Belső zóna promóciós szabályzat
A promóció érvényességi időtartama 2021. május 1. (szombat) 00:01 – 2021. május 31. (hétfő) 23:59
és a bérlés lezárásának időpontja érvényes, azaz független a bérlés indításának időpontjától. Minden
Felhasználó, aki 2021. május 1.– 2021. május 31. promóciós időszakban, bármely Limo-zóna területén
indítja el az utazását, utazása során legalább 15 percet vezet, és azt az előre meghatározott belvárosi
zónában zárja le (1.sz. melléklet szerint) teljesíti a promóció feltételeit. MOL Limo azoknak a
Felhasználóknak, akik ezen feltételeket teljesítik, 500 Ft értékű Limo-kreditet ír jóvá felhasználói
fiókjukon legkésőbb a bérlés befejezésétől számított 72 órán belül. A promócióban kizárólag azon
utazások után jogosult felhasználó a Limo-kreditekre, melyek legalább 15 perc hosszúak (a foglalási és
várakozási idő nélkül). A Limo-kreditek értéke bruttó 500 Ft, ami a jóváírástól számított 7 napig, akár
több utazás során is felhasználható. A Limo-kreditek az utazás során automatikusan kerülnek
levonásra. Az ajándék minden, a Limo flottában szereplő autótípussal igénybe vehető, várakozási idő
percdíjára is felhasználható és csak magánszemélyként regisztrált felhasználók számára elérhető. Jelen
promóció az érvényességi időtartama alatt korlátozás nélkül igénybe vehető, minden, a meghatározott
feltételeket teljesítő utazással. A Limo applikációban a „Limo-kreditek és kuponok” menüpontban
található meg a kedvezmény értéke és lejárati dátuma. A kedvezményről és annak lejáratáról a MOL
Limo nem küld külön értesítést. A kedvezmény készpénzre nem váltható, regisztrációs díjra, havi díjra
vagy a promóciós időszakban kapott büntetésekre, bírságokra és egyéb díjtételekre nem használható
fel, valamint nem lehet elajándékozni. Amennyiben nem használtad fel a kedvezményt annak lejárati
idejéig, úgy a MOL Limo nem tudja azt sem visszatéríteni, sem újraaktiválni, sem készpénzre váltani. A
MOL Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, illetve nem vállal felelősséget az
applikációval vagy a háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő károkért. MOL Limo
nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó információ hiányában nem tudja igénybe venni a
kedvezményt.
1.számú melléklet – Meghatározott belvárosi zóna

