
MOL LIMO előrefizetéses megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
MOL Limitless Mobility Kft.  
 
Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: MOL Limitless Mobility Kft. 
Levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Számlavezető pénzintézete: OTP BANK 

Számlaszáma: 11794008-24017969-00000000 
Közösségi adószám: HU26139223 
Egyéni adószám: 26139223-2-43 
Statisztikai számjel: 26139223-7711-113-01 
Cégjegyzék száma: 01-09-303981  
 
Mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató.)  
 
másrészről 
[…] (cégnév) 
Székhelye:  […] 
Levelezési címe: […] 
Számlavezető pénzintézete: […] 
Számlaszáma: […] 
Adószáma: […] 
Közösségi adószáma (amennyiben van): […] 
Statisztikai számjel: […] 
Cégjegyzék száma / vállalkozói igazolvány száma: […] 
 
mint vevő (továbbiakban Vevő, együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 

 
1. A Szolgáltató perc alapú carsharing szolgáltatást (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújt regisztrált felhasználói (a 

továbbiakban Felhasználó(k)) részére, amelynek során rövid távú bérleti szerződések alapján percalapú díjazás 
ellenében a Szolgáltató flottájába tartozó személygépkocsikat ad bérbe a Felhasználók részére. Ennek 
keretében a Szolgáltató biztosítja előre meghatározott névértékű, a Szolgáltatás ellenértékeként beváltható 
kuponok (a továbbiakban Kuponok) megvásárlásának lehetőségét. A megvásárolt Kuponokat beváltó 
Felhasználó javára a Felhasználónak elküldött promóciós kódok által beváltott Kupon összege feltöltésre kerül 
a Felhasználó Szolgáltatónál, a Szolgáltatással összefüggésben vezetett ügyfélszámlájára.   

2.  Minden egyes Kupon egyedi azonosítószámot tartalmaz, így egy Kupon kizárólag egy alkalommal használható 
fel. A Kupon beváltására a kuponon található egyedi azonosítókód (promóciós kód) az Eladó „MOL LIMO” 
elnevezésű Mobil Applikációban történő megadásával kerül sor. Az egyedi azonosító kód megadását követően 
a Szolgáltató a Kupon névértékét jóváírja a Felhasználó ügyfélszámláján. Szolgáltató nem vállal felelősséget a 
promóciós kód(ok) beváltásáért: különösen, de nem kizárólag az érvényességi időn túli beváltásért és azért, 
hogy mely Felhasználó váltja be a promóciós kódo(ka)t.  

3.  A megvásárolt Kupon névértéke vagy ellenértéke a Szolgáltatótól nem követelhető vissza.   

4. Opcionális, vállalati értékesítés esetén alkalmazandó 

A fentiek alapján a Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató eladja, a Vevő pedig megvásárolja az alábbi 
névértékű és mennyiségű Kuponokat: 

   névérték: … 

   mennyiség: … 

5. A kuponok vételára …Ft., amelyet Vevő a Szolgálató fejlécben meghatározott bankszámlájára átutalással 
teljesíti.  

6. Az Eladó a Kuponokat a vételár teljes összegének Szolgáltató számláján történő jóváírása napján adja át a 
Vevőnek. Azonban a Kupon átadásának napja nem lehet korábban, mint a Szolgáltató számláján történő jóváírás 
időpontja.  

7.  Fizetési feltételek 

Szolgáltató a kupon átadásának napján a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés 
rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő számlát állít ki és küld meg a Vevő levelezési címére. 

 



Vevő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a Szolgáltató 
bankszámláján jóváírásra kerül.  

A Vevő köteles feltüntetni az átutalási bizonylat közlemény rovatában a Vevő nevét és azt, hogy „ajándékkártya”. 
Ennek hiányában Szolgáltató jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Vevő esedékes 
kötbértartozásainak, majd késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt, pedig a Vevő legkorábban 
esedékessé vált tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. Szolgáltató az így kiegyenlített tartozásokról 
köteles Vevőt írásban értesíteni. 

A küldő bank költségeit a Vevő, a tranzakcióban részt vevő bármely egyéb bank (levelező és kedvezményezett) 
által felszámított költségeket az Szolgáltató viseli.  

Amennyiben Vevőnek a Szolgáltatóval szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Szolgáltató jogosult 
bármely, Vevővel szemben a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe Vevő lejárt 
tartozását beszámítani, és erről Vevőt egyidejűleg tájékoztatni.  

Szolgáltató jogosult a bankszámláján jóváírt összeget először a Vevő késedelmi kamat tartozásainak, a 
fennmaradó részt pedig a Vevő legkorábban lejárt/lejáró tőketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni.  

Szolgáltató írásban értesíti a Vevőt arról, hogy a Vevő által átutalt összeget a Szolgáltató a Vevő mely 
tartozásainak kiegyenlítésére használta fel. 

Amennyiben a Vevőnek bármely MOL-csoport taggal kötött bármely szerződéséből eredő lejárt tartozása áll fenn, 
a Szolgáltató jogosult a Vevő részére az áru szállítását vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy további 
feltételekhez (biztosítékok nyújtásához) kötni. Ebben az esetben a Szolgáltatónak jogában áll, hogy Vevő részére 
csak abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Szolgáltató felé hitelt 
érdemlően igazolja, hogy a Szolgáltató által szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértékét, 
valamint a MOL-csoport érintett tagja felé fennálló tartozásai összegét az áru szállításának, illetve a szolgáltatás 
nyújtásának megkezdése előtt az érintett fél részére teljes mértékben megfizette. A Vevő által a Szolgáltató 
részére fizetett összeget a Szolgáltató a Vevő legrégebben fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el.  

Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a MOL-csoport tagok köre változhat.  

  

8. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 
hatályos magyar jogszabályok irányadók. Jogvita esetén a felek a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben 
a Budapesti II. és III. Kerülti Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Szolgáltató  képviseletében:                                              Vevő képviseletében: 
 
 
......................................... 

 
 
......................................... 

  
 
................................... 

[Név] [Név]           [Név] 

[Beosztás] [Beosztás]               [Beosztás] 

 
Budapest,      Budapest,        ......................................... 

201… (év) … (hó) … (nap)    201… (év) … (hó) … (nap)        201… (év) … (hó) … (nap) 
 


