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Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2018. június 21-i hatállyal módosítja
a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A
módosítás következtében az ÁSZF 1.6, 3.6, 4.12, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.33, 7.2.1, 7.2.11 D), 7.3.2, 7.3.3, 8.2,
9, 10.2.14, 10.2.15, 10.2.16 pontjai, valamint az 1. számú és a 4. számú melléklet módosul.
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak:
 1.6: Szolgáltató etikai és üzleti magatartási kódexének elérhetősége.
 3.6: Az ASZF-et a Szolgáltató a Felhasználó kérésére térítésmentesen rendelkezésére bocsátja
tartós adathordozón vagy elektronikus levélben, illetve nyomtatott formában.
 4.12: Pontosítás arra vonatkozóan, hogy a szerződést magyar nyelven lehet megkötni.
 7.1.2: Kiegészül a pont azzal, hogy amennyiben Felhasználó egymás után két alkalommal
lefoglalja ugyan azt a személygépjárművet, de a személygépjárművet egyik alkalommal sem
nyitja ki a Mobil Applikációval, úgy a második foglalástól számított 120 percig nem foglalhatja
le ugyanazt a személygépjárművet.
 7.1.4: Kiegészül a pont azzal, hogy Felhasználó a személygépjárművet csak Magyarország
területén belül használhatja.
 7.1.33 pont: Utazás felfüggesztésére vonatkozó szabályok pontosítása. Az utazás
felfüggesztésének kezdő időpontja, amikor a személygépjármű motorjának leállítását követően
Ön a személygépjárművet kulccsal lezárta, a befejező időpontja pedig amikor Ön a
személygépjármű motorját újraindítja.
 7.2.1 pont: Más nevére szóló bankkártya/hitelkártya használata. Önnek rendelkeznie kell a
bankkártya/hitelkártya tulajdonos írásbeli hozzájárulásával!
 7.2.11 D) pont és 4. számú melléklet: Terminológiai pontosítások.
 7.3.2 és 7.2.11 D) pont: A parkolási szabályok pontosítása. Ismételten felhívjuk az Ön figyelmét,
hogy az utazás befejezésével a személygépjárművet csak közterületen parkolhatja le, az
utazást nem lehet úgy befejezni, hogy a személygépjárművet magán parkolóban (így pl.:
parkolóházban) hagyja. Ez még akkor sem szabályos, ha a parkolóház ingyenes. Az ebből
eredő többlet költségek Önt terhelik!
 7.3.3. pont: Amennyiben Ön azt látja, hogy a használt személygépjármű hatótávja a további
használat következtében 20 km alá csökkenne, úgy Ön köteles a személygépjárművet
szabályszerűen leparkolni és lezárni. Kérjük ezért, hogy mindig figyelje a műszerfalon a kijelzőt!
Amennyiben Ön ezt az előírást megszegi, azzal súlyos szerződésszegést követ el, továbbá ha
10 km alatti hatótávval zárja le a személygépjárművet, úgy 10 000,- Ft kötbér megfizetésére is
köteles!
 8.2 pont: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR-ra való hivatkozás beillesztése.
 9. pont: Munkanap helyett napokban meghatározott határidő számítás az e-mail üzenetek
kézbesítése vonatkozásában.
 10.2.3 pont: Külön kiemelése annak, hogy Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételekor
járművezetésre alkalmas állapotban kell lennie és érvényes járművezetői engedéllyel kell
rendelkeznie.
 10.2.14. pont és 4. számú melléklet: Kérjük, hogy mindig szabályszerűen, a közlekedési
szabályok betartásával használja a személygépjárművet! Amennyiben ugyanis az Ön általi
használatból adódóan bármely bírság, díj, pótdíj vagy egyéb költség kerül kiszabásra, avagy a
személygépjármű szállítása válik szükségessé, úgy a bírság vagy díjtételen vagy a szállítási
költségen felül ügyintézési díjat is felszámítunk, amelynek összege jelen ÁSZF módosítással
esetenként 10 000,- Ft-ra emelkedik. A bírság, díj vagy költség összegét a MOL LIMO a
vonatkozó fizetésre kötelező dokumentum kézhezvételét követően jogosult kiterhelni.
Továbbá az indító kulcs pótlásának díja 100 000,- Ft-ra, a takarítás díja pedig 10 000,- Ft-ra
emelkedik.
 10.2.15, 10.2.16: Elírás miatt a számozás módosítása.
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Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás
keretében az alábbiak szerint módosul:
 Az Adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálatra került a GDPR rendelkezéseinek megfelelően.
 Felhasználó egyedi bérleti szerződése során a személygépjármű mozgásából adódóan
keletkezett GPS koordináták (geolokációs adatok) kezelésére vonatkozó szabályok.
 Az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei, valamint azok korlátozásai a GDPR
alapján.
Amennyiben az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően Ön tovább használja a Szolgáltatást,
azáltal a módosított feltételek szerinti tartalommal elfogadja az új ÁSZF-et.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti változások következtében nem kívánja tovább használni a
szolgáltatást, úgy jogosult írásban a Felhasználói Fiókjának 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 tudja eljuttatni az alábbi
elérhetőségekre:
E-mailben: info@mollimo.hu
Postai úton:
MOL Limitless Mobility Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2018. június 6-tól megtalálható a MOL Limitless Mobility Kft.
weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt.
A változásokról a (1) 886-4444-es ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az info@mollimo.hu e-mail
címen is tájékozódhat.
Üdvözlettel,
MOL Limitless Mobility Kft.
Budapest, 2018. június 6.

