
Kedves Felhasználónk! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2022. július 1-i hatállyal módosítjuk a Carsharing 

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

módosítás következtében az ÁSZF 7.1.2.1, 7.1.23, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.3.2, 7.4.3, 7.7.3 

pontjai és a 3. sz. melléklete módosul. 

Az alábbiakban a fontosabb változások: 

Megszűnik a várakoztatási díj 

2022 július 1-től megszüntetésre kerül a várakozási percdíj, így ettől a dátumtól egységesen, a 

kibérelt Limo gépjármű Bérleti díjaként meghatározott percdíj kerül felszámításra a parkolás 

időtartamára is. A várakoztatás fogalma átvezetésre került az ÁSZF teljes szövegezésében, mint 

utazás felfüggesztése. Jelen változás csak a percdíjas bérléseket érinti, a hosszútávú (napidíjas) 

bérlésekre nincs hatással. (ÁSZF 7.1.2.1, 7.1.23, 7.3.2, 7.4.3, 7.7.3)  

Díjváltozások a flottában 

2022 július 1-től átalakítjuk autóink kategorizálását, így bizonyos típusok kedvezőbb, míg 

bizonyos típusok magasabb áron vehetőek igénybe ettől az időponttól.  

 

Smart 4 (forfour) autóink alkalmi felhasználás esetén a továbbiakban kedvezőbb áron, 85 Ft/perc 

helyett 75 Ft/perc, míg havidíjas díjcsomag esetén 68 Ft/perc helyett a továbbiakban 60 Ft/perc 

Bérleti díjért bérelhetőek. A Maximális napidíj ezen autók esetében alkalmi felhasználás esetén 

14 999 Ft-ról 12 499 Ft-ra, míg havidíjas díjcsomag esetén 11 999 Ft-ról 9 999 Ft-ra csökken. 

 

Volkswagen e-Up autóink alkalmi felhasználás esetén a továbbiakban kedvezőbb áron, 85 

Ft/perc helyett 75 Ft/perc, míg havidíjas díjcsomag esetén 68 Ft/perc helyett a továbbiakban 60 

Ft/perc Bérleti díjért bérelhetőek. A Maximális napidíj ezen autók esetében alkalmi felhasználás 

esetén 14 999 Ft-ról 12 499 Ft-ra, míg havidíjas díjcsomag esetén 11 999 Ft-ról 9 999 Ft-ra 

csökken. 

 

BMW i3 autóink alkalmi felhasználás esetén a továbbiakban kedvezőbb áron, 129 Ft/perc helyett 

119 Ft/ perc, míg havidíjas díjcsomag esetén 103 Ft/perc helyett a továbbiakban 95 Ft/perc 

Bérleti díjért bérelhetőek. A Maximális napidíj ezen autótípus esetén nem változik. 

 

Mercedes A autóink alkalmi felhasználás esetén a továbbiakban magasabb áron, 119 Ft/perc 

helyett 129 Ft/ perc, míg havidíjas díjcsomag esetén 95 Ft/perc helyett 103 Ft/ perc Bérleti díjért 

bérelhetőek. A Maximális napidíj ezen autótípus esetén nem változik. 

  



 

Opel Combo Cargo autóink alkalmi felhasználás esetén a továbbiakban magasabb áron, 119 Ft/ 

perc helyett 129 Ft/ perc, míg havidíjas díjcsomag esetén 95 Ft/ perc helyett 103 Ft/ perc Bérleti 

díjért bérelhetőek. A Maximális napidíj ezen autótípus esetén nem változik 

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. 

 

 
 

A díjszabást honlapunkon, a https://www.mollimo.hu/hu/araink oldalon is megtalálod 2022. július 

1-től. (ÁSZF 3. sz. melléklete) 

  

 

 

mailto:info@mollimo.hu
mailto:info@mollimo.hu
https://www.mollimo.hu/hu/araink

