2. SZ. MELLÉKLET
MOL BUBI DÍJSZABÁS
A MOL Bubi szolgáltatás igénybevételéért fizetendő összeg minden esetben a hozzáférési díjból,
valamint a használati díjból tevődik össze.

I. 1. Hozzáférési díjak
A táblázatokban szereplő árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.
HOZZÁFÉRÉSI DÍJAK
MOL Bubi éves bérlet (12 hónapos)		
MOL Bubi havi bérlet (1 hónapos)		

5.000 Ft
500 Ft

Percalapú használat
Egyszeri bankkártya-regisztrációs díj		
100 Ft
Percalapú elszámolás				20 Ft/Perc
A bérletek érvényességi ideje a megvásárlást követően 1, illetve 12 hónap elteltével jár le. Egy MOL Bubi bérlettel
egyszerre akár 4 kerékpár is bérelhető. A párhuzamosan kötött bérleti szerződéseknél a díjmentes 30 perces időszak
csak az időben leghamarabb leadott kerékpárra érvényes, a további kerékpároknál a Percalapú használat szabályai
érvényesek.
Percalapú díjfizetés érvényességi ideje a Bérleti szerződés szabályos megkötésének időpontjában kezdődik,
és a Bérleti szerződés szabályos lezárásával jár le. Használat szerinti díjfizetéssel egyszerre akár 4 kerékpár is
bérelhető, mindegyik kerékpára a Percalapú használat szabályai érvényesek.
A megvásárolt MOL Bubi havi bérlet érvényességi idejének lejártát követően a már lejárt MOL Bubi bérlet
típusával azonos bérletet a rendszer automatikusan hozzárendeli a Felhasználó fiókjához. Abban az esetben,
ha a Felhasználó jelzi a MOL Bubi applikációban, vagy a www.molbubi.bkk.hu weboldalon a Felhasználói
fiókjában, hogy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a rendszer leállítja az automatikus vásárlást.
A MOL Bubi éves bérlet nem újul meg automatikusan.
A Percalapú Keretszerződés esetén a regisztrált bankkártyáról egyszeri 100 forintos levonás történik
(Egyszeri bankkártya-regisztrációs díj), melyet a regisztrációt követő első Bérleti szerződés során fel lehet
használni. MOL Bubi bérlettel rendelkező Felhasználó bankkártyáján nem kerül levonásra a 100 forintos
bankkártya-regisztrációs díj.
HASZNÁLATI DÍJAK Hosszútávú Keretszerződés esetén
30 percig					0 Ft
30 perctől minden megkezdett perc		
20 Ft

HASZNÁLATI DÍJAK Percalapú Keretszerződés esetén
Minden megkezdett perc 			
20 Ft
Elszállítási pótdíj				
5 000 Ft
A MOL Bubi bringákat a gyűjtőállomások egyikén adhatod vissza. Amennyiben mégsem hivatalos gyűjtőállomáson
kerül leadásra a kerékpár úgy 5000 Ft elszállítási pótdíjat kell fizetni.

