
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2019. júnis 5-i hatállyal módosítja 
a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A 
módosítás következtében az ÁSZF 7.1.2, 7.2.11, 7.3.1,7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 
7.5.8, 7.5.9, valamint az 5. és 6. sz. melléklettel módosul.  
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2019. június 4-től megtalálható a MOL Limitless Mobility 
Kft. weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt. 
 
2019.június 5-től a MOL LIMO szolgáltatás igénybe vehető a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is.  
Az ÁSZF azon pontjait, amelyek szolgáltatás bővítésével kapcsolatosak az alábbiakban foglaljuk össze. 
 
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak: 

• 7.1.2: A foglalási idő kétszer 20 percről kétszer 25 percre módosul. 

• 7.2.11: A Felhasználó által nem szerződésszerű használatóból adódóan fizetendő díjak 
bővítésre kerültek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre történő behajtást elősegítő plasztik 
kártya nem rendeltetésszerű használatáért, elveszítéséért, megrongálásáért fizetendő 
kötbérrel. 

• 7.3.1: A személygépjárművek közterületen, illetve kijelölt parkolóhelyeken kerülhetnek 
lezárásra leparkolásra, mely kijelölt parkolóhelyek kiegészítésre kerültek a 6. számú 
mellékletben meghatározott, Repülőtéren kijelölt parkolóhelyekkel. 

• 7.5: Az ÁSZF kiegészül egy új ponttal, amely a Repülőtérre, illetve Repülőtérről történő Limozás 
feltételeit határozza meg. A Repülőtérre történő utazás során Felhasználó az ÁSZF 7.5 pontjait 
az ÁSZF többi pontjával összhangban köteles alkalmazni. 

• 7.5.1: Felhasználó a szolgáltatást a Repülőtérre, illetve Repülőtérről történő utazásához is 
igénybe veheti. Utazását az ÁSZF 6. sz. mellékletében is megjelölt, Holiday Parking Lite parkoló 
15 db. dedikált parkolójában tudja befejezni, megkezdeni. 

• 7.5.2: Amennyiben Felhasználó az utazását a Repülőtéren kijelölt parkolóban kezdi meg, vagy 
fejezi be, úgy az utazás egyéb költségein túl Szolgáltató „reptéri kényelmi díjat” (1990 forint) is 
felszámol. 

• 7.5.3: A Repülőtér területén a Repülőtérrend betartása kötelező. A felhasználó felelőssége és 
kötelezettsége, hogy ismerje a hatályos rendelkezéseit. 

• 7.5.4: A Repülőtérre belépő személyek előzetes biztonsági átvilágításon eshetnek át, valamint 
a Repülőtér bárkinek megtilthatja a belépést. LIMO nem vállal felelősséget azért, ha a 
biztonsági szolgálat megtiltja a Repülőtérre való belépést. 

• 7.5.5: A Felhasználó a járműben nem szállíthat a repülőtér működését veszélyeztető vagy 
zavaró berendezést, anyagot, illetve robbanás vagy fokozottan tűzveszélyes, illetve veszélyes 
anyagot (még zárt kannában sem). 

• 7.5.6: Felhasználó köteles a Repülőtér területét, a parkolóhelyeket rendeltetésszerűen 
használni, állagát megóvni, a bizonyíthatóan a Felhasználó által okozott károkért a Felhasználó 
felelőséggel tartozik.  

• 7.5.7: A Repülőtér beléptető rendszere a Limok rendszámát felismeri, a sorompó felnyílik, a 
Felhasználó be tud hajtani. Ha automatikusan nem nyílik fel, Felhasználó az adott Limo 
rendszámához tartozó, a kesztyűtartóban található plasztik kártyával tud a Repülőtér területére 
belépni. Ha a kártya nem működne, az Info gombon keresztül segítséget kérve tud a 
Felhasználó behajtani. A plasztik kártya kizárólag annak a Limo járműnek a bejutását segíti, 
melyhez technikailag regisztrálásra került. Felhasználó a kártya nem rendeltetésszerű 
használatáért, elveszítéséért, megrongálásáért 25.000,- Ft kötbért és ügyintézési díjat köteles 
fizetni. 

• 7.5.8. Amennyiben a Holiday Parking Lite parkolóban dedikált 15 db. parkolóhely megtelik 
mikorra Felhasználó a Repülőtérre érkezik, úgy a 15 db dedikált parkolón kívül egyéb, de még 
a Holiday Parking Lite parkoló területén található szabad parkolóhelyekre tud parkolni, melynek 
költsége Szolgáltatót terheli. Felhasználó nem jogosult a Holiday Parking Lite parkolón kívüli 
parkolók díjmentes használatára. Ha ott parkolja le a járműveket, költségét megtéríteni köteles. 
Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a GPS átmeneti pontatlanságából eredően az applikáció 
a Holiday Parking Lite parkolón kívüli parkolókban is engedné az utazás lezárását. Szolgáltató 
e díjat nem vállalja át, nem korrigálja, a parkolás díját Felhasználó köteles megfizetni. Ha 
Felhasználó ott parkolja le a járműveket, ahol az ÁSZF nem szerint nem lehet, úgy ügyintézési 
díjat is köteles megfizetni. 

https://www.mollimo.hu/hu/legal


• 7.5.9. Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Felhasználó arra hivatkozna, hogy a 
repülőgépét a MOL Limo szolgáltatása miatt késte le. Ennek elkerülésére az alábbi előírások 
betartására köteles. Felhasználó a Repülőtérre történő indulását megelőzően ellenőrizni 
köteles, hogy az érintett járműhöz rendelt plasztik kártya a kesztyűtartóban megtalálható-e. 
Amennyiben nem, úgy azt köteles jelezni az ügyfélszolgálat számára.  
Felhasználó köteles a Repülőtérre megfelelő időben elindulni, valamint megfelelő időben 
megérkezni. Az általa kiválasztott légitársaság által megadott kötelező legkésőbbi érkezési 
időpontként előírt időpontot megelőzően ésszerű időben köteles a helyszínre érkezni annak 
érdekében, hogy a szabályszerű és akadálymentes parkolás, a járművek lezárása időben 
tudjon megtörténni. 
Amennyiben Felhasználó a Repülőtérre vagy a Repülőtérről kezdi meg utazását, úgy az ő 
felelőssége, hogy minimum 50 km hátralevő hatótávval rendelkező járművet béreljen ki – 
elkerülve ezzel azt, hogy útközben a jármű leálljon. E kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
Felhasználó a Repülőtérre történő utazásához kizárólag benzines járművet jogosult kibérelni, 
elektromos járművet nem választhat. 
Ha a személygépjárművek a Repülőtérre tartva útközben műszakilag meghibásodnak, úgy 
Felhasználó haladéktalanul köteles az ügyfélszolgálatot értesíteni és segítséget kérni.  
Felhasználó arra az esetre, ha a Repülőtérről kezdi meg utazását, a járműveket két alkalommal 
egymás után 25 percre tudja lefoglalni. 
Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Felhasználó arra hivatkozna, hogy a 
szolgáltatást azért nem tudta igénybe venni, mert a Repülőtéren szabad Limo személygépjármű 
nem állt rendelkezésre. 

• 5. számú melléklet: A kijelölt parkolóhelyek jegyzéke kiegészítésre került a Repülőtér Holiday 
Parking Lite parkolójában található dedikált parkolóhelyekkel. 

• 6. számú melléklet: MOL LIMO és a Repülőtér közötti együttműködés jegyzéke, amely vizuális 
segítséget tartalmaz a Repülőtérre való érkezéssel és lezárással, illetve a vonatkozó plasztik 
kártyával kapcsolatban. 

 
Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás 
keretében nem módosul. 
 
A Reptéri Limozással kapcsolatos információkat, tájékoztató anyagokat a MOL Limo Facebook oldalán, 
a www.mollimo.hu website-on valamint a Hírlevélben teszi közzé. Az aktuális kedvezményekkel, 
promóciókkal kapcsolatban MOL Limo e-mailben küld tájékoztatást azon Felhasználóknak, akik fel 
vannak iratkozva a hírlevélre, emellett a közösségi médiában meglévő csatornáin teszi közzé a 
kedvezményekkel kapcsolatos információkat. Hírlevélre az applikációban lehet feliratkozni.  
 
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 változásokról a (1) 886-4444-es ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az info@mollimo.hu e-mail 
címen is tájékozódhat. 
 
Üdvözlettel, 
MOL Limitless Mobility Kft.      
Budapest, 2019. június 4.  
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