MOL Limo x MOL Bubi bérlet promóciós szabályzat

A promóció érvényességi időtartama 2021. július 1. (csütörtök) 00:01 – 2022. december 31. (szombat)
23:59. A promóciós időszak alatt azon felhasználók, akik aktív MOL Limo havidíjas előfizetéssel
rendelkeznek és igényüket az erre a célra létrehozott kérdőív kitöltésével jelzik, a promóciós időtartam
ideje alatt automatikusan jogosulttá válnak minden hónapban egy MOL Bubi havibérletre beváltható
kuponra, melyet MOL Limo a regisztrált e-mail címükre juttat el. Felhasználó a kupon (MOL Bubi
havibérlet) megküldéséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja MOL Limo ügyfélszolgálatának
írt e-mail üzenetben az info@mollimo.hu címre vagy a kupont tartalmazó e-mail alján található
„leiratkozás” gombra kattintva.
A kérdőiv elérhetősége: https://forms.office.com/r/h9pkFSAbwP
MOL Limo Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
-

info@mollimo.hu
+36 1 886 4444

A kupon beváltásához MOL Bubi regisztrációra van szükség, amit a MOL Bubi alkalmazás letöltését
követően (https://molbubi.hu/hu/), valamint az alábbi oldalon tud a felhasználó megtenni:
https://secure.nextbike.net/bh/hu/regisztracio/. A kedvezmény a MOL Bubi alkalmazás
„Fiókbeállításaim” fül alatt, a „Kupon beváltása” menüpontra kattintva, az egyedi kód beírásával
váltható be. Az e-mailben megküldött egyedi kód 30 napig váltható be és a beváltástól/aktiválástól
számítva 30 napig biztosítja Felhasználónak a MOL Bubi havibérletet és azzal járó előnyöket.
A MOL Bubi rendszer használatához szükséges a bankkártya regisztrációja is! Ezt a MOL Bubi
applikációban a Fiókbeállítások menüpontban a Díjtermékek vásárlásával lehet megtenni. A
bankkártya regisztráció legegyszerűbb módja a Percalapú használat megvásárlása 100 Ft-ért, majd ezt
követően a kapott MOL Bubi kupon beváltása!
A kedvezményről és annak használatáról vagy lejáratáról a MOL Limo nem küld külön értesítést, csak
a kupont küldi meg. A kupon megküldését követően a MOL Bubi használatát érintő panaszt, igényt, a
kedvezmény kapcsán felmerülő kérdéseit felhasználó közvetlenül a MOL Bubi részére, az alábbi
elérhetőségen tudja jelezni: BKK Ügyfélszolgálat: +36 1 325 5255, bkk@bkk.hu
A MOL Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, feltételeit megváltoztatni, illetve nem
vállal felelősséget az applikációval vagy a háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő
károkért.
MOL Limo nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó nem tájékozódott kellően és információ
hiányában nem tudja igénybe venni a kedvezményt.
A kupon a MOL Bubi rendszerben megvásárolható MOL Bubi havibérlettel egyenértékű. További
információt a MOL Bubi weboldalán a GYIK-nél lehet szerezni. https://molbubi.hu/hu/gyik/
A MOL Bubi rendszerbe történő regisztrációval elfogadásra kerül a MOL Bubi ÁSZF-je és Adatkezelési
tájékoztatója (https://molbubi.hu/hu/aszf/), ezáltal a közbringa szolgáltatás használatára ezen
dokumentumokban foglalt szabályok vonatkoznak.

