Kedves Felhasználónk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2021. november 15-ei hatállyal módosítjuk a MOL
Limo Szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosítás
következtében csak a 3. sz. melléklet módosul.
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb változásokat:
Ügyintézési díj változás
Folyamataink optimalizálását követően az ügyintézési díjunk értéke parkolási bírság,
autópálya pótdíj, közlekedési bírság, gépjármű szállítás, biztosítási önrész, illetve defektes
gumiabroncs javítása esetén 10 000 Ft-ról a felére, 5 000 Ft-ra csökken. (ÁSZF 3.sz.
melléklet)
Napidíj változás
Prémium autóink a változást követően egységesen, a korábban bevezetett Opel Combo
Cargo autónkkal megegyező árkategóriába tartoznak. A Díjszabást ennek megfelelően
módosítottuk: maximális napidíj a Mercedes A osztály, CLA és CLA Shooting Brake, illetve
az elektromos Hyundai Kona Electric és a BMW i3 járműveink esetén 2021. november 15től havidíjas előfizetőként 19 999 Ft, alkalmi felhasználóként 24 999 Ft. A bérleti díjat
továbbiakban is a foglalás időpontjától eltelt 24 óránként számolunk, nem naptári naponként.
(ÁSZF 3.sz. melléklet)
Kilométerdíj változás
Hosszútávú bérlés esetén a napi 100 bérlésben foglalt kilométeren felül megtett távolság
alapján felszámított kilométerdíj egységesen változik a flottában elérhető járművek esetén:
havidíjas előfizetőként 63 Ft/km, alkalmi felhasználóként 79Ft/km. (ÁSZF 3.sz. melléklet)
A változásokat honlapunkon, a https://www.mollimo.hu/legal oldalon is megtalálod.

Tájékoztatunk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás keretében
nem módosul.
Amennyiben az ÁSZF módosítás 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:

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.

