Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2019. november 5-i hatállyal
módosítja a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban:
ÁSZF). A módosítás következtében az ÁSZF 3.1, 4.1, 7.1.4, 7.1.14, 7.2.2.1, 7.2.11, 7.3.3, 7.5.9, 10.2.8,
14., valamint a 3. sz. melléklettel módosul.
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2019. november 4-től megtalálható a MOL Limitless Mobility
Kft. weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt.
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak:
• Az „Applikáció” kifejezés az ÁSZF több pontjában is módosításra került „Mobil Applikáció”-ra.
• 3.1: Az ÁSZF ezen pontja kiegészítésre került a Vállati Ügyfelekre és Üzleti Felhasználóikra
vonatkozóan.
• 4.1: A Keretszerződés, valamint az Egyedi Bérleti Szerződés létrejöttének pontosítása.
• 7.1.4: Felhasználó a személygépjárművet a használat végére, legkésőbb az Egyedi Bérleti
Szerződés maximális időtartamának (azaz 24 óra) lejárta előtt köteles a LIMO-zónába
visszahozni.
• 7.1.14: A gyermekek szállításával kapcsolatos pont kiegészítésre került. A gyermek
szállításához szükséges technikai eszközökről a Felhasználó köteles gondoskodni.
• 7.2.2.1: A havidíjas konstrukció a kiválasztás napján a havidíjra való feliratkozás percétől él és
határozatlan időtartamra szól. A havidíj elsődleges a Felhasználó által megadott
bankkártyáról/hitelkártyáról kerül levonásra.
• 7.2.11: A nem szerződésszerű használatból adódó díjak a Felhasználó által megadott
bankkártyáról/hitelkártyáról kerül levonásra, amelyhez a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával
hozzájárul.
• 7.3.3: 10 és 20 km közötti hatótáv esetén (a műszerfalon lévő kijelző tanúsága szerint)
Felhasználó köteles a személygépjárművet a LIMO-zónában leparkolni és a
személygépjárművet szabályszerűen lezárni.
• 7.5.9: Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Felhasználó arra hivatkozna, hogy a
repülőgépét a Szolgáltatása igénybe vételével összefüggésben késte le.
• 10.2.8: A Felhasználó a Felhasználói fiókja feletti rendelkezést, továbbá a kibérelt
személygépjármű vezetését nem engedheti át harmadik személynek. A személygépjárművet
kizárólag az Egyedi Bérleti Szerződést kötő Felhasználó vezetheti. Felhasználó felel a
Felhasználói fiók feletti rendelkezés, illetve a kibérelt gépjármű vezetésének átadásból
származó valamennyi kárért, valamint köteles a 3. sz. mellékletben meghatározott díj
megfizetésére is.
• 14: Az ÁSZF kiegészült egy új ponttal, amely az Általános Szerződési Feltételek Vállalati
Ügyfelekre és Üzleti Felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezéseit tartalmazza.
• 2. számú melléklet eltávolításra került, így a mellékletek számozása a módosulásnak
megfelelően változott.
• 3. számú melléklet: A díjszabási táblázatban változás történt, a várakozási díj, az ügyintézési
díj és a takarítási díj is módosult.
Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás
keretében módosul.
A MOL Limoval kapcsolatos minden fontos információt, 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 november 4.

