Kedves Felhasználónk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020. június 18-i hatállyal módosítjuk a Carsharing
Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A
módosítás következtében az ÁSZF 4.9, 7.1.4, 7.7 pontjai, valamint a 3. sz.
melléklet módosul.
Az alábbiakban összeszedtük Neked a legfontosabb változásokat és újdonságokat:
Új, elektromos autók a flottában
A díjszabást kiegészítettük a mai naptól elérhető 20 darab, elektromos BMW i3-al! (ÁSZF
3.sz. melléklet)

Maximális bérlési idő
Megemeljük a maximális bérlési időt, így az eddigi 24 óra helyett már akár 72 órára is
elviheted az autóinkat. (ÁSZF 4.9, 7.1.4).

Napidíjas bérlés
Elindítjuk napidíjas bérlési lehetőségünket, melynek keretében autóinkat egy maximális
napidíj ellenében akár hosszabb időre is elviheted. A Díjszabást ennek megfelelően
kiegészítettük: maximális napidíj Volkswagen Up, e-Up, Kia Picanto, Smart fortwo és forfour
autók esetében havidíjas előfizetőként 9 999 Ft, alkalmi felhasználóként 12 499 Ft, míg
Mercedes A, CLA, CLA Shooting Brake és BMW i3 járműveink esetében havidíjas
előfizetőként 15 999 Ft, alkalmi felhasználóként 19 999 Ft. Maximális bérleti díjat nem naptári
naponként, hanem a foglalás időpontjától eltelt 24 óránként számolunk. (ÁSZF 7.7, 3.sz.
melléklet)

Bérlésenként megtehető távolság
A napidíjas bérlés bevezetésével egyidejűleg meghatározzuk a bérleti díjban foglalt
kilométerek számát, ez Volkswagen Up, Kia Picanto, Mercedes-A, CLA, CLA SB, valamint
BMW i3 típusok esetében 100 km, minden további kilométert a díjszabásban is
meghatározott 49 Ft/km áron számolunk fel. Volkswagen e-Up, Smart fortwo és forfour
esetében a bérlések korlátlan megtehető kilométert tartalmaznak (ÁSZF 7.1.4)
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.
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