
Kedves Felhasználónk! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020. augusztus 5-ei hatállyal módosítjuk a Carsharing 

Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A 

módosítás következtében az ÁSZF 7.1.2.1, 7.1.4., 7.1.23, 7.7.3, 7.7.8, 7.7.9, 

7.7.10, 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 30 darab, elektromos Hyundai Konaval! 

(ÁSZF 3.sz. melléklet) 

 

Autó előrendelés 

Az ÁSZF-et kiegészítettük az autó előrendeléssel, melynek keretében lehetőséged van előre 

megadott helyszínre autót igényelni. Igényedet minimum 24, maximum 72 órával a tervezett 

indulási időpont előtt tudod leadni, az Ügyfélszolgálaton keresztül. (ÁSZF 7.1.2.1, 3. sz. 

melléklet) 

Bérlés automatikus lezárása 

Kiegészítettük a 7.1.23-as pontot a bérlés automatikus lezárásával. Amennyiben Limo-

zónán belül parkolsz és minden lezárási feltétel teljesül, az autót, illetve bérlésed biztonsági 

okokból 5 perc elteltével automatikusan lezárjuk. (ÁSZF 7.1.23) 

Díjak, bírságok 

Az alábbi új díjakkal egészítettük ki a 3. sz. mellékletet: 

• ÁSZF 7.1.13 pont megszegése esetén fizetendő díj (Állatszállítás) - 20.000 Ft (ÁSZF 

7.1.13, 3. sz. melléklet)  

• A 7.1.19 pontban foglaltak megszegése esetén fizetendő díj (Autó átalakítása) - 

100.000 Ft (ÁSZF 7.1.19, 3. sz. melléklet)  

• A jármű nem a 7.3.1 pontban meghatározottak szerinti lezárása miatt fizetendő díj 

(pl. Akkumulátor lemerítése esetén) - 25.000 Ft (ÁSZF 7.3.1, 3. sz. melléklet)  

• Maximális bérlési idő engedély nélküli túllépése - adott napidíj + 20.000 Ft (ÁSZF 

7.7.8, 3. sz. melléklet)  

• Előfoglalási díj - 5.000 Ft (ÁSZF 7.1.2.1, 3. sz. melléklet)  



 

• Magyarország határának engedély nélküli átlépése - 150.000 Ft (ÁSZF 7.1.4, 7.7.9, 

3. sz. melléklet)  

 

 
 

 

 

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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