
Tankolás & töltés kreditért

Promóciós Szabályzat

A Promóció Szervezője 

A Promóció szervezője a MOL Limitless Mobility Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., 
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

2023. február 13. (hétfő) 00:01 – visszavonásig. 

A játék menete 

Minden Felhasználó, aki 2023. február 13. (hétfő) 00:01-től 

- bérlést indít 100km hatótáv alatti elektromos autóval és 100km feletti hatótávval zárja a 
bérlést, vagy a bérlés ideje alatt a hatótáv 100km alá csökken és 100km feletti hatótávval 
zárja a bérlést illetve 

- a bérlése ideje alatt használt autót tele tankolja, és a bérlés végén az autót minimum negyed
tank üzemanyaggal zárja, 

töltés esetén 2.000 Ft, tankolás esetén 1.500 Ft Limo kreditre jogosult, mely a feltöltéstől számított 
15 napon belül használható fel.

 A tankolásoknak bármely magyarországi MOL kúton vagy Orlen kúton, az autó 
kesztyűtartójában elhelyezett MOL Limo üzemanyagkártyával kell történnie.

Keress egy, a közeledben levő MOL vagy Orlen töltőállomást. Parkolj le a kívánt kútoszlop előtt, és vedd
ki az üzemanyagkártyát az autó kesztyűtartójából. 
Tankold tele az autót EVO 95 benzinnel (Limo XL autók esetében EVO Diesel üzemanyaggal) A kártyával
nem tudsz prémium üzemanyagot vásárolni, ebben az esetben saját magadnak kell kifizetned a 
tankolást! 
Menj be a shopba, jelezd előre, hogy MOL-os üzemanyagkártyával szeretnél fizetni és fizesd ki a 
tankolásod az üzemanyagkártyával, az applikációban található PIN kódot használva. (Az utazás 
részleteinél: „Hogyan tankoljak” „Részletek” „PIN kód igénylése”) 
Tedd vissza az üzemanyagkártyát a helyére, különben nem fogod tudni lezárni az utazásod. 

 Az elektromos töltéseknek bármely magyarországi MOL Plugee töltőállomáson, az autó 
kesztyűtartójában elhelyezett kék töltőkártyával kell történnie. 

Keress egy, a közeledben levő MOL Plugee töltőállomást. Ebben segítségedre lehet a MOL MOVE vagy 
a MOL Plugee applikáció. Parkolj le a kívánt töltőoszlop előtt. 
Vedd ki a töltőkártyát az autó kesztyűtartójából. A kártyát érintsd a Plugee töltőoszlop 
kártyaolvasójához, majd csatlakoztasd a töltőkábelt az autóhoz, és bizonyosodj meg róla, hogy 
megindult a töltés. 
Amennyiben leállítanád a töltési folyamatot, érintsd a kártyát a kártyaolvasóhoz, majd tedd vissza a 
töltőkábelt a helyére. 

https://molplugee.hu/hu/hogyan-mukodik/igy-tolts
http://www.mollimo.hu/legal


A folyamat végén tedd vissza a töltőkártyát a kesztyűtartóba, különben nem fogod tudni lezárni a 
bérlést. 

A Felhasználó a Promóció jelen szabályzatban rögzített feltételeinek megfelelve automatikusan vesz 
részt a Promócióban.  A kreditek automatikusan íródnak jóvá az Felhasználó fiókjában, ami töltés 
esetén legkésőbb a bérlés befejezésétől számított, tankolás esetén pedig a tankolás időpontjától 
számított 5 munkanapon belül megtörténik. 

A jóváírt 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 a kreditek nem 
kerültek felhasználásra annak lejárati idejéig, úgy a MOL Limo nem tudja azt sem visszatéríteni, sem 
újra aktiválni, 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.


