
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2021. február 8-i hatállyal módosítja 
a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A 
módosítás következtében az ÁSZF 4.6, 7.2.2.1, 7.2.8, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.7, valamint a 3. sz. 
melléklettel módosul. 
 
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2021. február 3-tól megtalálható a MOL Limitless Mobility 
Kft. weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt. 
 
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak: 
 

• 4.6: Egy e-mail címhez, egy telefonszámhoz, illetve egy jogosítvány számhoz egy Felhasználói 
Fiók tartozhat. Ezen pont kiegészült, ha a Felhasználó olyan vállalati cafeteria programban vesz 
részt, ahol a részvételhez feltétel az új, kizárólag a program keretében adott juttatás 
nyilvántartására szolgáló felhasználói fiók. Ez esetben egy e-mail címhez, telefonszámhoz és 
jogosítvány számhoz több felhasználói fiók is tartozhat. 

• 7.2.2.1: Amennyiben a rendszerben rögzített bankkártyáról sikertelen a havidíj összegének 
terhelése, úgy a rendszer automatikusan leiratkoztatja a Felhasználót a havidíjas csomagról, 
ezt követően alkalmi díjszabás mellett tudja igénybe venni a szolgáltatást, mindaddig, amíg 
Felhasználó fel nem iratkozik újra a havidíjra a mobil applikációban és sikeresen levonja a 
rendszer a havidíj árát a regisztrált fizetési módjáról. 

• 7.2.8: Az ÁSZF ezen része kiegészült a jogtalan visszatérítési (chargeback) eljárási díjjal  

• 7.3.2: Az ÁSZF ezen pontja kiegészült a kiszállási díjjal, amennyiben a Felhasználó 
szabálytalanul parkolja le a gépjárművet és a Szolgáltatónak kell onnan elhoznia. 

• 7.3.3: Szolgáltató jogosult személygépjármű szállítási és ügyintézési díjat kiterhelni, annak a 
Felhasználónak, aki 10 km alatti hatótávval fejezi be a bérlést és a járművet nem lehet önállóan 
eljuttatni a legközelebbi MOL töltőállomásig 

• 7.4.7: Az ÁSZF ezen pontja kiegészült az elmulasztott sérülésjelentésből adódó kárral és 
ügyinézési díj kiterhelésével 

• 3. sz. melléklet: Az egyéb díjak táblázat, a sérülés jelentés elmulasztásából adódó kár és 
ügyintézési díjjal, valamint a jogosulatlan visszatérítési eljárási díjjal egészült ki.  

 
Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás 
keretében módosul. 
 
Amennyiben az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően Ön tovább használja a Szolgáltatást, 
azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et.  
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti változások következtében nem kívánja tovább használni a 
szolgáltatást, úgy jogosult írásban a Felhasználói Fiókjának 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 tudja eljuttatni az alábbi 
elérhetőségekre: 
E-mailben: info@mollimo.hu  
Postai úton: MOL Limitless Mobility Kft.  
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
 
A változásokról a (1) 886-4444-es ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az info@mollimo.hu e-mail 
címen is tájékozódhat. 
 
Üdvözlettel, 
MOL Limitless Mobility Kft.      
Budapest, 2021. február 3. 
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