
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a MOL Limitless Mobility Kft. 2020. május 29-i hatállyal módosítja 
a Carsharing Szolgáltatás Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A 
módosítás következtében az ÁSZF 2, 4.3, 4.6, 4.11.1, 4.11.8, 4.13, 6.2, 7.2.1, 7.2.2.1, 7.2.11, 7.4.7, 
7.5.2, 7.6.2, 14.4.2, valamint a 3. sz. és 4. sz. mellékletekkel módosul. 
A fentiek szerint módosított ÁSZF szövege 2020. május 27-től megtalálható a MOL Limitless Mobility 
Kft. weboldalán a https://www.mollimo.hu/hu/legal link alatt. 
 
A változások összefoglaló jelleggel az alábbiak: 
 

• 2: A Szerződésszegő Felhasználók Listája fogalom kiegészítésre került a Felhasználói Fiók 
felfüggesztésével. 

• 4.3: AZ ÁSZF ezen pontja módosult a Felhasználó által a Mobil Applikációba feltöltött fotókra 
vonatkozóan, valamint a fotók tárolására és törlésére vonatkozóan a Szolgáltató által.  

• 4.6: Egy e-mail címhez, egy telefonszámhoz, illetve egy jogosítvány számhoz egy Felhasználói 
Fiók tartozhat. 

• 4.11.1: Ezen pont kiegészítésre került a Huawei AppGallery webáruházzal. 

• 4.11.8: A Szolgáltató ellenőrzi a regisztráció során a Felhasználó által megadott adatokat és 
biztosítja, hogy a Felhasználó a felmerülő hibákat javítani tudja a Szolgáltató által biztosított 
módokkal.  

• 4.13: A Felhasználó által megadott adatok javítása kiegészítésre került a Szolgáltató által 
biztosított módokkal. 

• 6.2: A Felhasználó elfelejtett jelszó esetén a megadott e-mail címére kap egy linket, amelyen 
keresztül új, egyedi jelszót tud megadni. 

• 7.2.1: Az ÁSZF ezen pontja kiegészült az American Express bankkártyával. 

• 7.2.2.1: A Felhasználó a havidíjas konstrukciót úgy mondhatja le, hogy a Felhasználói Fiókjának 
beállításai közül kiveszi a havidíjas szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelölést és 
visszaállítja a díjcsomagot alkalmi felhasználásra. 

• 7.2.11: Az ÁSZF ezen pontja kiegészítésre került a Szabálytalan sérülés jelentés esetén 
fizetendő díjjal. 

• 7.4.7: A Felhasználó fénykép formájában köteles sérülés jelentést küldeni. Ha a sérülések már 
szerepelnek az Applikációban, elég azokat megerősíteni. Ha a Felhasználó jogsértő és/vagy 
nem az autóról készült képet tölt fel, a Szolgáltató szabálytalan sérülés jelentés esetén 
fizetendő díjat a Felhasználóra terhelhet ki, valamint egyéni elbírálás alapján a Keretszerződést 
akár azonnali hatállyal is felmondhatja.   

• 7.5.2: A Reptéri kényelmi díj az utazás befejeztével azonnal az utazás végösszegéhez adódik, 
megemelve ezzel az utazás végösszegét. 

• 7.6.2: A Lupa Beach kényelmi díj az utazás befejeztével azonnal az utazás végösszegéhez 
adódik, megemelve ezzel az utazás végösszegét. 

• 14.4.2: Vállalati Ügyfelekre vonatkozó elszámolás havi rendszerességűre változik. 

• 3. sz. melléklet: Az egyéb díjak táblázat, a téves sérülés jelentéssel kapcsolatos ügyintézési és 
kiszállási díjjal egészült ki.  

• 4. sz. melléklet: A kijelölt parkolóhelyek jegyzéke kiegészült a WestEnd City Center-el. 
 

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 a regisztráció során 
vagy az info@mollimo.hu-ra küldött üzeneten keresztül 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.  
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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, 2020. május 27.  
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