VERVEPROGRAMMENE TIL GETAROUND
Gjeldende versjon publisert og gyldig fra 17.03.2020
Getaround SAS, et aksjeselskap med en aksjekapital på €1 096 247,50 med
forretningsadresse 35 rue Greneta, 75002 Paris, Frankrike, registrert i handels- og
selskapsregisteret i Paris under nummer 522 816 651 (heretter «Getaround»), tilbyr et
verveprogram for nye Leietakere («Verveprogrammet for Leietakere») og et verveprogram
for nye Utleiere som bruker Getaround Connect («Verveprogrammet for Utleiere», og
Verveprogrammet for Leietakere og Verveprogrammet for Utleiere omtales samlet som
«Verveprogrammene»), på sin nettplattform https://uk.getaround.com («Plattformen»).
Disse bestemmelsene («Vervevilkårene») styrer vilkårene og betingelsene for
Verveprogrammene og rettighetene og forpliktelsene til både Getaround og deltakerne i
Verveprogrammene.
Vervevilkårene
kompletterer
bruksvilkårene
til
Getaround
(«Vilkårene») som finnes her: https://uk.getaround.com/terms og personvernerklæringen til
Getaround («Personvernerklæringen») som finnes her: https://uk.getaround.com/privacy.
Deltakere som ønsker å dra nytte av Verveprogrammene, anses å ha godtatt
Vervevilkårene, Vilkårene og Personvernerklæringen og å ha forpliktet seg til å overholde
dem for å dra nytte av Verveprogrammene.
Enhver person som er registrert som, eller som ønsker å bli registrert som, en proff på
Plattformen, og alle medarbeiderne til Getaround og selskaper som er involvert i
iverksettelsen eller organiseringen av Verveprogrammene, kan ikke dra nytte av disse
Verveprogrammene.
Alle ord med stor forbokstav i dette dokumentet skal være definert i Vilkårene og/eller
Personvernerklæringen.

HVORDAN KAN JEG VERVE NYE LEIETAKERE?
Verv nye Leietakere slik at dere begge får kr 150 i Leiekreditt som kan brukes til ditt
neste Leieforhold på Getaround!
Hvem kan delta?
Medlemmet som ønsker å verve en av sine kontakter («Sponsoren»), må være en fysisk
person som på vervetidspunktet allerede må ha en Konto som Utleier eller Leietaker på
Plattformen og ha fullført minst ett Leieforhold i løpet av de siste tolv (12) månedene (dvs.
hvis han/hun er en Leietaker: ha foretatt minst ett Leieforhold i løpet av den perioden / hvis
han/hun er en Utleier: ha leid ut Bilen sin minst én gang i løpet av den perioden).
For å være en gyldig ny Leietaker i henhold til Verveprogrammet for Leietakere må
Sponsorens vervede kontakt på registreringsdatoen:
- ikke ha en Konto på Plattformen

-

være minst 21 år i Belgia, Tyskland, Spania, Østerrike og Storbritannia / 18 år i
Frankrike
- ikke bo i samme husholdning som Sponsoren (dvs. ikke ha samme navn eller
adresse)
Personen som oppfyller alle disse kravene, kalles heretter «Den vervede Leietakeren».
Hvordan fungerer det?
Verveprogrammet for Leietakere fungerer som følger:
● Sponsoren skal logge seg på Plattformen, gå til seksjonen «Få kr 150 i leiekreditt»
gjennom menyen i Kontoen sin og klikke på «Inviter venner» for å generere en
vervelenke («Vervelenken»).
● Sponsoren skal deretter dele Vervelenken med sin kontakt som er villig til å bli en
Leietaker på Plattformen.
● Den vervede Leietakeren skal klikke på Vervelenken for å opprette en Konto på
Getaround.
● Såfremt Den vervede Leietakerens Konto på Plattformen er gyldig og overholder
Vilkårene til Getaround, vil både Den vervede Leietakeren og Sponsoren hver få
kr 150 i Leiekreditt lagt til Kontoen sin («Leiekreditten») under følgende betingelser:
○ Den vervede Leietakeren vil motta Leiekreditt som er gyldig i tolv (12)
måneder etter datoen for Den vervede Leietakerens registrering på
Plattformen. Leiekreditten vil automatisk trekkes fra prisen på det første
Leieforholdet til Den vervede Leietakeren.
○ Når Den vervede Leietakeren har fullført sitt første Leieforhold, vil Sponsoren
også motta en Leiekreditt som vil legges til Sponsorens Konto, og som vil
trekkes direkte fra hans/hennes neste Leieforhold (hvis Sponsoren bare er
registrert på Plattformen som Utleier, må han/hun fullføre profilen sin som
Leietaker ved å oppgi den nødvendige informasjonen og de nødvendige
dokumentene for å dra nytte av Leiekreditten på sitt første Leieforhold).
Et Leieforhold anses som fullført og gyldig hvis («Det fullførte
Leieforholdet»):
- Leieforholdet ikke kanselleres av enten Utleieren, Leietakeren eller
Getaround (særskilt etter Den vervede Leietakerens profilverifikasjon)
- Utleieren ikke bor i samme husholdning som Sponsoren eller Den
vervede Leietakeren (ikke samme navn eller adresse)
Hvilke restriksjoner gjelder?
Sponsoren kan verve opptil fem (5) Vervede Leietakere per glidende måned.
Leiekreditten kan ikke konverteres til kontanter eller overføres til et annet Medlem. Den kan
ikke (uten begrensning) på noe tidspunkt brukes til å betale for et franchisealternativ valgt på
et senere tidspunkt, for noen utestående gjeld, straffegebyrer, kostnader generert av en
hendelse eller noen andre potensielle gebyrer.
Leiekreditt tilgjengelig i euro (€) kan bare brukes til Leieforhold i land i eurosonen. Leiekreditt
tilgjengelig i britiske pund (£) kan bare brukes til Leieforhold i Storbritannia. Leiekreditt kan
heller ikke konverteres fra én valuta til en annen.

Medlemmet må alltid betale kr 10 for Leieforholdet sitt av forsikringshensyn, selv om
Leiekreditten er større enn verdien av Leieforholdet.
Vervelenken må ikke publiseres eller distribueres gjennom offentlige kanaler (slik som
rabattnettsted, Reddit eller Wikipedia) hvor det ikke er noe rimelig grunnlag for å tro at alle
eller de fleste av mottakerne er personlige venner eller familiemedlemmer. Derfor
forbeholder Getaround seg retten til å be om bevis på Vervelenken mottatt av Utleieren for å
verifisere at Den vervede Leietakeren og Sponsoren overholder Vervevilkårene.

HVORDAN KAN JEG VERVE NYE UTLEIERE (FOR BILER MED GETAROUND
CONNECT)?
Verv nye Utleiere med Getaround Connect slik at dere begge får en rabattkode til
Amazon (verdt kr 1000 for deg og kr 500 for den nye Utleieren).
Hvem kan delta?
Medlemmet som ønsker å verve en av sine kontakter («Utleiersponsoren») må være en
fysisk person som på vervedatoen:
- allerede har en Konto på Plattformen som Utleier som bruker Getaround Connect
- allerede har fullført to Leieforhold med Bilen sin med Getaround Connect i løpet av
de siste seks (6) månedene
For å være en gyldig ny Utleier i henhold til Verveprogrammet for Utleiere må
Utleiersponsorens vervede kontakt på registreringsdatoen:
- ikke ha en Konto på Plattformen som Utleier (dvs. har aldri registrert en Bil i sitt navn
på Plattformen)
- eie en bil som overholder alle kravene for å registreres som en Bil med Getaround
Connect, og få Getaround Connect-enheten («Telematikkboksen») installert av
Getaround i Bilen
- være minst 21 år i Belgia, Tyskland, Spania, Østerrike og Storbritannia / 18 år i
Frankrike
- ikke bo i samme husholdning som Utleiersponsoren (dvs. ikke ha samme navn eller
adresse)
Personen som oppfyller alle disse kravene, kalles heretter «Den vervede Utleieren».
For at en bil skal kvalifisere for Getaround Connect, må den oppfylle følgende betingelser
(og vil bli kalt «Bilen»):
- ha en kilometerstand som viser mindre enn 150 000 kilometer i Frankrike, Spania,
Belgia, Tyskland og Østerrike / 80 000 miles i Storbritannia den dagen
Telematikkboksen installeres
- være under ti (10) år gammel i Frankrike, Spania, Belgia, Tyskland og Østerrike / åtte
(8) år gammel i Storbritannia den dagen Telematikkboksen installeres
- gjøres tilgjengelig for Leietakere på en fritt tilgjengelig parkeringsplass, med unntak
av private parkeringsanlegg med adgang med nøkkel, brikke eller kode

-

motta fra Getaround installasjon av Telematikkboksen når Den vervede Utleieren har
mottatt Vervekoden (definert under) fra Utleiersponsoren

Alle betingelsene for at Bilen skal kvalifisere for Getaround Connect, finnes i denne delen av
«Hjelp for utleier»-delen på Plattformen samt i Vilkårene.
Hvordan fungerer det?
Verveprogrammet for Utleiere fungerer som følger:
● Utleiersponsoren skal logge seg på Plattformen, gå til seksjonen «Dine biler»
gjennom menyen på Kontoen sin og klikke på «Inviter vennene dine» for å generere
en vervekode («Vervekoden»).
● Utleiersponsoren skal dele Vervekoden med sin kontakt som ønsker å bli Utleier på
Plattformen.
● Den vervede Utleieren skal registrere Bilen sin på Plattformen og be Getaround om å
få abonnere på Getaround Connect for Bilen gjennom Plattformen:
https://uk.getaround.com/connect-owner.
● Den vervede Utleieren vil motta en telefon fra kundeservicen til Getaround for å
kontrollere om Bilen kvalifiserer og (hvis den kvalifiserer) avtale en dato for
installasjon av Telematikkboksen i Bilen. I løpet av denne telefonsamtalen må Den
vervede Utleieren oppgi Vervekoden til kundeserviceagenten til Getaround.
● Getaround Connect skal aktiveres innen tretti (30) dager fra datoen Vervekoden ble
kommunisert fra Den vervede Utleieren til kundeserviceagenten til Getaround.
Getaround Connect kan bare aktiveres hvis (i) Telematikkboksen er installert i Bilen
og (ii) hvis Bilens Bilannonse på Plattformen er riktig fullført. Bilannonsen anses å
være utført hvis alle de følgende betingelsene er oppfylt:
- Bilens bilde i Bilannonsen overholder kvalitetsstandardene til Getaround
(tilgjengelig på https://uk.getaround.com/help/articles/c91cbc743260).
- Bilens beskrivelse og tilgangsbetingelser er riktig utfylt.
● Når Telematikkboksen er installert og aktivert i Bilen, må Den vervede Utleieren
fullføre to (2) Leieforhold med Getaround Connect i løpet av en (1) måned etter
datoen for aktivering av Getaround Connect i Bilen.
Et Leieforhold med Getaround Connect anses som fullført og gyldig hvis («Det
fullførte Leieforholdet»):
- Bookingen er godkjent av Den vervede Utleieren og betalt for av en Leietaker
- Leieforholdet ikke er kansellert av verken Den vervede Utleieren, Leietakeren
eller Getaround (særskilt etter Leietakerens profilverifikasjon)
- Leieforholdet ikke er gjennomført to ganger med samme Leietaker
- Leietakeren ikke bor i samme husholdning som Utleiersponsoren eller Den
vervede Utleieren (ikke samme navn eller adresse)
Såfremt Den vervede Utleierens Konto på Plattformen er gyldig og overholder Vilkårene til
Getaround vil:
● Utleiersponsoren motta en rabattkode som kan brukes på Amazon, og som er verdt
kr 1000 (tusen kroner)
● Den vervede Utleieren motta en rabattkode som kan brukes på Amazon, og som er
verdt kr 500 (fem hundre kroner)

Hvor lenge rabattkodene er gyldige, og eventuelle bruksvilkår som gjelder for rabattkodene
som mottas av De vervede Utleierne og Utleiersponsoren («Rabattkodene»), bestemmes
av Amazon uten at Getaround har noe ansvar overfor De vervede Utleierne eller
Utleiersponsoren i så henseende.
Hvilke restriksjoner gjelder?
Utleiersponsoren kan verve opptil tre (3) Vervede Utleiere i året.
Rabattkodene vil ha en utløpsdato som bestemmes av Amazon. Utleiersponsoren og De
vervede Utleierne har eneansvar for å bruke Rabattkodene sine før denne utløpsdatoen. Det
er ikke noe kontantalternativ til Rabattkoden, og med mindre noe annet er skriftlig avtalt, kan
ikke Rabattkoden refunderes eller overføres.
Vervekoden som Getaround sender til Utleiersponsoren, må bare kommuniseres til utpekte
personer som Utleiersponsoren kjenner, og som sistnevnte tror kan bli en gyldig Vervet
Utleier.
Vervekoden må ikke publiseres eller distribueres gjennom offentlige kanaler (slik som
rabattnettsteder, Reddit eller Wikipedia) hvor det ikke er noe rimelig grunnlag for å tro at alle
eller de fleste av mottakerne er personlige venner eller familiemedlemmer. Derfor
forbeholder Getaround seg retten til å be om bevis på Vervelenken mottatt av Den vervede
Utleieren for å verifisere at Den vervede Utleieren og Utleiersponsoren overholder
Vervevilkårene.

