
Karácsonyi hosszútávú bérlés promóciós szabályzat

A promóció érvényességi időtartama 2022. december 23. (péntek) 00:01 – 2023. január 2. (hétfő)
23:59. 

A promócióban részt vehet minden regisztrált Limo Felhasználó, aki a jelen szabályzatnak megfelelő
utazásra bérel autót és utazása során a MOL Limo ÁSZF feltételeit betartja.

A kedvezmény azokra az utazásokra vonatkozik, amelyek a promóciós időszakon belül elkezdődnek,
illetve be is fejeződnek. A promóciós időszak alatt egy autó bérlése maximum 120 órán (5 nap) át
tarthat, a MOL Limo autókra vonatkozó maximális napi díjak változatlanok (https://www.mollimo.hu/
hu/araink).

 A promóciós időszak alatt a Szolgáltató a teljes útra nézve veszi figyelembe a napidíjban foglalt km
mennyiséget (100 km), így a Felhasználó az utazása végén az egyes napokra járó, napidíjban foglalt
összesített km mennyiséget meghaladóan megtett kilométerre köteles csak extra km díjat fizetni.

A 100 kilométer felett megtett kilométerekre vonatkozó extra kilométerdíj változatlan. 

A kedvezmény minden, a Limo flottában szereplő autótípusra vonatkozik. 

A kedvezményhez nincs külön kód, az utazás után kerül kiterhelésre a hosszútávú bérlésre vonatkozó
díj. 

A napi díjak továbbra sem foglalják magukban az extra kilométerek díját, regisztrációs díjat, havi díjat,
reptéri díjat, zónadíjat, illetve a hosszú távú bérlési időszakban kapott büntetéseket, bírságokat és
egyéb ÁSZF-ben rögzített díjakat, költségeket. 

A  promóciós  időszak  jelen  szabályzatban  nem  részletezett,  hosszú  távú  bérléseinek  feltételeire
továbbra is a MOL Limo ÁSZF vonatkozó 7.6. pontja az irányadó. 

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

A MOL Limo jogában áll a kedvezményt bármikor visszavonni, a promóció feltételeit megváltoztatni,
melyről a felhasználókat tájékoztatja. 

MOL  Limo  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.

Az ÁSZF és vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el:
Microsoft Word - LIMO_ÁSZF_es_Adatvedelmi_(HU)_20221102_korr_nélkül.docx (mollimo.hu)
Microsoft Word - Limo-egységes adatvédelmi tájékoztató_20221102_HU.docx (mollimo.hu)

MOL Limitless Mobility Kft.

https://www.mollimo.hu/pdf/HU/limo-adatvedelmi-20221102.pdf
https://www.mollimo.hu/pdf/HU/limo-aszf-20221102-hu.pdf
https://www.mollimo.hu/hu/araink
https://www.mollimo.hu/hu/araink

