Kedves Felhasználónk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2021. június 21-i hatállyal módosítjuk a Carsharing
Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A
módosítás következtében az ÁSZF 2., 7.3.2, 7.6.2 pontja, valamint a 3. és 4. sz. melléklet
módosul, továbbá az ÁSZF kiegészül a 7.8 pontokkal, illetve a 6.sz. melléklettel (kiemelt
zónák jegyzéke).
Az alábbiakban a változások:
Új kiemelt zóna
Az ÁSZF 2., 7.3.2. pontját, valamint a 3.sz. mellékletet kiegészítettük a kiemelt zónákkal
kapcsolatos tudnivalókkal, valamint az ÁSZF kiegészül a 7.8 ponttal, illetve a 6.sz.
melléklettel (kiemelt zónák jegyzéke). Első kiemelt zónánk a Gyömrői úton, a frissen nyílt
Monyo Land-nél található, a bérlés lezárásának költsége ebben az esetben 490 Ft extra
költséggel jár, mely a bérlés végösszegéhez adódik.

Új parkolóhelyek a Semmelweis Egyetem kampuszainál
Az ÁSZF 4.sz. mellékletét (kijelölt parkolóhelyek jegyzéke) kiegészítettük a Semmelweis
Egyetem két helyszínén megtalálható dedikált parkolóhelyeinkkel. Ezen parkolóhelyeket az
alkalmazásban „P” betűvel jelölve is megtalálhatod, a bérlés indításának és lezárásának
plusz költsége nincsen ezeken a parkolóhelyeken.

Lupa beach díjváltozás
Az ÁSZF 7.6.2. pontját módosítottuk, mostantól már csak akkor kell Lupa Beach kényelmi
díjat fizetned, ha ott zárod le az utad. Amennyiben ott indítod, a bérlésnek extra költsége
nincsen.

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.

