SHARE NOW PROMÓCIÓK
SHARE NOW PROMOTIONS
MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
CONDITIONS APPLICABLE TO HUNGARY

Hatályos 2022.01.05-től
§ 1 Tankolási kredit
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2021. 04.
visszavonásig

Valid as of 05.01.2022
01. –

§ 1 Fueling credit
(1) Promotion period: 2021. 04. 01. – until revoked

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW) azon Felhasználók számára, akik a bérlésük során a
20%-os üzemanyagszintnél alacsonyabb rendelkező benzines vagy
dízel SHARE NOW autókat bármely partnerbenzinkútnál az autóban található üzemanyagkártyával megtankolják, majd a bérlésük
lezárásakor az autó üzemanyagszintje eléri a legalább 90%-os szintet 1 990 SHARE NOW kreditet ír jóvá a Felhasználó SHARE NOW
fiókjában.

(2)

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW”) provides 1 990 SHARE NOW credits
for users who fuel a petrol or diesel car during their rental, which has
its fuel level below 20% at any of the partner fuel stations with the
fuel card that can be found in the car, and end their rental with the
car’s fuel level at 90% or more on their SHARE NOW account.

(3)

Promóció feltételei: A SHARE NOW kredit a bérlés lezárását
követően automatikusan, legfeljebb 24 órán belül kerül jóváírásra
és a jóváírástól számítva 60 naptári napig érvényes. A SHARE NOW
kredit az ÁSZF vonatkozó pontjai szerint használható fel.

(3)

Terms of promotion: The SHARE NOW credits are given to the user
automatically up to 24 hours after finishing the rental. The credits
can be used for 60 days after becoming available. The SHARE NOW
credits can be used based on the relevant sections of the GTC.

§ 2 Regisztrációs kredit
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2022. 01.
visszavonásig

05. –

§ 2 Registration credit
(1) Promotion period: 2021. 01. 05. – until revoked

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW) azon Felhasználók számára, akik 2022. január 5.
napján vagy azt követően regisztráltak, a Díjszabásban meghatározott Regisztrációs díj megfizetését követően 3000 SHARE NOW
kreditet ír jóvá a Felhasználó SHARE NOW fiókjában.

(2)

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW”) provides 3000 SHARE NOW credits
for users who have registered on or after 2022 January 5 and have
paid the Registration fee stated in the Fee and Cost Policy on their
SHARE NOW account.

(3)

Promóció feltételei: A SHARE NOW kredit a vezetői engedély és
fizetési profil jóváhagyását követően automatikusan, legfeljebb 24
órán belül kerül jóváírásra és a jóváírástól számítva 30 naptári napig
érvényes. A SHARE NOW kredit az ÁSZF vonatkozó pontjai szerint
használható fel.

(3)

Terms of promotion: The SHARE NOW credits are given to the user
automatically up to 24 hours after finishing the rental. The credits
can be used for 30 days after becoming available. The SHARE NOW
credits can be used based on the relevant sections of the GTC.
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§ 3 Diákkedvezmény promóció (SHARE NOW Pass25)
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2021. 09.
visszavonásig
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01. –

§ 3 Student discount promotion (SHARE NOW Pass25)
(1) Promotion period: 2021. 09. 01. – until revoked

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW) azon Felhasználók számára, akik érvényes nappali
tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, a tanulói jogviszony
lejáratáig hátralévő idő függvényében 1, 3, vagy 6 hónapra szóló
kedvezményt biztosít, amellyel a SHARE NOW Pass előfizetés díja
a kedvezményes időszakra 0 Ft. A tanulói jogviszony fennállásának
ideje alatt jelen Diákkedvezmény több alkalommal szabadon
meghosszabbítható.

(2)

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW”) provides a SHARE NOW Pass25 discount for 1/3/6 months for users who are enrolled in full-time education, based on the duration of enrolment, discounting the SHARE
NOW Pass subscription to 0 Ft. The discount can be extended multiple times until the User is enrolled in the education system.

(3)

Promóció feltételei: A Diákkedvezmény (SHARE NOW Pass25)
igényléséhez a Felhasználónak videót kell küldenie a student@share-now.hu címre a diákigazolvány két oldaláról, amelyen jól látható az arckép és a diákigazolvány érvényességét igazoló
matrica, vagy nem Magyarországon kibocsájtott diákigazolvány
esetén a lejárati dátum. SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy
egyedi elbírálás alapján biztosítsa a Diákkedvezményt, így joga van
a Diákkedvezmény igénylést indokolás nélkül elutasítani. A Diákkedvezmény kuponkód formájában, e-mailben kerül átadásra a
Felhasználó számára. A nem rendeltetésszerű használat esetén a
SHARE NOW fenntartja a jogot a Diákkedvezmény visszavonására
és a Felhasználó fiókjának felfüggesztésére az ÁSZF §18. 2. pontja
alapján.

(3)

Terms of promotion: To apply for the Student discount (SHARE
NOW Pass25) promotion, the User must send a video to student@share-now.hu, showing both sides of their Student Card,
where the photo and vignette as proof of enrolment must be clearly
visible, or in the case of a student card issued outside of Hungary,
the expiry date. The discount will be handed over to the Customer
in the form of a coupon code by e-mail. SHARE NOW reserves the
right to grant the discount on an individual basis, therefore reserves
the right to reject the Student discount application without providing specific reasons. In case of misuse, SHARE NOW reserves the
right to terminate the account of the User based on GTC §18.2.

§ 4 Reggeli 30% kedvezmény
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2021. 02. 08. –
visszavonásig

§ 4 Morning 30% promotion
(1) Promotion period: 2021. 02. 08. – until revoked

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW) a 2021 február 8-tól visszavonásig minden hétköznap
(hétfő-péntek) 05:00 és 09:00 között lefoglalt vagy foglalás nélkül
megkezdett percalapú bérlés percdíjából 30% kedvezményt
nyújt, függetlenül a lezárás időpontjától. A kedvezmény minden
autótípussal elérhető privát és vállalati fizetési profil esetén. A
kedvezmény Üzleti Fiókkal nem érhető el.

(2)

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW Hungary”) provides a 30% discount
from February 8, 2021 until revoked, for all minute rate rentals
started without reservation or reserved on weekdays (Monday-Friday) between 05:00 AM and 09:00 PM, irrespective of the time
when the rental event is ended. The discount is available for all
models and users with a private or business payment profiles. The
discount is not available for Corporate Accounts.

(3)

Promóció feltételei: A kedvezmény kizárólag a percdíjas bérlési díjakra érvényes, zónadíjakra, a Mobility Start csomag díjára, óra- és
napidíjas csomagokra, illetve egyéb díjakra nem vonatkozik. Jelen
promóció az érvényességi időtartama alatt korlátozás nélkül
igénybe vehető, minden, a meghatározott feltételeket teljesítő
utazásra érvényes. A promócióra az ÁSZF vonatkozó szabályai
irányadók.

(3)

Terms of promotion: The discount only applies to minute rental
fees, and not to MobS, hourly and daily rental fees, zone fees and
other fees. This promotion can be applied unlimited times during
the promotion period, for every rental event fitting the requirements. The relevant rules of the GTC apply to the promotion.
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§ 5 Barát ajánlása
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2021. 04. 01. –
visszavonásig

§ 5 Friend referral program
(1) Promotion period: 2021. 04. 01. – until revoked

(2)

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
“SHARE NOW) “Barát ajánlása” promóciót nyújt Felhasználói
számára. A Felhasználó promóciós kódokat hozhat létre, amelyeket általa kiválasztott személyeknek küldhet el (pl. barátok és rokonok), és amely kód segítségével a Felhasználó és a Meghívott Új
Felhasználó jutalmat kapnak. (pl. kreditjóváírás, bérlési díj csökkentése, díjtételek csökkentése, mint a Reptéri Felár)

A Felhasználó az Ajánló Kód SHARE NOW alkalmazásban való
létrehozásával és a kiválasztott személynek való elküldésével (pl. email vagy SMS formájában) vesz részt a promócióban.
Minden Ajánló Kód korlátlan alkalommal használható fel az Ajánló
Kód létrehozását követő 180 napon belüli regisztráció során.
A Jutalmak, amelyeket a Felhasználó és/vagy a Meghívott Új Felhasználó kap, a SHARE NOW alkalmazásban az Ajánló Kód létrehozása során láthatóak.

The specific Benefits to be granted to the Customer and/or the Referred New Customer will be shown in the SHARE NOW App at the
time the Referral Code is generated.
Benefits granted to the Customer and/or the Referred New customer must be redeemed within 30 days and are not transferable.

A Jutalmak, amelyeket a Felhasználó és/vagy a Meghívott Új Felhasználó kap, 30 napon belül használhatóak fel és nem átruházhatóak.
Az Ajánló Kód nem használható fel a kódot létrehozó Felhasználó
által (nincs önajánlás).
(3)

Promóció feltételei: SHARE NOW fenntartja a jogot a feltételek
ésszerű módosítására, a Promóció helyettesítésére más ajánlattal
és/vagy a Promóció teljes megszüntetésére.
A SHARE NOW Jutalom az ÁSZF vonatkozó pontjai szerint
használható fel.
“Felhasználó” minden olyan személy, aki szabályosan és sikeresen
regisztrált a SHARE NOW szolgáltatásba és érvényes keretszerződést kötött a SHARE NOW-val.
“Ajánló Kód” a promóció keretein belül, a SHARE NOW alkalmazásban létrehozott promóciós kód, amelyet a Felhasználó által kiválasztott személyeknek küldhet.
“Meghívott Új Felhasználó” minden személy, aki szabályosan és
sikeresen regisztrált a SHARE NOW szolgáltatásba és érvényes
keretszerződést kötött a SHARE NOW-val a Felhasználótól kapott
Ajánló Kód segítségével.
A Jutalmak csak azon Meghívott Új Felhasználók számára érhetőek
el, akik feltöltötték a vezetői engedélyüket, és teljesítették a
SHARE NOW alkalmazásban, az Ajánló Kód létrehozásakor meghatározott további feltételeket (amennyiben vannak ilyenek).
A Jutalmak nem kombinálhatók más Jutalmakkal és promóciókkal.

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW”) provides a friend referral program for
its customers. A Customer can create promotional codes and send
such promotional codes to selected contacts (e.g. friends and relatives) so that the Customer and/or the Referred New Customer receive a benefit (e.g. HUF-amount credited after registration, reduction of the rental fee, or reduction of specific fees such as the airport
fee).
A Customer participates in the Program by generating a Referral
Code in the SHARE NOW App and sending the Referral Code to one
of his/her contacts via his/or her own means (e.g. email, SMS, text,
AirDrop).
Each Referral Code can be used unlimited times and must be used
for registration within 180 days from the date of generation.

A Referral Code may not be redeemed by the Customer having created the Referral Code (no self-referral).
(3)

Terms of promotions: SHARE NOW expressly reserves the right to
make reasonable amendments to the Terms, to replace the Program by other referral and/or loyalty programs and/or to cease the
Program in its entirety.
The SHARE NOW credits can be used based on the relevant sections of the GTC.
"Customer" shall mean an individual that has properly and successfully registered with SHARE NOW and entered into a valid master
agreement with SHARE NOW.
"Referral Code" shall mean the promotional code generated by a
Customer in the SHARE NOW App to be sent by the Customer to
select contacts.
"Referred New Customer" shall mean an individual that has
properly and successfully registered with SHARE NOW and entered
into a valid master agreement with SHARE NOW by using the Referral Code received from a Customer.
Benefits are only granted to the Referred New Customer who successfully validated his/her driver's license and has conducted the
other activities shown in the SHARE NOW App (if any) at the time
the Referral Code is generated.
Benefits cannot be combined with other Benefits or promotions.
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§ 6 Hétköznapi órás csomag promóció

§ 6 Weekday hourly package promotion

(1)

A Promóció érvényességi időtartama:
visszavonásig

2022. 01. 05. –

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW) a 2022 január 5-től visszavonásig minden hétköznap
(hétfő-péntek) 13:00 és 15:59 között lefoglalt vagy foglalás nélkül
megkezdett órás csomagbérlés díjából 30% kedvezményt nyújt,
függetlenül a lezárás időpontjától. A kedvezmény minden
autótípussal elérhető privát és vállalati fizetési profil esetén. A
kedvezmény Üzleti Fiókkal nem érhető el.

(3)

Promóció feltételei: A kedvezmény kizárólag a leírásban meghatározott csomagok csomagdíjára érvényes, zónadíjakra, a Mobility Start csomag díjára, extra kilométer díjára, illetve egyéb díjakra nem vonatkozik. Jelen promóció az érvényességi időtartama
alatt korlátozás nélkül igénybe vehető, minden, a meghatározott
feltételeket teljesítő utazásra érvényes. A promócióra az ÁSZF
vonatkozó szabályai irányadók

(1)

Promotion period: 2022. 01. 05. – until revoked

(2)

Description of promotion: Wallis Autómegosztó Kft. (hereinafter
referred to as “SHARE NOW Hungary”) provides a 30% discount
from January 5, 2022 until revoked for all hourly package rentals
started without reservation or reserved on weekdays (Monday-Friday) between 01:00 PM and 03:59 PM, irrespective of the time when
the rental event is ended. The discount is available for all models
and users with a private or business payment profiles. The discount
is not available for Corporate Accounts.
.
Terms of promotion: The discount only applies to the package
price of the packages in the description, and not to MobS, extra kilometer fees, zone fees and other fees. This promotion can be applied unlimited times during the promotion period, for every rental
event fitting the requirements. The relevant rules of the GTC apply
to the promotion.

(3)

