
Kedves Felhasználónk! 

Ezúton tájékoztatunk, hogy 2022. január 19-ei hatállyal módosítjuk a MOL Limo Szolgáltatásának Általános 

Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosítás következtében a 2; 7; 7.1.8; 7.1.21;  7.2.2.1; 

7.2.9.1; 7.2.11;  7.7.4;  10.2.3. pontok,  valamint a 3. sz. melléklet (díjszabás) módosul. 

Az alábbiakban összeszedtük Neked emberi nyelven is a legfontosabb változásokat és 

újdonságokat: 

 

Országos pályamatrica a prémium autókon 

Prémium autóink mellé prémium szolgáltatás. A Mercedes A, Mercedes CLA, Mercedes CLA Shooting 

Brake, Hyundai Kona, BMW i3 és Opel Combo modellek mostantól éves, teljes Magyarország 

területére érvényes autópályamatricát kaptak, így már nem szükséges azt külön megvásárolnod, 

amennyiben ezen autóink valamelyikével indulnál hosszabb útra bárhová az országban. Felhívjuk 

figyelmed, hogy nem prémium modelleinken (Smart fortwo, Smart forfour, Kia Picanto, Volkswagen Up, 

Volkswagen e-Up, Fiat 500) továbbra is csak Pest megyei autópályamatricát találsz, amennyiben ezekkel 

mennél díjköteles utakon, erről továbbra is Neked kell gondoskodnod. (ÁSZF 7.1.21., 7.7.4.) 

 

Bérlés indítási díj 

Ahhoz, hogy a 2 x 25 perc díjmentes foglalási időt továbbra is biztosítani tudjuk a percdíjak emelése 

nélkül, 2022.01.19-ei hatállyal bevezetjük a bérlés indítási díjat, mely normál autóink (Smart fortwo, Smart 

forfour, Kia Picanto, Volkswagen Up, Volkswagen e-Up, Fiat 500) esetében 100 Ft, prémium autóink 

(Mercedes A, Mercedes CLA, Mercedes CLA Shooting Brake, Hyundai Kona, BMW i3, Opel 

Combo) esetében 150 Ft költséget jelent minden megkezdett utazás indításakor, mely díj az utazás 

végösszegéhez adódik. Lemondott foglalás esetén nem számolunk fel bérlés indítási díjat. Kellemes 

hozadéka ennek, hogy így az autóba rejtett ajándékok sem lesznek portyázó, de nem utazó autónyitogatók 

jutalmai. 

(ÁSZF 2., 7.2.9.1., 3.sz.melléklet) 

 

Előfoglalási díj 

Amennyiben egy teletöltött, kitakarított, csilivili Limot szeretnél házhoz, zónán belül, a megadott időpontra - 

megoldjuk, ennek előfoglalási díja január 19-től 10 000 Ft. (ÁSZF  7.1.2.1., 3.sz. melléklet) 

 

Napidíj változás a nem prémium autóknál 

A Kia Picanto, Smart forfour, Volkswagen Up, Volkswagen eUp és Fiat 500 típusú autóink maximális 

napidíja havidíjas díjcsomaggal egységesen 11 999 Ft-ra (alkalmi felhasználóként 14 999 Ft-

ra) emelkedik. A Díjszabást ennek megfelelően módosítottuk. A bérleti díjat továbbiakban is a foglalás 

időpontjától eltelt 24 óránként számoljuk, nem naptári naponként. Felhívjuk figyelmed, hogy a módosítás 



 

kizárólag a maximális napidíjat érinti, az autók percdíjai változatlanok maradnak. (ÁSZF 3.sz. melléklet) 

 

CASCO változások, ha balesetet okozol 

A CASCO biztosítás feltételei 2022. január 19-ei hatállyal módosulnak, ennek keretében a CASCO 

biztosítás alapján fizetendő önrész a teljes kár összegének 10%-a, de minimum 300 000 Ft-ra módosul. 

Amennyiben a kár értéke alacsonyabb, mint a CASCO biztosítás önrészének összege, úgy továbbra is 

csak a tényleges javítási díj fizetendő. Ha a baleset nem a Te hibádból történik, akkor természetesen 

ez továbbra sem vonatkozik rád! 

(ÁSZF 7.1.8., 7.2.11) 

 

Kötbér változások a biztonságotokért 

2022. január 19-ei hatállyal a következő kötbér tételeink emelkednek, hogy kiszűrjük a legproblémásabb 

eseteket. Reméljük, hogy ezekből nem fog kelleni behajtanunk és hogy elrettentő erővel fognak bírni: 

• Kötbér ittas, tudatmódosító szer vagy gyógyszer hatása alatt álló vezetés esetén - 300 000 

Ft (ÁSZF 7.2.11., 10.2.3., 3.sz.melléklet) 

• Kibérelt gépjármű jogosulatlan személynek való átadása - 300 000 Ft (ÁSZF 7.2.11., 10.2.8., 

3.sz.melléklet) 

• Biztosítási ügyintézés hátráltatása esetén fizetendő díj - 300 000 Ft (ÁSZF 7.2.11., 10.2.15., 

3.sz.melléklet) 

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 

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. 

https://www.mollimo.hu/hu/legal
https://www.mollimo.hu/hu/legal
mailto:info@mollimo.hu


 

 

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

a mollimo.hu/hu/legal oldalon is tájékozódhatsz. 
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