
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2019. december 10-i hatállyal 
módosítja a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: 
ÁSZF). A módosítás következtében az ÁSZF 3. sz. melléklettel módosul. A melléklet kiegészült egy új 
autó típus havi díjas, valamint havi díj nélküli díjszabásával is.  
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2019. december 10-től megtalálható a MOL Limitless 
Mobility Kft. weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt. 
 
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak: 
 

• 3. számú mellékletben található új autótípusok: Mercedes CLA és Mercedes CLA Shooting 
Brake gépjárművek árazása havidíjas díjcsomag esetén, valamint alkalmi felhasználás esetén: 

o Mercedes CLA, Mercedes CLA Shooting Brake havidíjas konstrukció: 119 Ft/perc 
o Mercedes CLA, Mercedes CLA Shooting Brake alkalmi felhasználás: 129 Ft/perc 

 

• 3. számú melléklet: Az összes gépjármű árazása alkalmi felhasználás esetében módosul, az 
alábbiak szerint 2019.12.11-től: 

o Smart fortwo: 69 Ft/percről, 75 Ft/percre módosult 
o Smart forfour: 77 Ft/percről, 85 Ft/percre módosult 
o VW Up és e-Up: 77 Ft/percről, 85 Ft/percre módosult  
o Kia Picanto: 77 Ft/percről, 85 Ft/percre módosult 
o Mercedes A: 111 Ft/percről, 119 Ft/perce módosult 

 
 

Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF 1. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztató jelen ÁSZF módosítás 
keretében nem 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. december 10.  
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