
 

Kedves Felhasználónk! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020. szeptember 22-i hatállyal módosítjuk a 

Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: 

ÁSZF). A módosítás következtében az ÁSZF 7.1.2.1, 7.1.20., 7.2.8, 7.3.4, 7.5.9, 

7.7.5, valamint a 3. sz. melléklet módosul. 

Az alábbiakban összeszedtük Neked a legfontosabb változásokat és újdonságokat: 

A tankolást és töltést mostantól mi álljuk 

Mostantól a benzines autóinkban találsz egy üzemanyagkártyát a kesztyűtartóban, mellyel 

bármelyik MOL töltőállomáson megtankolhatod az autókat, csupán hívd vagy írj 

Ügyfélszolgálatunknak egy PIN-kódért. Elektromos autóink esetében mostantól bármelyik 

MOL Plugee töltőoszlopon tudod tölteni az autóinkat bérlésed alatt, ebben szintén az 

Ügyfélszolgálatunk lesz a segítségedre (ÁSZF 7.7.5). 

 

Kilométerdíj változás 

A bevezető időszak végével, illetve a töltés és tankolás lehetővé tételével változik a 

kilométerdíj összege. Minden autónk esetében a bérlés 100 megtehető kilométert 

tartalmaz, az ezen felüli kilométerdíj alkalmi felhasználók számára 59 Ft/km, havidíjas 

felhasználók számára 47 Ft/km (ÁSZF 3. sz. melléklet). 

Díjak, bírságok 

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

• Az ÁSZF 7.7.5 pontjának megfelelően az Üzemanyagkártya (tankolást elősegítő 

plasztik kártya) elveszítéséért, megrongálásáért fizetendő kötbér - 50.000 Ft  

• Az ÁSZF 7.7.5 pontjának megfelelően az Üzemanyagkártya (tankolást elősegítő 

plasztik kártya) illetéktelen használata, azzal való visszaélés esetén fizetendő kötbér 

- 100.000 Ft  

• Az ÁSZF 7.7.5 pontjának megfelelően bérlés befejezése elektromos járművek 

számára kijelölt töltő parkolóhelyen hagyása esetén fizetendő kötbér - 25.000 Ft  

• Az ÁSZF 7.2.8 pontjának megfelelően a fizetési felszólítási díj, illetve 

követeléskezelési eljárási díj  

 

 
 

  



 

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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