Tankolás & töltés kreditért
Promóciós Szabályzat
A Promóció Szervezője
A Promóció szervezője a MOL Limitless Mobility Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.,
Cégjegyzékszám: 01-09-303981, a továbbiakban: MOL Limo, Szervező)
A Promócióban részt vevő személyek
A Promócióban részt vehet minden MOL Limo regisztrált Felhasználó, aki a MOL Limo ÁSZF-jét betartva használja a
szolgáltatást utazása során, kivéve az üzleti fiókkal regisztrált Üzleti Felhasználó.
A Promóció időtartama
2022. február 01. (kedd) 00:01 – 2022. május 31. (kedd) 23:59
A játék menete
Minden Felhasználó, akinek 2022. február 01. (kedd) 00:01 és 2022. május 31. (kedd) 23:59 között a bérlése
lezárásakor az autó üzemanyagszintje (elektromos autók esetén töltöttségi szintje) meghaladja a bérlés indításakor
rendelkezésre álló üzemanyag/töltöttségi szintet, tankolás esetén 1.000 Ft, töltés esetén 2.000 Ft Limo kreditre
jogosult.
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•
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A tankolásoknak bármely magyarországi MOL kúton, az autó kesztyűtartójában elhelyezett MOL Limo
üzemanyagkartyával kell történnie.
o Keress egy, a közeledben levő MOL töltőállomást. Parkolj le a kívánt MOL kútoszlop előtt, és még
tankolás előtt keresd ügyfélszolgálatunkat Messengeren vagy telefonon. Kollégáink generálnak neked
egy PIN kódot, amivel tudod fizetni a tankolásod.
Vedd ki az üzemanyagkártyát az autó kesztyűtartójából. Fontos, hogy a tankolás és a fizetés után egyből
tedd is vissza a helyére, különben nem fogod tudni lezárni az utazásod. Tankolásodról őrizd meg a
bizonylatot.
Az autóban levő üzemanyagkártyával benzines típusoknál kizárólag EVO 95 típusú, dízel típusoknál (csak
a Limo XL autók) kizárólag EVO Diesel üzemanyagot tudsz vásárolni, prémium üzemanyag vásárlására
nem alkalmas.
Az elektromos töltéseknek bármely magyarországi MOL Plugee töltőállomáson kell történnie, amely töltést a
MOL Limo ügyfélszolgálat tud elindítani.
o Töltés esetén keress egy, a közeledben levő MOL Plugee töltőoszlopot. A töltőoszlop előtt felfestett
helyen parkolj le az autóval, figyelembe véve a kábelcsatlakozó helyét az autókon. Ha leparkoltál,
keresd a MOL Limo ügyfélszolgálatát az alkalmazás ’Kapcsolat’ menüpontjából Messengeren vagy
telefonon, kollégáink elindítják a töltést a töltőoszlopon. Amennyiben a teljes feltöltés előtt
elindulnál, szintén ügyfélszolgálatunkon tudod kérni a töltés megállítását.
Egy bérlés során legfeljebb egy kreditjóváírásra (1x 1.000,- vagy 1x 2000,- Ft) van lehetőség, akkor is ha a
bérlés közben több mint egy töltés vagy tankolás történt.
A Felhasználó a Promóció jelen szabályzatban rögzített feltételeinek megfelelve automatikusan vesz részt a
Promócióban.

Kreditek értéke és jóváírása
Tankolás esetén 1.000 Ft, töltés esetén 2.000 Ft Limo kreditre válik jogosulttá a Felhasználó.
A kreditek automatikusan íródnak jóvá az Felhasználó fiókjában, ami legkésőbb a bérlés befejezésétől számított 72
órán belül megtörténik. A kreditek automatikusan is kerülnek felhasználásra.
A Limo applikációban a „Limo-kreditek és kuponok” menüpontban található meg a kredit értéke és lejárati dátuma.
A kreditek jóváírásáról és annak lejáratáról a MOL Limo nem küld külön értesítést.

A kredit készpénzre nem váltható, regisztrációs díjra, havi díjra vagy a promóciós időszakban kapott büntetésekre,
bírságokra és egyéb díjtételekre nem használható fel, valamint nem lehet elajándékozni.
Amennyiben nem használtad fel a krediteket annak lejárati idejéig, úgy a MOL Limo nem tudja azt sem visszatéríteni,
sem újraaktiválni, sem készpénzre váltani.
Vegyes rendelkezések
A MOL Limonak jogában áll a Promóciót bármikor megszüntetni, megváltoztatni, 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 tud részt venni a Promócióban.
Amennyiben a bérlés befejezése és a kreditek jóváírása közötti időtartamban a Felhasználó megszegi az ÁSZF-et,
Felhasználói Fiókja felfüggesztésre kerül, vagy annak törlését kéri, úgy a kreditre nem válik jogosulttá.

