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

Hatályos 2021.04.01-től

Valid as of 01.04.2021

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

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

(2)

Promóció leírása: A Wallis Autómegosztó Kft. (továbbiakban:
SHARE NOW Magyarország) minden hétköznap (hétfő-péntek)
05:00 és 09:00 között 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 for
all minute rate rentals 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.

§ 2 Tankolási kredit
(1) A Promóció érvényességi időtartama: 2021. 04.
visszavonásig

01. –

(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.

(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.

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

(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)

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.

