
MOL Limo x Filmio promóciós szabályzat 

 

A promóció érvényességi időtartama 2021. szeptember 21. (kedd) 00:01 – 2021. október 5. (kedd) 

23:59. A promóciós időszak alatt azon felhasználók, akik kik használják a MOL Limo szolgáltatást, 

illetve rendezik a számlájukat, továbbá a MOL Limo marketing hírlevelére fel vannak iratkozva a 

promóció ideje alatt automatikusan jogosulttá válnak egy darab egy havi Filmio voucherre, melyet 

MOL Limo a regisztrált e-mal címükre juttat el. Felhasználó a voucher (Filmio voucher) 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. 

MOL Limo Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:  

- info@mollimo.hu  

- +36 1 886 4444 

A kupon beváltáshoz Filmio regisztrációra van szükség, melyről bővebben az alábbi oldalon tud 

felhasználó tájékozódni: https://filmio.hu/faq. A kedvezmény a következő módon váltható be, 

regisztrálj a www.filmio.hu oldalon, majd kattints a visszaigazoló levélben kapott linkre. (Ha a linkre 

kattintva nem ugrik fel a Filmio felülete, másold a böngésződbe a visszaigazoló linket!) Kattints a 

bejelentkezés gombra, és add meg az adataidat. Majd kattints a felugró ablak alján lévő nem szeretnék 

havi előfizetést-re. Ezt követően kattints a képernyő jobb felső sarkában lévő profil ikonra, majd az 

előfizetési adatok gombra. Válaszd a további csomagok opciót, és írd be a kuponkódot a rubrikába.  

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

kupon megküldését követően a továbbiakról a MOL Limo Ügyfélszolgálat tud információval szolgálni a 

következő elérhetőségek egyikén: info@mollimo.hu; +36 1 886 4444. 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. 

MOL Limo nem vállal felelősséget a Filmio használata kapcsán felmerülő panaszok, igények esetén, 

kizárólag a kupont biztosítja. Filmio használatát érintő panaszt, igényt felhasználó közvetlenül a Filmio 

részére, az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni: +36 1 999 5055 vagy info@filmio.hu. 

A MOL Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, feltételeit megváltoztatni, illetve nem 

vállal felelősséget 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. További információt a Filmio weboldalán a GYIK-

nél lehet szerezni. https://filmio.hu/faq 

A Filmio rendszerbe történő regisztrációval elfogadásra kerül a Filmio ÁSZF-je és Adatkezelési 

tájékoztatója (https://filmio.hu/terms), ezáltal a Filmio használatára ezen dokumentumokban foglalt 

szabályok vonatkoznak. 
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