Kedves Felhasználónk!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy 2022. november 2-i hatállyal módosítjuk a Carsharing Szolgáltatás
Igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosítás következtében
az ÁSZF 2., 3., 4., 5., 7. és 11. pontjai és annak 1., 2. és 3. sz. melléklete módosulnak. A változásokkal
frissítettük a MOL Limo Adavédelmi tájékoztatóját is.

Bevezetésre kerültek a várva várt órás csomagok
2022. november 2-ától a percalapú és a napi díjas csomagjaink mellé bevezettünk egy új árazási
kategóriát. Az órás csomagok esetében az első teljes órát követően minden további órában a percalapú
bérléshez képest kedvezőbb áron használhatóak az autóink, amíg a napi díj összegét a bérlés el nem
éri.
A 2-, 3-, 4- és 5-órás csomagokat nem szükséges előre kiválasztani, a rendszer automatikusan a
felhasználó számára legkedvezőbb árazási csomag szerint kalkulálja a bérlési díjakat.

Magyarországi lakcímkártya megadása szükséges az újonnan regisztrálóknak
2022. november 2-től a regisztrációs folyamat során szükséges a magyarországi lakcímkártya, lakcímes
oldalának megadása is a jogosítvány másolat és a selfie készítése mellett. Ennek megfelelően frissült
a MOL Limo Adatvédelmi tájékoztatója is.

Elbúcsúztunk három autótípustól
Október végéig folyamatosan kivezetésre kerültek a flottából a Smart Fortwo, Forfour és VW e-Up
modellek. Ezeknek az információknak megfelelően frissítettük az ÁSZF releváns pontjait, illetve a
Díjszabást tartalmazó 3. sz. mellékletet is.

Díjváltozások
2022. november 2-től néhány ponton változik a Limo Díjszabása.
A díjszabást honlapunkon, a https://www.mollimo.hu/hu/araink oldalon is megtalálja 2022. november 2től. (ÁSZF 3. sz. melléklete)


bevezetésre került a 2-, 3-, 4- és 5-órás csomagok ára



a 20%-os kedvezményre jogosító havi díjas előfizetés ára: 1.490 Ft



a Reptéri zóna díja: 2.490 Ft



Takarítási díj: 30.000 Ft

A Limo is bekerült a MOL Move hűségprogramba
Októbertől a MOL Limo regisztrációval rendelkezők is bekapcsolódhatnak a MOL Move
hűségprogramba, hiszen a két felhasználói fiók összekapcsolásával már a Limosok is gyűjthetik a
pontokat és az extra kedvezményeket.

Egyéb változások


Pontosításra került a Szerződésszegő Felhasználók listájára kerülésének feltételei



A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog elvesztéséről szóló rendelkezés a
rendeletben foglaltak szerint módosult.

Az Adatvédelmi tájékoztatónk frissítésre került
Az Adatvédelmi tájékoztató módosult a Szerződésszegő felhasználók listájával, valamint a
lakcímkártyával kapcsolatos adatkezelés miatt.

Amennyiben az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően 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 vagy írásban vagy az applikáción keresztül 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 az info@mollimo.hu e-mail címen vagy a +36 1 886 4444 telefonszámon is tájékozódhat.

