
Kedves Felhasználónk! 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2022. augusztus 17-i hatállyal módosítjuk a Carsharing 

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

módosítás következtében az ÁSZF 7.1.8., 7.2.11. E, 7.2.11. G,  10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 11.2., 

14.3.4. pontjai és annak 3. sz. melléklete módosulnak. 

 

Új Dacia Springekkel bővül a Limo-flotta 

2022. augusztus 17-től folyamatosan érkeznek a flottába az új Dacia Spring típusú autók. Az 

autóval kapcsolatos információkkal kiegészítettük az ÁSZF releváns pontjait, illetve a Díjszabást 

tartalmazó 3. sz. mellékletet is. 

 

Díjváltozások a flottában 

2022. augusztus 17-től változik a Limo Díjszabása.  

Alkalmi felhasználás esetén a következőképpen alakulnak az autóink árai: 

AUTÓ TÍPUSOK PERCDÍJ NAPI DÍJ EXTRA KM DÍJ 

(100 KM FELETT) 

BÉRLÉS  

INDÍTÁSI DÍJ 

Smart 2 
Smart 4 
VW e-Up 
Dacia Spring 

85 Ft/perc 13 499 Ft/nap 109 Ft/km 150 Ft/alkalom 

VW Up 
Kia Picanto 
Fiat 500 

95 Ft/perc 16 499 Ft/nap 109 Ft/km 150 Ft/alkalom 

Opel Astra 115 Ft/perc 22 999 Ft/nap 109 Ft/km 250 Ft/alkalom 

Hyundai Kona 
BMW i3 

129 Ft/perc 26 999 Ft/nap 109 Ft/km 250 Ft/alkalom 

Mercedes A, CLA 
Mercedes CLA SB 
Opel Combo 

139 Ft/perc 26 999 Ft/nap 109 Ft/km 250 Ft/alkalom 

 

 

 

 

 



 

Havidíjas csomag választása esetén 20%-kal kedvezőbben bérelhetőek az autóink: 

AUTÓ TÍPUSOK PERCDÍJ NAPI DÍJ EXTRA KM DÍJ 

(100 KM FELETT) 

BÉRLÉS  

INDÍTÁSI DÍJ 

Smart 2 
Smart 4 
VW e-Up 
Dacia Spring 

68 Ft/perc 10 799 Ft/nap 87 Ft/km 150 Ft/alkalom 

VW Up 
Kia Picanto 
Fiat 500 

76 Ft/perc 13 199 Ft/nap 87 Ft/km 150 Ft/alkalom 

Opel Astra 92 Ft/perc 18 399 Ft/nap 87 Ft/km 250 Ft/alkalom 

Hyundai Kona 
BMW i3 

103 Ft/perc 21 599 Ft/nap 87 Ft/km 250 Ft/alkalom 

Mercedes A, CLA 
Mercedes CLA SB 
Opel Combo 

111 Ft/perc 21 599 Ft/nap 87 Ft/km 250 Ft/alkalom 

 

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

augusztus 17-től. (ÁSZF 3. sz. melléklete) 

 

Baleseti ügyintézéssel, illetve kárrendezéssel kapcsolatos információk 

A Limo Flotta minden autója rendelkezik gépjármű kötelező felelősségbiztosítással, míg a CASCO 

biztosítás kötése és egy esetleges baleset során annak a kárrendezésbe történő bevonása a 

Szolgáltató egyéni mérlegelésének jogkörébe kerül. (ÁSZF 7.1.8.) 

Ez a változás azonban nem érinti hátrányosan a balesetben vétkes felhasználót, akinek az 

okozott károkért való felelőssége káreseményenként továbbra is a teljes kár összegének 10%-

áig, de minimum 300.000 Ft összegig terjed, akárcsak a korábbi ÁSZF verzió szerint.  

Részletezésre kerülnek a gazdasági és műszaki totálkár fogalmai, valamint a totálkárra vonatkozó 

kárrendezés speciális elemei is. 

A Felhasználó által okozott kár meghatározása során a Szolgáltató különösen az alábbi tételeket 

veszi figyelembe: 

Műszaki vagy gazdasági totálkárnak nem minősülő károkozás esetén: 

- az AUDATEX javítási kalkulációja vagy a javítási tényszámla alapján meghatározott 

összeg 

- baleset következtében esetlegesen felmerülő szállítási költség 

- esetleges jogi eljárás költségei (amennyiben a Felhasználó kártérítési felelősségét nem 

ismeri el, de azt a bíróság jogerősen megállapítja) 

 

https://www.mollimo.hu/hu/araink


Műszaki vagy gazdasági totálkárnak minősülő károkozás esetén: 

- a gépjármű pótlásának értéke, azaz amely összegért Magyarországon egy azonos 

típusú, felszereltségű, évjáratú, futásteljesítményű, műszaki állapotú, jogállású járművet 

a káresemény időpontjában meg lehet vásárolni – maximum a magyarországi Eurotax-

katalógus alapján számított érték. Ezen összeg csökkentendő a gépjármű maradvány 

(roncs) értékével. Cascos kárrendezés esetén a biztosító által nem térített kárösszeg. 

- Szolgáltató által a gépjárművek üzembentartója, a MOL Fleet Solutions Kft. részére 

fizetendő alábbi tételek: évfordulóig esedékes cégautóadó, súlyadó, KGFB díj 

- baleset következtében felmerülő szállítási költség 

- esetleges jogi eljárás költségei (amennyiben a Felhasználó kártérítési felelősségét nem 

ismeri el, de azt a bíróság jogerősen megállapítja) 

 
Kifejtésre kerül, hogy mely minősített esetekben köteles a Felhasználó a gépjárműben keletkezett 

teljes kárt megtéríteni. (ÁSZF 10.2.1., 10.2.2., 7.2.11. G és 14.3.4.) 

Felhasználó köteles a gépjárműben keletkezett teljes kárt megtéríteni az alábbi esetekben: 

- a kár bekövetkeztében súlyos gondatlanság vagy szándékosság terheli  

- a gépjárművet az adott gépjármű kategóriára érvényes vezetői engedély nélkül vezette 

- a gépjárművet vezető személy nem egyezik meg a regisztrált Felhasználói adatok által 

igazolt személlyel, így: 

- a gépjármű vezetését más személy (más személy jelenti egyben a más Felhasználót is) 

részére átengedte 

- a belépési adatait: felhasználónevét és jelszavát szándékosan vagy gondatlanul más 

személlyel megosztotta, harmadik személy (akár más Felhasználó) részére 

hozzáférhetővé vált 

- a gépjárművet alkohol, kábítószer (abszolút tilalom) hatása alatt vezeti 

- a gépjárművet más tudatmódosító szer hatása alatt vezeti, mely vezetési képességét 

befolyásolhatja 

- közlekedési szabályokat súlyosan megszegi, azaz a szabálysértésekről szóló 2012. évi 

II. törvényben rögzítettek alapján kiemelt közlekedési szabálysértést, vagy a büntető 

törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint közlekedési bűncselekményt követ el 

- a gépjárművet nem a közúti közlekedés szokásos szabályainak megfelelően használja 

(pl. gyorsulási versenyre használja, farol, driftel, veszélyesen manőverezik) 

- a gépjárművet szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével összefüggésben 

használja 

- a gépjárművet engedély nélkül átalakítja (pl. tartozékot, alkatrészt kiszerel, matricát 

leszed) 

- a gépjárműveket szándékosan vagy súlyosan gondatlanul rongálja 

- baleset, vagy károkozás helyszínéről Szolgáltató értesítése és megvárása nélkül távozik, 



 

- a kárbejelentő és baleseti bejelentő dokumentumot nem tölti ki, Szolgáltatóval nem 

működik együtt az ÁSZF 10.2.15. pontja alapján 

- egyéb, jelen ÁSZF-ben rögzített, szerződésszegő és/vagy azonnali hatályú felmondásra 

okot adó magatartást tanúsít 

 

A Nem szerződésszerű használatból adódó díjak E) pontja egyszerűsítésre került a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében. (ÁSZF 7.2.11. E.)  

A Keretszerződés Szolgáltató általi azonnali hatállyal történő felmondásának esetei kiegészülnek: 

azonnali hatállyal felmondható a Keretszerződés, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, 

amely esetén a gépjárműben keletkezett teljes kárt meg kell fizetnie fentiek szerint. (ÁSZF 11.2) 

Vállalati Ügyfélre vonatkozó pontok módosulnak a gépjárműben okozott károk megtérítésére 

vonatkozó fenti változásoknak megfelelően. (ÁSZF 14.3.4.)   

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, úgyy 

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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