Nyári 5 napos bérlés promóciós szabályzat
A promóció érvényességi időtartama 2021. július 28. (szerda) 00:01 – 2021. augusztus 31. (kedd) 23:59.
A kedvezmény azokra az utazásokra vonatkozik, amelyek a promóciós időszakon belül elkezdődnek,
illetve be is fejeződnek. A promóciós időszak alatt egy autó bérlése maximum 120 órán (5 nap) át
tarthat, a MOL Limo autókra vonatkozó maximális napi díjak változatlanok
(https://www.mollimo.hu/hu/araink).
A kedvezmény minden, a Limo flottában szereplő autótípusra vonatkozik. A kedvezményhez nincs
külön kód, az utazás után kerül kiterhelésre a hosszútávú bérlésre vonatkozó kedvezményes díj. A
kedvezmény minden felhasználó számára elérhető. A napi díjak továbbra sem foglalják magukban az
extra kilométerek díját, regisztrációs díjat, havi díjat, reptéri díjat, Lupa Beach kényelmi díjat, illetve a
hosszú távú bérlési időszakban kapott büntetéseket, bírságokat és egyéb díjakat. A promóciós időszak
hosszú távú bérléseire szintén a MOL Limo ÁSZF (https://www.mollimo.hu/hu/legal) 7.7 pontja
érvényes.
A kedvezményről és annak használatáról vagy lejáratáról a MOL Limo nem küld külön értesítést. A MOL
Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, illetve nem vállal felelősséget az applikációval
vagy a háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő károkért.
MOL Limo nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó információ hiányában nem tudja igénybe
venni a kedvezményt.

Summer 5-days rental promotional policy
The promotion period is from 12:01 AM 28 Jul (Wednesday), 2021 to 11:59 PM 31 Aug (Tuesday), 2021.
The discount applies to all trips that started and also finished within the promotion period. During this
period one rental of one specific car can last for maximum 120 hours (5 days) instead of 72 hours, the
maximum daily fees for MOL Limo cars do not change (https://www.mollimo.hu/en/rates).
The promotion is available for all vehicles of Limo fleet. There is no special code for the discount, the
discounted long-term rental fee will be charged after the trip. The discount is available to all users.
Daily fees still do not include the additional kilometer fees, registration fee, monthly fee, airport
surcharge, Lupa Beach surcharge or the penalties, fines and other fees receiving during the defined
period. Section 7.7 of MOL Limo GTC (https://www.mollimo.hu/en/legal) applies to long-term rentals
of the promotion period.
MOL Limo will not send another special notice of the discount and its use or expiration. MOL Limo has
the right to withdraw the discount at any time and does not take responsibility for any loss arising from
technical problems related to the application or the backend system.
MOL Limo is not responsible if the user is unable to use the discount due to the absence of information.

