
Kedves Felhasználónk! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy Általános Szerződési Feltételeinket módosítjuk, mely 

elnevezése a továbbiakban: a MOL Limo Szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 

és Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: ÁSZF). 

A módosítás következtében 2021.10.08. hatállyal az ÁSZF teljes szövegén átvezetésre 

került a MOL Limo által nyújtott Szolgáltatásra, Gépjárműre vonatkozó fogalom, így ezen 

fogalmak módosulnak. 

2021.10.08. hatállyal az ÁSZF 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2., 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 4.9, 4.10, 

4.11, 4.12, 4.15, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 10.1.5, 10.2, 14. pontjai, valamint a 1. és 3. 

sz. melléklet módosul. 

A módosítás következtében 2021.10.12. hatállyal az ÁSZF 3.2, 4.3, 4.8, 7.1.8, 7.2.8, 7.2.11 

E), 7.7.5. pontjai, valamint a 3. sz. melléklet módosul. 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat: 

Új Limo XL autók a flottában 

A díjszabást kiegészítettük a mai naptól elérhető Opel Combo Cargo autókkal! A díjszabást 

ide kattintva a honlapunkon is megtalálod. (ÁSZF 7.1.21, 7.3.4, 7.7.4, 7.7.5, 3.sz. melléklet) 

Kedvezőbb regisztrációs díj  

2490 Ft-ra csökkentettük a regisztrációs díjat, amely továbbra is levezethető a VANATUOM 

kuponkóddal. (ÁSZF 3.sz. melléklet) 

Pontosítottuk a tankolást, töltést érintő szabályzatunk 

Az Opel Combo Cargo autóink érkezésével kiemeltük a megfelelő üzemanyag 

választásának fontosságát (prémium üzemanyag vásárlása az autóban található 

üzemanyagkártyával továbbra sem lehetséges), valamint pontosítottuk a tankolókártya 

aktiválásának és töltés indításának feltételeit. Ennek megfelelően a tankolási/töltési 

folyamatot Ügyfélszolgálatunk csak akkor indítja el, ha Felhasználó nem rendelkezik 

kintlévőséggel. (ÁSZF 7.7.5) 

További változások: 

- Szolgáltatásunk részletezése: közösségi autóbérlés, valamint egyéb gépjárművek 

bérbevételének biztosítása (ÁSZF 1.) 

- Gépjármű fogalmának frissítése (ÁSZF 2.) 

https://www.mollimo.hu/hu/araink


 

- EGT állam fogalmának részletezése (ÁSZF 2., 4.3) 

- A Szolgáltatás használata csak Magyarország területén vezetésre jogosító, 

érvényes jogosítvánnyal lehetséges (ÁSZF 2., 4.3) 

- Felhasználónak gondoskodnia kell a Felhasználói Fiókja biztonságáról. Harmadik 

személy hozzáférése és utazása esetén elsősorban Felhasználó tartozik 

felelősséggel (ÁSZF 4.8) 

- Felhasználó által fizetendő önrész megállapításánál az AUDATEX javítási 

kalkulációt vesszük alapul (ÁSZF 7.1.8., 7.2.11) 

- A békéltető testületekre, fogyasztóvédelmi hatóságra utaló link módosításra került 

(ÁSZF 12.7) 

- A Budapest közigazgatási határain kívüli kiszállási díj változik (ÁSZF 3. sz. 

melléklet). 

- Opel Combo Cargo autóink a D2 autópályadíj kategóriába tartoznak (ÁSZF 7.1.21) 

 

A fentiek szerint módosított ÁSZF teljes szövege megtalálható a MOL Limitless Mobility Kft. 

weboldalán ide kattintva. 

 

 

Tájékoztatunk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF 

módosítás keretében az alábbiak szerint  módosul: 

- az ÁSZF-et is érintő fogalmi változások (gépjármű, szolgáltatás) átvezetésre kerültek 

az Adatvédelmi tájékoztatóban  

- az adatfeldolgozók listája kiegészül a Supercharge Kft.-vel, valamint a Twilio Inc. 

aladatfeldolgozóval 

- A Jogi igényérvényesítést érintő adatkezelési célnál törlésre kerültek a korábbi ügyvédi 

iroda adatai 

- A Fleet Solution Kft. adatfeldolgozó, mint a gépjármű üzembentartója egyes 

adatkezelési célokhoz hozzárendelésre került. 

 

Amennyiben az ÁSZF módosítás vonatkozó pontjainak hatályba lépését követően tovább használod a 

Szolgáltatást, azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadod az új ÁSZF-et.  

  

Tájékoztatunk, hogy amennyiben a fenti változások következtében nem kívánod tovább használni a szolgáltatást, 

úgy jogosult vagy írásban a Felhasználói Fiókod törlését kérni és így a szolgáltatásra kötött Keretszerződést 

indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A Keretszerződés a Felhasználói Fiók törlésével megszűnik. 

A felmondást e-mailben vagy postai úton írásban, tértivevényes levélben tudod eljuttatni az alábbi 

elérhetőségekre: 

https://www.mollimo.hu/hu/legal


 

 

E-mailben: info@mollimo.hu 

Postai úton: MOL Limitless Mobility Kft. 

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

 

A változásokról az info@mollimo.hu e-mail címen vagy a +36 1 886 4444 telefonszámon is tájékozódhatsz. 
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