkcionalít GW Platformy poskytne spoločnosť GreenWay Partnerovi
(a)

jednu (1) Partnerskú kartu bezodplatne a

(b)

ďalšie Partnerské karty v počte dohodnutom Zmluvnými stranami, za Poplatok.

(iii) Spoločnosť GreenWay odovzdá Partnerské karty Partnerovi najneskôr pri inštalácii SIM karty do Nabíjacieho zariadenia. Ak to nie je
možné z dôvodov na strane Partnera, spoločnosť GreenWay odošle Partnerské karty Partnerovi bezodkladne poštou. Partnerská karta
sa stane vlastníctvom Partnera momentom jej prevzatia.
(iv) Na Partnerskej karte môže byť umiestnené obchodné meno, logo alebo iný branding Partnera (naviac k brandingu spoločnosti GreenWay)
za podmienok dohodnutých Zmluvnými stranami.
(v) Partner je povinný platiť Poplatok za rovnakých podmienok ako platí Odplatu, po celú dobu funkčnosti Partnerskej karty, najviac však do
dňa zániku Zmluvy na Produkt Partnera.
(vi) Spoločnosť GreenWay poskytne Partnerovi
(a)

ďalšie Partnerské karty na základe dohody Zmluvných strán a

(b)

náhradné Partnerské karty za Partnerské karty, ktoré Partner stratil, poškodil alebo sa inak stali nefunkčné, na základe požiadavky
Partnera, a to bezodkladne a za podmienok tohto článku 5. Právo Partnera uplatniť nároky z vád tovaru nie je týmto dotknuté.

(vii) Partner je povinný prípadnú poruchu funkcionality Partnerskej karty na Nabíjacom zariadení oznámiť spoločnosti GreenWay bezodkladne
a spoločnosť GreenWay odstráni poruchu, ak je odstrániteľná diaľkovou intervenciou využitím funkcionalít GW Platformy; inak môže
Partner využiť nároky z vád Partnerskej karty alebo uplatniť iný postup podľa bodu (vi) tohto článku Zmluvy.
(viii) Pre odstránenie pochybností, užívaním Partnerskej karty Užívateľmi Partnera nevzniká priamy zmluvný vzťah medzi týmito užívateľmi
a spoločnosťou GreenWay. Užívatelia Partnera nemajú prístup k službám ani zákazníckej podpore spoločnosti GreenWay, užívaním
Partnerskej karty nezískajú prístup k službám iných nabíjacích zariadení v Sieti GreenWay a účet Partnera zriadený v Partnerskej zóne
neobsahuje údaje o histórii nabíjania týchto užívateľov.
(ix) Na právne vzťahy Partnera a spoločnosti GreenWay týkajúce sa Partnerských kariet sa uplatňujú ustanovenia čl. 6 a nasl. týchto
Obchodných podmienok primerane. Dohoda Zmluvných strán o Partnerských kartách existuje, len ak medzi Zmluvnými stranami existuje
Zmluva na niektorý z Produktov. Pre odstránenie pochybností, dohoda o počte Partnerských kariet nie je súčasťou Zmluvy, ale
nedosiahnutie tejto dohody môže byť dôvodom na odvolanie návrhu Partnera na uzavretie Zmluvy alebo dôvodom na neprijatie návrhu
spoločnosťou GreenWay.

ČLÁNOK 6 – PLATOBNÉ POVINNOSTI
6.1
Sumy Odplát stanovených v paušálnej výške sa uplatnia v plnej výške za každý, hoci aj neúplný kalendárny mesiac, poskytovania služieb
spoločnosťou GreenWay.
6.2
Spoločnosť GreenWay zverejňuje výšku a podmienky zliav na svoje Produkty na svojom webovom sídle. Na uplatnenie zľavy nie je právny
nárok. Zaplatením faktúry so zvýhodnenou cenou vyjadruje Partner súhlas s jej uplatnením; inak platia sumy Odplát podľa Obchodných podmienok.
6.3
Sumy Odplát podľa Obchodných podmienok sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. K fakturovaným sumám Odplaty bude pripočítaná daň
z pridanej hodnoty v súlade s právnymi predpismi.
6.4
Ak je hodnota Odplaty, na ktorú má nárok Partner pri zazmluvnení Produktu CHARGE SMART PAID, za dané fakturačné obdobie vo výške
0,- EUR, Partner nevystavuje faktúru. Ak pri Produkte CHARGE SMART PAID spoločnosť GreenWay nemôže vyfakturovať GW Užívateľa za prijatú
službu nabíjania z technických dôvodov, nevstupuje táto spotreba do spôsobu výpočtu Odplaty pre Klienta. Produkt CHARGE SMART PAID neobmedzuje
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spoločnosť GreenWay v jej práve uplatňovať zľavy a zvýhodnenia poskytnuté GW Užívateľom v minulosti aj po uzavretí Zmluvy ani v práve rozhodovať
o nových zľavách a zvýhodneniach pre GW Užívateľov po uzavretí Zmluvy.
6.5
Každá Zmluvná strana súhlasí, aby jej druhá Zmluvná strana fakturovala Odplatu elektronickou faktúrou. Elektronická faktúra sa považuje za
riadne vystavenú, ak spĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi, a za riadne doručenú jej doručením na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
fakturovanej Zmluvnej strany.
6.6
Zmluvné strany súhlasia, že uzavrú písomnú dohodu na tzv. self-billing, t.j., že spoločnosť GreenWay bude vyhotovovať faktúry na Odplatu
podľa ods. 4.6 v mene a na účet Partnera za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
6.7
Spoločnosť GreenWay súhlasí, aby Partner určil fakturačné obdobie, a to každý kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok alebo kalendárny
rok. Takto určené fakturačné obdobie sa uplatní na Odplaty platené oboma Zmluvnými stranami.
6.8
Fakturujúca Zmluvná strana vystaví faktúru najneskôr do pätnásteho (15.) dňa nasledujúceho fakturačného obdobia na Odplatu za
predchádzajúce fakturačné obdobie. Odplata je splatná do desať (10) dní od doručenia faktúry.
6.9
Zmluvy.

Zmluvné strany majú právo dofakturovať si platby aj po zániku Zmluvy, ak sa tieto platby vzťahujú na obdobie poskytovania služieb podľa

6.10

Partner nesmie postúpiť pohľadávku, ktorú má voči GreenWay, na tretiu stranu.

6.11

Žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná na náhradu nákladov ani inú odplatu ako je výslovne uvedené v Zmluve.

6.12
Za účelom stanovenia Odplaty Partnera pri Produkte CHARGE SMART PAID sa určí Cena elektrickej energie v danom fakturačnom období
na základe spotrebovanej elektrickej energie (v kWh) za príslušné fakturačné obdobie vynásobenej jej cenou za nasledovných podmienok:
(i)

Pre určenie výšky spotreby elektrickej energie budú rozhodujúce záznamy v GW Platforme, pokiaľ nebudú v rozpore s údajmi príslušného
elektromera, s prihliadnutím na prirodzené straty elektrickej energie, ku ktorým dôjde na trase od elektromeru po bod spojenia Nabíjacieho
zariadenia a vozidla užívateľa; táto spotreba nezahŕňa spotrebu Užívateľov Partnera.

(ii) Cena elektrickej energie je priemerná cena (v EUR/kWh), ktorá bude vypočítaná ako priemer z priemerných mesačných cien z troch (3)
posledných faktúr / poslednej štvrťročnej faktúry doručených/ej dodávateľom elektrickej energie Partnerovi pred rozhodným dňom, pričom
faktúry/a sa vzťahujú/e na odber Nabíjacieho zariadenia, inak na odberné miesto, do ktorého Nabíjacie zariadenie patrí. Cena elektrickej
energie zahŕňa aj ceny za regulované služby, ktoré vstupujú do ceny konečného zákazníka (distribúcia, prenos a pod.).
(iii) Rozhodným dňom je
(a)

deň uzavretia Zmluvy, pričom takto určená cena sa uplatňuje na obdobie po uzavretí Zmluvy, a

(b)

dátum 1.4. každého roka trvania Zmluvy, pričom takto určená cena sa uplatňuje na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych
mesiacov od dátumu 1.4; ak sa Zmluva uzavrie v období od 1.1. do 31.3., tak ďalším rozhodným dňom je deň 1.4. až
v nasledujúcom kalendárnom roku.

(iv) Cenu elektrickej energie vypočíta Partner a oznámi ju spoločnosti GreenWay v oznámení, ku ktorému priloží kópie/scany faktúr podľa
bodu (ii). Partner vykoná toto oznámenie najneskôr do dňa
(a)

odovzdania Nabíjacieho zariadenia spoločnosti GreenWay a

(b)

následne vždy najneskôr do 20.3.

(v) Ak neexistujú faktúry podľa bodu (ii), pretože nebola vykonávaná takáto dodávka, Zmluvné strany stanovia primeranú cenu elektrickej
energie dohodou. Nedosiahnutie tejto dohody do dňa podľa bodu (iv) zakladá právo Zmluvných strán odstúpiť od Zmluvy; inak určí cenu
spoločnosť GreenWay.
(vi) Spoločnosť GreenWay má právo odstúpiť od Zmluvy, ak
(a)

jej Partner neposkytne informácie podľa bodu (iv) alebo

(b)

nepovažuje cenu stanovenú Partnerom za správnu a Zmluvné strany nedosiahnu dohodu o jej správnej výške;

inak spoločnosť GreenWay uplatňuje cenu uplatňovanú v predchádzajúcom období.

ČLÁNOK 7 – TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
7.1
Za účelom poskytovania služieb v rámci Produktov má spoločnosť GreenWay právo inštalovať SIM kartu a vykonať prípadnú konfiguráciu
softvéru Nabíjacieho zariadenia, ktoré jej umožnia iniciovať a realizovať elektronickú komunikáciu na prenos údajov z Nabíjacieho zariadenia do GW
Platformy, v súlade s Technickými podmienkami. Zazmluvnením ktoréhokoľvek z Produktov Partner súhlasí, že vykonanie týchto úkonov môže ovplyvniť
dostupnosť niektorých dovtedajších funkcionalít Nabíjacieho zariadenia, tak ako je špecifikované v Technických podmienkach a/alebo vyplynie
z testovania pred uzavretím Zmluvy; ak Partner s touto zmenou nesúhlasí, môže svoj návrh na uzavretie Zmluvy odvolať ešte pred jej uzavretím. Partner
je povinný zabezpečiť plnenie Technických podmienok počas celej doby trvania Zmluvy.
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7.2
Partner je povinný na vlastné náklady zabezpečovať riadny technický a prevádzkyschopný stav Nabíjacieho zariadenia, a to najmä udržiavať
Nabíjacie zariadenie v čistote, zabezpečovať jeho údržbu a opravy, kontroly stavu Nabíjacieho zariadenia, odstraňovanie porúch, poškodení a pod.
7.3
Povinnosť Partnera podľa ods. 7.2 sa uplatňuje v plnom rozsahu, s výnimkou povinností/služieb, ktoré zabezpečuje spoločnosť GreenWay
v rámci zazmluvneného Produktu. Služby, ktoré poskytuje spoločnosť GreenWay v rámci zazmluvneného Produktu, nesmie počas trvania Zmluvy
poskytovať/vykonávať na Nabíjacom zariadení Partner. Ak by výnimočne nastali okolnosti, ktoré by odôvodňovali vykonanie úkonu Partnerom, ktorý
spadá do rámca služieb spoločnosti GreenWay (napr. zastavenie nabíjania GW Užívateľa), môže Partner tak vykonať len za podmienok zverejnených
pre tento účel spoločnosťou GreenWay na svojom webovom sídle (napr. vo Všeobecných podmienkach spoločnosti GreenWay pre GW Užívateľov).
7.4
Partner sa zaväzuje, že nevykoná zmeny, úpravy, premiestnenie, odstránenie ani iné zásahy do Nabíjacieho zariadenia počas doby trvania
Zmluvy, okrem ak sa na tom dohodne vopred so spoločnosťou GreenWay. Partner sa zaväzuje, že zabezpečí neprerušenú dodávku elektrickej energie
do Nabíjacieho zariadenia za primeranú cenu. Partner bude informovať spoločnosť GreenWay o plánovanom prerušení dodávky elektrickej energie od
jej dodávateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie. Partner zabezpečí nepretržitý prístup spoločnosti GreenWay k ističu a rozvádzaču,
ktoré slúžia na prevádzku Nabíjacieho zariadenia (inak aspoň v pracovnom čase podľa ods. 8.7).
7.5
Partner sa zaväzuje nevykonať žiadne úkony, ktorými by obmedzil alebo zabránil prístupu užívateľov k službe nabíjania na Nabíjacom
zariadení, okrem obvyklých dôvodov pre parkovisko/areál ako má miesto umiestnenia Nabíjacieho zariadenia ako napr. revízie zariadení, bežná údržba
a pod. Partner sa zaväzuje vopred informovať spoločnosť GreenWay o obmedzení alebo zabránení prístupu užívateľov k Nabíjaciemu zariadeniu
v rozsahu viac ako jeden (1) pracovný deň; Zmluvné strany budú rokovať o podmienkach riešenia takejto situácie.
7.6
Partner nesmie uplatniť na GW Užívateľa, ktorý navštívil parkovisko/areál žiaden poplatok (za parkovanie, príp. iné) iný ako uplatňuje pre
verejnosť/návštevníkov parkoviska/areálu.
7.7

Spoločnosť GreenWay nevykoná žiadne zmeny na Nabíjacom zariadení
(i)

okrem umiestnenia svojho brandingu na Nabíjacom zariadení,

(ii) v prípade produktu CHARGE SMART PAID, okrem umiestnenia prípadných informácií a inštrukcií užívateľom na čerpanie služby
nabíjania na Nabíjacom zariadení, a
(iii) okrem dohodnutých zásahov, na ktoré je spoločnosť GreenWay oprávnená pred a počas poskytovania služieb v rámci zazmluvneného
Produktu.
7.8
Spoločnosť GreenWay má právo umiestniť na Nabíjacie zariadenie svoj branding ako je uvedené pri každom jednotlivom Produkte, príp. iný
branding v súlade s jej obchodným rozhodnutím, ktorým sa označuje Nabíjacie zariadenie ako súčasť siete nabíjacích zariadení spoločnosti GreenWay.
ČLÁNOK 8 – VŠEOBECNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA
8.1
Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si potrebnú súčinnosť, informácie a podklady za účelom výkonu práv a plnenia povinností podľa Zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné poskytovať si pravdivé a úplné informácie, s ohľadom na účel ich poskytnutia, a tieto informácie aktualizovať.
8.2
Partner je povinný informovať spoločnosť GreenWay o výskyte akejkoľvek skutočnosti, ktorá je uvedená v Zmluve alebo s ňou súvisí
a spôsobuje/mohla by spôsobiť nesplnenie jeho povinností podľa Zmluvy.
8.3
Spoločnosť GreenWay vyvinie maximálne úsilie za účelom riadneho poskytovania služieb v rámci jednotlivých Produktov. Spoločnosť
GreenWay nenesie zodpovednosť za škody spôsobené alebo súvisiace s chybami pri prenose, technickými poruchami, interferenciami so zariadeniami
spoločnosti poskytujúcej telekomunikačné služby alebo prevádzkovateľov súkromných sietí, a tiež aj ďalšími technickými problémami akéhokoľvek druhu,
okrem prípadov spôsobených spoločnosťou GreenWay zámerne alebo vzniknutých jej hrubou nedbalosťou. Zodpovednosť za správnosť prenášaných
údajov, zlyhanie hardvérového alebo softvérového vybavenia Partnera nesie Partner. GreenWay nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené
vstupom inej osoby do prebiehajúceho spojenia GreenWay a Partnera alebo užívateľa uskutočňovaného prostredníctvom technických zariadení a sietí.
Spoločnosť GreenWay nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľmi nabíjacieho zariadenia.
8.4
Spoločnosť GreenWay môže prerušiť poskytovanie služieb v rámci zazmluvneného Produktu v prípade, ak Partner nesplnil svoj záväzok
zaplatiť Odplatu alebo, s ohľadom na všetky okolnosti, nie je pripravený ho splniť.
8.5
Zmluvné strany súhlasia s komunikáciou na diaľku, a to najmä cez elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo internetu.
Každá Zmluvná strana potvrdí doručenie e-mailu od druhej Zmluvnej strany, okrem ak tento e-mail je už potvrdzujúcim e-mailom. Spoločnosť GreenWay
potvrdí obdržanie elektronického formuláru odoslaním e-mailu Partnerovi. Zmluvné strany budú takto postupovať za účelom obmedzenia alebo vylúčenia
rizík spojených s elektronickou komunikáciou a z toho vyplývajúcich možných škôd.
8.6
Partner nesmie poskytnúť Dôverné informácie tretej osobe bez predchádzajúceho písomného alebo e-mailového súhlasu GreenWay. Partner
má právo poskytnúť Dôverné informácie tretej osobe, ak
(i)

tretia osoba je zamestnancom, členom štatutárneho, dozorného orgánu alebo iného orgánu Partnera alebo vykonáva činnosť pre Partnera
v inej internej pozícii stanovenej právnymi predpismi,

(ii) tretia osoba je dodávateľom služieb, tovaru alebo iných plnení na základe zmluvy s Partnerom alebo jeho klientom a sprístupnenie
Dôverných informácií je nevyhnutné na plnenie jej povinností voči Partnerovi,
(iii) tretia osoba je priamy alebo nepriamy spoločník spoločnosti Partnera,
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(iv) tretia osoba je potencionálny investor do skupiny, do ktorej Partner patrí, za podmienky, že prejavil svoj potencionálny záujem v
(akomkoľvek) písomnom dokumente,
(v) tretia osoba je banka, poisťovňa alebo iná finančná inštitúcia v spojitosti s poskytovaním finančných produktov Partnerovi,
(vi) tretia osoba je štátny orgán alebo iný subjekt, ktorému právny predpis zveril výkon práva a plnenie povinností vo verejno-právnom
sektore.
Tretia osoba musí byť zaviazaná povinnosťou nesprístupniť Dôvernú informáciu inej osobe zo zmluvy s Partnerom alebo na základe príslušného právneho
predpisu pred tým, ako je jej sprístupnená Dôverná informácia. Partner nesmie sprístupniť Dôvernú informáciu tretej osobe, ak táto pôsobí v oblasti
predaja, správy a prevádzky, nájmu alebo inej komerčnej aktivity s nabíjacími zariadeniami na elektromobily bez predchádzajúceho písomného súhlasu
GreenWay.
8.7
Zmluvné strany vykonávajú práva a povinnosti podľa Zmluvy v pracovné dni medzi 9.00hod. a 17.00hod. Pracovným dňom sa rozumie každý
kalendárny deň v roku, ktorý
(i)

nie je víkendom a

(ii) nie je štátnym sviatkom ani iným obdobným dňom, v ktorom je zamestnancom poskytnuté voľno na základe ustanovenia právneho
predpisu.
8.8
Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie iným, ktoré je platné a vykonateľné,
s rovnakým obsahom (do miery, do akej je to možné) a účelom.
8.9
Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o predmete jej plnenia a ruší akékoľvek predchádzajúce dohody Zmluvných strán.
Obdobne, vyhlásenia Zmluvných strán uvedené v Zmluve predstavujú výlučné vyhlásenia poskytnuté Zmluvnými stranami.
8.10
GreenWay má právo previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na inú osobu zo skupiny GreenWay (t.j. osobu, ktorej štatutárny orgán má aspoň
jednu rovnakú osobu ako GreenWay), s čím Partner výslovne súhlasí. Partner môže previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu len na základe
súhlasu spoločnosti GreenWay, ktorý spoločnosť GreenWay neodoprie bezdôvodne.
8.11

Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy.

8.12
Tieto Obchodné podmienky a Technické podmienky tvoria súčasť Zmluvy; v prípade rozporov má prednosť Zmluva, t.j. údaj alebo podmienka
uvedená v elektronickom formulári a prijatá spoločnosťou GreenWay alebo údaj alebo podmienka inak osobitne dohodnutá Zmluvnými stranami.
8.13
Ustanovenia týchto Obchodných podmienok, z povahy ktorých to vyplýva, platia pre Partnera aj pred uzavretím Zmluvy, prípadne aj ak Zmluva
nebude uzavretá, alebo po zániku Zmluvy, ako najmä spôsob a podmienky uzavierania Zmluvy, konanie zástupcu Partnera, povinnosť poskytnúť si
pravdivé a úplné informácie, záväzok mlčanlivosti, dohoda o uplatňovanom práve, povinnosť doplatiť Odplatu po zániku Zmluvy, a pod.
8.14
Zmluva uzavretá s Partnerom v zmysle týchto Obchodných podmienok nevylučuje právo spoločnosti GreenWay uzavrieť osobitné dohody na
obdobný účel s tretími stranami za iných podmienok.
8.15
Webová stránka a GW Platforma sú chránené autorským právom. Spoločnosť GreenWay môže byť vlastníkom ochranných známok, príp.
iných predmetov ochrany právom duševného vlastníctva (viď. najmä https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/). GreenWay týmto dáva súhlas na použitie
týchto predmetov ochrany, prípadne ďalších predmetov, ktoré GreenWay vytvorí pri plnení Zmluvy, na účel, v rozsahu a na časové obdobie potrebné na
dosiahnutie účelu Zmluvy.
8.16
Spoločnosť GreenWay upozorňuje, že informácie na jej webovej stránke môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, typografické chyby
a môžu byť aktualizované alebo modifikované bez predchádzajúceho upozornenia Partnera. Akýkoľvek výpadok prístupnosti webovej stránky alebo
skutočnosti týkajúce sa jej obsahu nezakladajú právo Partnera domáhať sa náhrady škody voči GreenWay, okrem ak sa jedná o porušenie povinnosti
GreenWay na základe Zmluvy.
8.17
Na Zmluvu na poskytnutie Produktu, ak by aj nejaká jeho časť spĺňala znaky diela v právnom zmysle, sa nevzťahuje zákonná úprava zmluvy
o dielo, v rozsahu, v akom to je právne možné.
8.18
Spoločnosť GreenWay má právo zmeniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené Obchodné podmienky sa môžu začať uplatňovať voči
Partnerovi najskôr uplynutím jedného (1) mesiaca od ich doručenia spoločnosťou GreenWay Partnerovi, ak počas tejto doby nevyužil Partner svoje právo
odstúpiť od Zmluvy z dôvodu zmeny Obchodných podmienok. Spoločnosť GreenWay má právo zmeniť Obchodné podmienky najmä v prípade:
(i)

zmeny podmienok na trhu poskytovania služieb obdobných Produktom,

(ii) zvýšenia nákladov GreenWay súvisiacich s poskytovaním služieb obsiahnutých v Produktoch,
(iii) zvýšenia miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúce obdobie, trhového alebo
technologického vývoja služieb nabíjania,
(iv) zmeny právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované v Produktoch,
(v) vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy s dopadom na poskytovanie Produktov.
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8.19
Orgánom dozoru nad poskytovaním služieb v rámci Produktov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, sídlo: P.O.BOX 29,
Prievozská 32, Bratislava 827 99.
ČLÁNOK 9 – UZAVRETIE ZMLUVY NA PRODUKTY
9.1

Zmluva na každý z Produktov sa uzaviera
(i)

úplným a správnym vyplnením a odoslaním elektronického formuláru na webovom sídle spoločnosti GreenWay spoločne s odsúhlasením
týchto Obchodných podmienok a Technických podmienok zo strany Partnera,

(ii) a to momentom prijatia tohto návrhu zo strany spoločnosti GreenWay najneskôr v lehote jedného (1) mesiaca odoslaním jej
potvrdzujúceho e-mailu Partnerovi.
9.2
Na základe požiadavky Partnera alebo spoločnosti GreenWay uzavrú Zmluvné strany Zmluvu v písomnej forme, prípadne elektronickými
prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom. Partner je povinný takto postupovať najmä, ak osoba, ktorá za neho vypĺňa elektronický formulár,
nemá oprávnenie konať v jeho mene samostatne vo veci uzavretia Zmluvy; v takomto prípade formulár nepredstavuje návrh na uzavretie Zmluvy ale len
prejavenie záujmu zo strany Partnera. Pre odstránenie pochybností, podmienky týchto Obchodných podmienok, ktoré sa týkajú Zmluvu uzavretú cez
elektronický formulár, sa vzťahujú rovnako na Zmluvu uzavretú inak ako cez elektronický formulár.
9.3

Vyplnením a odoslaním elektronického formuláru Partner vyhlasuje,
(i)

že má právo uzavrieť Zmluvu, a to ako vlastník alebo nájomca Nabíjacieho zariadenia, tak ako uvedie v elektronickom formulári pri
uzavieraní Zmluvy,

(ii) že uzavretím a plnením Zmluvy nenastane porušenie záväzkov Partnera z právnych predpisov, iných zmlúv alebo iného právneho
dôvodu, vrátane práv z duševného vlastníctva tretích osôb,
(iii) že údaje uvedené vo formulári sú úplne a správne, a
Partner aj spoločnosť GreenWay vyhlasuje,
(iv) že za každú z nich koná osoba, ktorá je oprávnená konať samostatne v jej mene a zaväzovať ju, okrem aj Partner uvádza vo formulári
inak.
9.4
Spoločnosť GreenWay nemá povinnosť prijať návrh Partnera na uzavretie Zmluvy doručený prostredníctvom podaného elektronického
formulára. Spoločnosť GreenWay preskúma splnenie Technických podmienok vo vzťahu k Partnerovi a Nabíjaciemu zariadeniu pred uzavretím Zmluvy,
k čomu jej Partner poskytne súčinnosť. Spoločnosť GreenWay má právo žiadať od Partnera vysvetlenia a doplňujúce informácie na preverenie
a potvrdenie správnosti údajov uvedených Partnerom v elektronickom formulári. Spoločnosť GreenWay môže kontaktovať Partnera a poskytnúť mu
súčinnosť za účelom riadneho vyplnenia formulára. Ak Partner odošle nový formulár, predstavuje tento nový návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Partnera
a predchádzajúci návrh sa považuje za odvolaný.
9.5
Zmluva na Produkt nadobudne účinnosť dňom jej uzavretia oboma Zmluvnými stranami. Spoločnosť GreenWay má povinnosť začať
poskytovať služby v rámci Produktov odo dňa nasledujúceho
(i)

po splnení podmienok stanovených v ods. 7.1 týchto Obchodných podmienok a Technických podmienok a

(ii) v prípade Produktu CHARGE SMART PAID, po odovzdaní Nabíjacieho zariadenia spoločnosti GreenWay.
Zmluvné strany sú povinné konať a spolupracovať tak, aby podmienky pod bodmi (i) a (ii) boli splnené najneskôr do päť (5) pracovných dní od uzavretia
Zmluvy, alebo ak sa dohodnú inak.
9.6
Partner má právo kedykoľvek zazmluvniť so spoločnosťou GreenWay Produkt CHARGE SMART alebo CHARGE SMART PAID, a to
dodatkom k už uzavretej Zmluve na CHARGE BASIC. Pri uzavieraní dodatku k už uzavretej Zmluve za účelom zazmluvnenia Produktu CHARGE SMART
alebo CHARGE SMART PAID postupujú Zmluvné strany obdobne podľa ods. 9.1 až 9.5.
9.7
Dohoda o počte Partnerských kariet, dohoda o self-billingu, príp. iné dohody, súhlasy alebo iné úkony podľa týchto Obchodných podmienok,
môžu byť vykonané aj formou e-mailu, okrem ak niektorá Zmluvná strana alebo právny predpis požaduje inú formu.
9.8
Spoločnosť GreenWay eviduje podmienky Zmluvy vo svojom softvéri a potvrdzuje Partnerovi e-mailovou komunikáciou podľa týchto
Obchodných podmienok, Spoločnosť GreenWay nemá povinnosť poskytovať prístup Partnerovi k Zmluve iným spôsobom.
ČLÁNOK 10 – TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
10.1

Zmluvy na poskytovanie služieb v rámci Produktov sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

10.2
Po uplynutí doby jedného (1) roka v zmysle ods. 2.3 a 3.4 pri Produktoch CHARGE BASIC a CHARGE SMART a po uplynutí doby dvoch (2)
rokov v zmysle ods. 4.8 pri Produkte CHARGE SMART PAID majú obe Zmluvné strany právo vypovedať Zmluvu s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac
od doručenia výpovede.
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10.3
Každá Zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade porušenia povinnosti podľa Zmluvy druhou Zmluvnou stranou, ak takéto
porušenie nebude odstránené v lehote na nápravu 15 dní poskytnutej druhej Zmluvnej strane v oznámení doručenom od Zmluvnej strany.
10.4
Ak si počas platnosti Zmluvy na poskytovanie Produktu CHARGE BASIC alebo CHARGE SMART vyžiada Partner od GW Užívateľa odplatu
za službu nabíjania na Nabíjacom zariadení, má spoločnosť GreenWay, okrem práva odstúpiť od Zmluvy, aj právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,EUR za každé takéto odplatné nabíjanie; právo na náhradu škody v plnom rozsahu zostáva zachované. Uzavretím dodatku na zazmluvnenie Produktu
CHARGE SMART PAID nedochádza k porušeniu záväzku Partnera poskytovať službu nabíjania na Nabíjacom zariadení GW Užívateľom bezodplatne.
10.5
Pri ukončení Zmluvy odovzdá spoločnosť GreenWay Nabíjacie zariadenie späť Partnerovi v stave, v akom ho prevzala, po zohľadnení
dohodnutého spôsobu jeho užívania. Partner je povinný vrátiť spoločnosti GreenWay SIM kartu umiestnenú v Nabíjacom zariadení, ktorá zostala
vlastníctvom spoločnosti GreenWay.

ČLÁNOK 11 - DEFINÍCIE
Nasledovné definované pojmy majú význam v týchto Obchodných podmienkach ako je im priradený nižšie:
„Cena elektrickej energie“ je cena elektrickej energie dodanej do elektromobilov pri poskytovaní služby nabíjania GW Užívateľom na Nabíjacom
zariadení pri uplatňovaní Produktu CHARGE SMART PAID; spôsob určenia tejto ceny pre účel týchto Obchodných podmienok je stanovený v ods. 6.12.
„Dôverné informácie“ sú dôverné informácie a obchodné tajomstvo spoločnosti GreenWay, vrátane informácií poskytnutých na rokovaniach
a v komunikácii, ktorá predchádzala uzavretiu Zmluvy, a informácií, ktoré si Zmluvné strany vymieňajú po uzavretí Zmluvy a pri jej plnení, v každom
prípade bez informácií zverejnených spoločnosťou GreenWay na jej webovom sídle.
„GreenWay“ je spoločnosť GreenWay Infrastructure s.r.o., so sídlom: 464, 020 51 Dohňany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 98521/B, IČO: 47 728 086, DIČ: 2024088363, IČO DPH: SK7120000074, tel. č. dispečingu: +421 911 668 770, e-mail:
platforma@greenway.sk.
„GW Platforma“ predstavuje súbor elektronicky poskytovaných služieb prístupných pre spoločnosť GreenWay vo forme cloudovej služby na základe
zmluvy s ich poskytovateľom. GW Platformu tvoria tri (3) základné zóny, a to (i) zóna administrátora prístupná výlučne spoločnosti GreenWay ako
majiteľovi tejto služby, (ii) zóna pre partnerov, ktorých nabíjacie zariadenia sú súčasťou Siete GreenWay, konfigurovanej spôsobom na účel plnenia
Zmluvy (ďalej ako „Partnerská zóna“) a (iii) zóna pre užívateľov elektromobilov, ktorí čerpajú službu nabíjania, ktorá je konfigurovaná spôsobom na účel
poskytovania tejto služby v zmysle podmienok spoločnosti GreenWay zverejnených na webovom sídle (ďalej ako „Zákaznícka zóna“).
„GW Užívateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonala registráciu do databázy užívateľov a/alebo ktorá využíva službu nabíjania elektromobilov
v Sieti GreenWay za podmienok stanovených spoločnosťou GreenWay, a to
(i)

užívateľ, ktorý si zvolil niektorý z programov (cenových ponúk) spoločnosti GreenWay, ktorý sa uplatňuje na ocenenie každého jeho
čerpania služby nabíjania, ako aj

(ii)

užívateľ, ktorý čerpá službu nabíjania ad hoc bez zazmluvnenia niektorého z programov spoločnosti GreenWay a

(iii)

užívateľ, ktorý je zákazníkom roamingového partnera spoločnosti GreenWay.

GW Užívateľ sa zvyčajne preukazuje bezkontaktnou čipovou nabíjacou (RFID) kartou spoločnosti GreenWay vydanou za účelom jeho autentifikácie
v Sieti GreenWay bez vstupu do Zákazníckej zóny GW Platformy alebo prostredníctvom Zákazníckej zóny GW Platformy, do ktorej vstupuje cez webovú
alebo mobilnú aplikáciu, ako aj RFID kartou roamingových partnerov.
„CHARGE BASIC“ je balík služieb poskytovaný spoločnosťou GreenWay, podmienky ktorého sú špecifikované najmä v článku 2.
„CHARGE SMART“ je balík služieb poskytovaný spoločnosťou GreenWay, podmienky ktorého sú špecifikované najmä v článku 3.
„CHARGE SMART PAID“ je balík služieb poskytovaný spoločnosťou GreenWay, podmienky ktorého sú špecifikované najmä v článku 4.
„Nabíjacie zariadenie“ je technické zariadenie slúžiace na nabíjanie elektromobilov, a to jednosmerným prúdom (DC nabíjanie) a/alebo striedavým
prúdom (AC nabíjanie), ktoré je vo vlastníctve alebo prevádzke Partnera, ako je špecifikované v elektronickom formulári pri uzavieraní Zmluvy.
„Obchodné podmienky“ sú
15.10.2017.

tieto obchodné podmienky spolupráce prijaté spoločnosťou GreenWay dňa 15.10.2017 a účinné odo dňa

„Odplata“ predstavuje niektorú z odplát, ako je špecifikovaná pri Produktoch CHARGE SMART a CHARGE SMART PAID, splatnú pre
spoločnosť GreenWay alebo Partnera.
„Partner“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov, a ktorá riadne vyplnila a odoslala
elektronický formulár zverejnený na webovom sídle spoločnosti GreenWay za účelom zazmluvnenia Produktu alebo uzavrela Zmluvu na
Produkt mimo elektronický formulár (t.j. iným spôsobom).
„Partnerská karta“ je bezkontaktná čipová nabíjacia (RFID) karta na účel diaľkovej iniciácie služby nabíjania na Nabíjacom zariadení pre Užívateľov
Partnera prostredníctvom elektronických funkcionalít GW Platformy. Podmienky fungovania Partnerskej karty sú opísané v článku 5.
„Poplatok“ je poplatok, ktorý hradí Partner za Partnerskú kartu, a to (i) jednorazový Poplatok za vydanie druhej a následnej Partnerskej karty
vo výške 5,- EUR, na ktorý má spoločnosť GreenWay právo uzavretím dohody na poskytnutie príslušnej Partnerskej karty a (ii) pravidelný
Poplatok vo výške 1,- EUR/mesačne.
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„Produkt“ je ktorýkoľvek z balíkov služieb CHARGE BASIC, CHARGE SMART alebo CHARGE SMART PAID, ako sú definované v Obchodných
podmienkach.
„Sieť GreenWay“ je sieť (i) všetkých technických zariadení slúžiacich na DC a/alebo AC nabíjanie vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou
GreenWay a (ii) zariadení prevádzkovaných inými partnermi (ako je Partner) v Slovenskej republike, ktoré sú zahrnuté do Siete GreenWay na základe
zmluvy medzi spoločnosťou GreenWay a vlastníkom alebo prevádzkovateľom zariadenia.
„Technické podmienky“ sú platné a účinné technické podmienky spolupráce prijaté spoločnosťou GreenWay, ktoré stanovujú technické
podmienky podmieňujúce spoluprácu Zmluvných strán pri poskytovaní ktoréhokoľvek Produktu. Technické podmienky musia byť splnené najmä
vo vzťahu k Nabíjaciemu zariadeniu (i) ako podmienka uzavretia Zmluvy a následne (ii) počas trvania Zmluvy.
„Užívatelia Partnera“ užívatelia služby nabíjania na Nabíjacom zariadení iní ako GW Užívatelia.
„Zmluva“ je zmluva uzavretá Zmluvnými stranami spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach.
„Zmluvné strany“ sú Partner a spoločnosť GreenWay a „Zmluvná strana“ je ktorákoľvek z nich.

