
4. szülinapi ismerős meghívási promóció - szabályzat 

A promóció időtartama 2022. február 1. 00:01 – 2022. február 28 23:59. A kedvezmény 

értéke a meghívott felhasználó számára bruttó 6490 Ft, a meghívó felhasználó számára 

4 000 Ft, ezek az ingyen percek a jóváírástól számított 30 napig, akár több utazás során 

is felhasználhatóak. 

 

Amennyiben meghívott felhasználó 2022. február 1. 00:01 és 2022. február 28. 23:59 

között indítja el a regisztrációját és helyesen használja a meghívó felhasználó által átadott 

kupon kódot a MOL Limo applikáció regisztrációs felületén, jogosult a 6490 Ft Limo-kredit 

leutazására. 

Az 2490 Ft-os regisztrációs díj kiterhelésre kerül, majd a regisztráció jóváhagyása után 

kerülnek jóváírásra a Limo-kreditek. MOL Limo nem vállal felelősséget a kupon kód 

helytelen használatáért. Amennyiben a felhasználó a regisztráció során a megadott kupon 

kódtól eltérő kódot ír be, MOL Limo nem köteles korrekciót, visszafizetést, kártérítést 

nyújtani. A regisztrációra a Limo ÁSZF regisztrációs feltételei az irányadók 

(https://www.mollimo.hu/hu/legal). Az elutasított regisztrációk esetén a kedvezmény 

semmilyen módon nem illeti meg a felhasználót, abban az esetben sem, ha egy későbbi 

regisztrációját elfogadjuk.  

 

A meghívott felhasználó első befejezett útja után meghívó jogosult a 4 000 Ft értékű Limo-

kreditek levezetésére. A meghívó felhasználó kedvezményéhez nincs külön kód, Limo-

kreditek automatikusan kerülnek jóváírásra a meghívott első befejezett útja után, az utazás 

során pedig automatikusan kerülnek levonásra. A kedvezmény minden, a Limo flottában 

szereplő autótípussal igénybe vehető, várakozási időpercdíjára is felhasználható. 

A kedvezmény kizárólag a szolgáltatás percdíjaira vonatkozik, a bérlés indítási díjra, havi 

díjra, reptéri díjra, Lupa Beach kényelmi díjra, illetve a kedvezményes időszakban kapott 

büntetésekre, bírságokra és egyéb díjakra nem. A Limo applikációban a „Limo-kreditek és 

kuponok” menüpontban található meg a kedvezmény értéke és a lejárati dátuma. Az 

utazások összege a kedvezmény teljes összegéből azonnal, az utazást követően kerül 

levonásra. A kedvezményt készpénzre nem válthatod, valamint nem ajándékozhatod el. 

A kedvezményről és annak használatáról vagy lejáratáról a MOL Limo nem küld külön 

értesítést. 

 

MOL Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, illetve nem vállal felelősséget 

az applikációval vagy a háttérrendszerrel kapcsolatos technikai problémákból eredő 

károkért. Amennyiben nem használtad fel a kedvezményt annak lejárati idejéig, úgy a MOL 

Limo nem tudja azt sem visszatéríteni, sem újraaktiválni, sem készpénzre váltani. 

MOL Limo nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó információ hiányában nem tudja 

igénybe venni a kedvezményt. A kedvezmény visszavonásig érvényes. 

https://www.mollimo.hu/hu/legal

