
Érvényes: 2019.07.29-től visszavonásig A feltüntetett árak bruttó árak

1. kategória

MINI 3-Ajtós  99 Ft / perc 

2. kategória

MINI 5-Ajtós  109 Ft / perc 

BMW 1-Sorozat  109 Ft / perc 

3. kategória

MINI Cabrió (nyári időszak: 04.01.-10.31./téli időszak: 11.01.-03.31.)  129/99 Ft / perc 

BMW Active Tourer  129 Ft / perc 

BMW i3  129 Ft / perc 

BMW X1  129 Ft / perc 

BMW X2  129 Ft / perc 

Várakoztatás percdíja (parkolás)  50 Ft / perc 

Várakoztatás percdíja (hétfő-péntek: 00.00 AM - 06.00 AM)  Ingyenes 

Foglalás meghosszabbítása (max. 8 órán át)  33 Ft / perc 

Foglalás díja (maximum 3 x 15 perc foglalási időtartamban)  Ingyenes 

Extra kilométerek díja kilométerenként (megtett 200 km felett)  100 Ft/ km 

Egyedi bérleti szerződés keretében megtehető maximális távolság  200 km 

Bónusz percek autó megtankolása esetén (alkalmanként)  20 perc 

Előengedélyezési óvadék a foglalás megkezdésekor 7850-8000 Ft

3 órás csomag 

(3 óra vezetés és parkolás, 80 km távolságig)

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat                                                                                                          11 990 Ft 

MINI Cabrio, BMW i3, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2                                                                                                         14 990 Ft 

6 órás csomag 

(6 óra vezetés és parkolás, 120 km távolságig)

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat                                                                                                         22 990 Ft 

MINI Cabrio, BMW i3, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2                                                                                                         27 990 Ft 

9 órás csomag 

(9 óra vezetés és parkolás, 200 km távolságig) 

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat                                                                                                         32 990 Ft 

MINI Cabrio, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2                                                                                                         39 990 Ft 

24 órás csomag (24 óra vezetés, 200 km távolságig) 

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat                                                                                                         39 990 Ft 

MINI Cabrio, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2                                                                                                         49 990 Ft 

2 napos csomag (48 óra vezetés és parkolás, 

300 km távolságig)

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat 59 990 Ft

MINI Cabrio, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2 74 990 Ft

3 napos csomag (72 óra vezetés és parkolás, 

450 km távolságig)

MINI 3-Ajtós/5-Ajtós, BMW 1-Sorozat 89 990 Ft

MINI Cabrio, BMW Active Tourer, BMW X1, BMW X2 109 990 Ft

Általános károkozási önrész maximális mértéke                                                                                                                                          250 000 Ft 

Csökkentett önrész mértéke, önrészcsökkentő szolgáltatás                                                                                                        50 000 Ft 

Önrészcsökkentő szolgáltatás díja  300 Ft/bérlés 

Ajánlott személy regisztrációs díja+ kedvezménye 5990 Ft + 25 bónusz perc, amely 30 napig használható fel

Ajánló kedvezménye

 45 bónusz perc az 1., 30 bónusz perc a 2. és 15 bónusz perc 

minden további ajánlott, aktivált ügyfél után, amely 30 napig 

használható fel. 2019. július 1-jétől érvényes, a rendszer az ezt 

megelőző időszak ajánlásait figyelembe veszi. 

Általános regisztrációs díj  9990 Ft + 25 bónusz perc, amely 30 napig használható fel 

Előregisztrációs díj (2019.04.11-2019.04.28)   Ingyenes 

Kedvezményes regisztrációs díj (2019.04.29-2019.05.30.)  4990 Ft  (+ 25 bónusz perc, amely 30 napig használható fel 

Wallis Autómegosztó Kft. DÍJSZABÁSA - DRIVENOW SZOLGÁLTATÁS

Autóhasználat díjai

Óradíjas Csomagok díjai

Napidíjas Csomagok díjai (időszakos elérhetőség - meghirdetett promóciós időszakokban)

Perc alapú bérlés

Gépjármű Felelősség Biztosítás díjai, feltételei

"Baráti Ajánlás" Kedvezményes díjai 

Regisztráció díjai
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Szolgáltatási díjak

Közlekedési szabálysértés adminisztrációs díj 3 000 Ft

Bűnvádi eljárás adminisztrációs díj 3 000 Ft

Autó elvontatása esetén eljárási díj 5 000 Ft

Autó elvontatásának költsége  A vontatást végző harmadig fél számlája alapján 

Tankolás nem partner benzinkútnál 3 000 Ft

Speciális tisztítás (például erős szenyeződés vagy dohányzás hatásainak 

semlegesítése)
 Felmerült tisztítási költség, minimum 10 000 Ft  

Eljárási díj káresemény vagy baleset esetén  Felmerült költségek, minimum 5 000 Ft  

Az autóban lévő kártyák (pl. üzemanyagkártya) megrongálása, 

elvesztése 15 000 Ft

Helyszíni szolgáltatás óradíja  5 000 Ft / óra 

Fizetési felszólítások díjai (első/második és minden további felszólítás) 
 900 Ft/ 2 500 Ft 

Elveszett tulajdon visszajuttatási költsége (autó blokkolása)  3500 Ft / 2 óra időtartamra 

Elveszett tulajdon visszaszolgáltatása a DriveNow munkatársai által 6 000 Ft

Bérleti esemény befejezése a bérelt gépjármű 15 km hatótávolságot el 

nem érő töltöttség/üzemanyagszint mellett
15 000 Ft

Bérleti esemény befejezése magánterületen, föld alatti parkolóházban 

vagy szolgáltatási területen kívüli helyszínen
 minimum 20 000 Ft + felmerült parkolási és járulékos költség 

Szabálysértési díjak és az ÁSZF megsértésének egyéb díjai 

Bűncselekménynek minősülő speciális esetek 50 000 Ft

DriveNow Ügyfélfiók illetéktelen használata/átengedése 50 000 Ft

Nem engedélyezett országhatár átlépés 50 000 Ft

Üzemanyagkártyával történő visszaélés 50 000 Ft

Leparkolt gépjármű DriveNow parkolási szabályaival ellentétes újra 

parkolása
Felmerült költség, minimum 10 000 Ft

Gépjármű felszerelésének, alkatrészeinek rongálása, elvesztése, 

eltulajdonítása 
 Felmerült költség, minimum 10 000 Ft 

Bérleti esemény befejezése nyitott ablakokkal, nyitott ajtókkal, nyitva 

hagyott tetővel
50 000 Ft

Nem megfelelő tankolt üzemanyag eltávolítása  Felmerült költség 

Regisztrált bankkártya megváltoztatásának lehetősége  6 hónapon belül max 3 alkalommal 

Bónusz percek típusa

Baráti ajánlás esetén megszerzett  30 nap 

Általános regisztráció esetén megszerezett  30 nap 

Felhasználó kompenzálása esetén megszerzett  3 hónap 

Üzemanyag tankolás esetén kapott bónusz percek  3 hónapig felhasználható 20 bónusz perc 

Üzemanyagszint határértéke, amely mellett lehetőség nyílik a 

Felhasználó általi tankolásra
 <25% 

Tankolás, egyéb paraméterek

Egyéb szolgáltatási díjak, szabálysértések díjai

Egyéb feltételek

Bónusz percek érvényessége
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KERETSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; 

cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 26320731-2-41) mint a DriveNow szolgáltatás szolgáltatója 

(a továbbiakban: „DriveNow”) mint szolgáltató, és másrészről  

 

Családi és utónév  

Születési hely és idő  

Anyja születési családi és utóneve  

Állampolgárság  

Lakóhely  

Tartózkodási hely (amennyiben eltérő)  

Levelezési cím (amennyiben eltérő)  

Vezetői engedély 

Száma  

Kiállítási ideje  

Érvényességi ideje  

vagy személyi igazolvány/útlevél 

Száma  

Kiállítási ideje  

Érvényességi ideje  

Lakcímkártya száma  

 

mint felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a DriveNow és Felhasználó a továbbiakban 

együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között.  

1. A jelen keretszerződés (a továbbiakban: „Keretszerződés”) megkötésével a Felhasználó jogot szerez 

arra, hogy annak határozatlan időtartama alatt – a DriveNow Általános Szerződési Feltételek (a 

továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseitől függően – egyedi bérleti szerződés(ek) létrehozásával a 

DriveNow által működtetett közösségi autóbérlési rendszer szolgáltatásait (a továbbiakban: 

„Szolgáltatás”) igénybe vegye.  

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételeit az ÁSZF és annak mellékletei tartalmazzák, ideértve 

különösen a Díjszabást. Az ÁSZF és mellékletei a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik. A 

Felhasználó kijelenti, hogy a Keretszerződés megkötését megelőzően az ÁSZF-et (ideértve annak 

mellékleteit is) megismerte, megértette, elfogadja és az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.  

3. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Keretszerződésre vonatkozó szerződési nyilatkozat megtétele 

előtt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást megkapta, ideértve az elállási/felmondási 

jogra és a határozatlan idejű szerződés megszüntetésére vonatkozó információt. A Felhasználó a 

Keretszerződést a tájékoztatással egyező tartalmúként fogadja el, és kéri, hogy DriveNow a Szolgáltatás 

végzését az említett elállási/felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő letelte előtt 

kezdje meg.  
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4. A Felhasználó a személyes adatainak kezelését tudomásul veszi és ahhoz kifejezetten hozzájárul.   

5. Nem válik a jelen Keretszerződés tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi 

üzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem az olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, sem 

pedig az üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 

alkalmazott szokás.  

6. A jelen Keretszerződés és az ÁSZF, illetve annak mellékletei a szerződés tárgyát képező Szolgáltatásra 

vonatkozóan valamennyi feltételt teljességében tartalmazzák, a szerződéskötés során tett, a jelen 

Keretszerződésben nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások nem képezik a 

szerződés részét.  

7. A Keretszerződésből eredő igények esetében a másik Félhez címzett, teljesítésre történő felhívást 

tartalmazó fizetési felszólítás az elévülést megszakítja. 8. A Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést 

megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó jogszabályok szerinti együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek.  

  

Budapest, _____________________________  

 

 

  ________________________                                                           ________________________  

                 Felhasználó                                                                                Wallis Autómegosztó Kft. 
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Wallis Autómegosztó Kft. 

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. 

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1055 Budapest, Vajkay u. 1. 

Web: www.drivenow.hu 

E-mail: kozpont@DriveNow.hu 

 

DriveNow szolgáltatás 

Promóciós Szabályzat 

Kiadás napja: 2019. július 29. 

 

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Wallis Autómegosztó 
Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 
26320731-2-41; a továbbiakban: DriveNow) és a DriveNow által kínált, a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi 
autóbérlési rendszert (a továbbiakban: Szolgáltatás) használni kívánó személyek (a 
továbbiakban: Felhasználók) közötti üzleti kapcsolatot. A Szolgáltatás teljesítése során a 
DriveNow a természetes személy Felhasználóinak, illetve jogi személyek és jogi személyiség 
nélkül szervezetek számára (továbbiakban együtt: DriveNow Felhasználó) kedvezményeket 
nyújt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.  

 

1. Általános megállapítások 
1.1. A promóciókban, kedvezményekben részt vevők köre: bármely DriveNow Felhasználó, 

aki az ÁSZF 3. pontja szerinti keretszerződésben foglaltakat teljesíti az adott promóció 
ideje alatt.  

1.2. A DriveNow Felhasználó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó promóciók 
bármelyikében való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt 
előírásokat. 

1.3. A hatályos szabályzat elérhetősége elektronikus formában a www.drive-now.hu 
Weboldalon, nyomtatott formában a központi Ügyfélszolgálaton biztosított. 

1.4. A promóció meghirdetésére sor kerülhet: 

• a DriveNow Weboldalán, 

• a DriveNow hivatalos Facebook oldalán, 

• a DriveNow hivatalos Instagram oldalán, 

• közvetlenül küldött elektronikus üzenetekben (pl. promóciós hírlevelek, 
SMS üzenetek) azon DriveNow Felhasználóknak, akik ehhez előzetesen 
hozzájárultak, 

• a DriveNow egyéb szerződött Üzleti Partnerei által harmadik feleknek 
kiküldött üzletszerzési és promóciós célú tájékoztató elektronikus 
üzenetben, 

• bármely egyéb, reklám célú felület igénybevételével. 
1.5. A DriveNow jogosult a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó promóciók előzetes 

bejelentés és indoklás nélküli felfüggesztésére, leállítására, módosítására. Amennyiben 
erre sor kerül, a DriveNow az adott promóció felfüggesztéséről, leállításáról, illetve 
módosításáról közleményben tájékoztatja a DriveNow Felhasználókat, amelyet a 
Weboldalán közzé tesz. 

http://www.drivenow.hu/
http://www.drive-now.hu/
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1.6. Bónusz perc csak a regisztráció szerinti DriveNow országban szerezhető és használható 
fel. 

 
2. Kedvezmények, promóciók, feltételek 
 
2.1. Kedvezményes regisztráció 
2.1.1. Időbeli hatálya: 2019. 07. 01-től visszavonásig. 
2.1.2. Kedvezmény leírása, feltételek: A DriveNow kedvezményes regisztrációs időszakokat 

állapíthat meg, amely vonatkozhat a regisztráció díjának időszakon belüli 
csökkentésére, vagy extra bónuszpercek biztosítására.  

 
2.2. Regisztrációkor kapott bónusz percek, amelyek a bérlési díj 

megfizetésére használhatók fel 
2.2.1. Időbeli hatály: 2019.04.11-2019.12.29. 
2.2.2. Kedvezmény leírása, feltételek: A DriveNow rendszerben érvényes keretszerződéssel 

rendelkezők a regisztrációkor 25 bónusz percet kapnak az ügyfélszámlájukon. A bónusz 
percek beváltására az első vagy azt követő egyedi szerződések megkötésekor (bérleti 
események) kerül sor. Az aktuális bérleti esemény díjtételéből a DriveNow 
automatikusan jóváírja a még fel nem használt bónusz percek összegét. A bónusz 
percek a jóváírást követő 30 naptári napig használhatók fel. A fel nem használt bónusz 
percek nem újíthatók meg, 30 nap elteltével törlődnek a DriveNow Felhasználó 
egyenlegéről. 

2.2.3. Kedvezmény mértéke: 25 bónusz perc, amely a külön meghirdetett kedvezményes 
regisztrációs időszakokban ettől eltérhet. 

 
2.3. SuperShop kártyával rendelkező Felhasználók kedvezményei 
2.3.1. Kedvezmények időbeli hatálya: 2019.04.29-től visszavonásig.  
2.3.2. Kedvezmény megnevezése: SuperShop Felhasználóknak történő pontjóváírás  
2.3.2.1. Kedvezmény leírása: A SuperShop vásárlói kártyával rendelkező Felhasználók a 

regisztrációjuk során megadhatják SuperShop plasztik kártyájuk kártyaszámát az erre 
a célra létrehozott speciális regisztrációs oldalon. Sikeres regisztrációt és aktiválást 
követően a DriveNow Felhasználónak 500 pont kerül jóváírásra SuperShop kártyáján 
a SuperShop részéről. Az első egyedi bérleti szerződés megkötésekor további 500 pont 
kerül jóváírásra a DriveNow Felhasználó SuperShop kártyáján a SuperShop részéről. 
A SuperShop kedvezményt csak azok a Felhasználók vehetik igénybe, amelyek végleges 
(plasztik) SuperShop kártyával rendelkeznek. Az ideiglenes (papíralapú) SuperShop 
kártyák birtokosaira ez a kedvezmény nem vonatkozik.  

2.3.2.2. Kedvezmény mértéke: 500 pont jóváírása sikeres regisztrációt követően és további 500 
pont jóváírása az első egyedi bérleti szerződés megkötésekor (bérleti esemény). 

 
2.3.3. Kedvezmény megnevezése: Kedvezményes regisztrációs díj SuperShop 

Felhasználóknak. 
2.3.3.1. Kedvezmény leírása: A DriveNow kedvezményes áron teszi lehetővé a DriveNow 

rendszerhez történő regisztrációt a végleges SuperShop kártyával rendelkező 
DriveNow Felhasználóknak. A csatlakozásért járó kedvezmény kizárólag új regisztráció 
esetében vehető igénybe, létező regisztráció esetén az első vezetésére járó 500 pont 
külön nem írható jóvá.  

2.3.3.2. Kedvezményes regisztrációs díj összege: 3 990 Ft; 25 bónusz perc kerül jóváírásra a  
Felhasználó egyenlegén.  

 
2.4. Bubbles ügyfelek kedvezményei 
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2.4.1. Időbeli hatálya: 2019.04.29 – 2019. 12. 31. vagy visszavonásig 
2.4.2. Kedvezmény megnevezése: Bubbles hírlevélre feliratkozott Bubbles ügyfelek számára 

kedvezményes regisztráció biztosítása 
2.4.3. Kedvezmény leírása: A DriveNow a Bubbles hírlevelére feliratkozott Bubbles ügyfelek 

számára kedvezményes áron teszi lehetővé a regisztrációt az erre a célra létrehozott 
online felületen, valamint 25 bónusz percet biztosít 30 napos felhasználással. A 
kedvezményes regisztrációs díj kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha a 
Bubbles hírlevélre feliratkozók a kedvezményes regisztráció céljából létrehozott, 
speciális regisztrációs oldalon regisztrálnak. 

2.4.4. Kedvezményes regisztrációs díj összege: 3 990 Ft  
 

2.5. Praktiker ügyfelek kedvezményei 
2.5.1. Időbeli hatálya: 2019.04.29 – 2019. 12. 31. vagy visszavonásig 
2.5.2. Kedvezmény megnevezése: A Praktiker hírlevélre feliratkozott Praktiker ügyfelek 

számára kedvezményes regisztráció biztosítása 
2.5.3. Kedvezmény leírása: A DriveNow a Praktiker hírlevelére feliratkozott Praktiker 

ügyfelek számára kedvezményes áron teszi lehetővé a regisztrációt az erre a célra 
létrehozott online felületen, valamint 25 bónusz percet biztosít 30 napos 
felhasználással. A kedvezményes regisztrációs díj kizárólag abban az esetben 
érvényesíthető, ha a Praktiker hírlevélre feliratkozók a kedvezményes regisztráció 
céljából létrehozott, speciális regisztrációs oldalon regisztrálnak. 

2.5.4. Kedvezményes regisztrációs díj összege: 3 990 Ft 
 
2.6. Adott Bónusz percek üzemanyag-tankolás ösztönzésére 
2.6.1. Időbeli hatálya: 2019.04.29- visszavonásig 
2.6.2. Kedvezmény leírása, feltételek: Amennyiben bármely DriveNow Felhasználó az általa 

bérelt gépjárműbe az ÁSZF-ben szabályozott feltételeknek megfelelően az autó 
üzemanyagkártyájának használatával üzemanyagot tankol, 20 bónusz perc jóváírásban 
részesül, amelyeket a jóváírást követő 3 hónapos időtartam alatt válthat be. A 
tankolásért abban az esetben járnak bónusz percek, amennyiben az üzemanyag szint 
25%-ra vagy az alá, de nem kevesebb, mint 10%-ra csökken. Ezzel egyidejűleg annak a 
feltételnek is teljesülnie kell, hogy a bérlés lezárásakor az autó üzemanyagszintje 90% 
vagy annál magasabb kell, hogy legyen A bónusz percek beváltására azok jóváírását 
követően létrejövő egyedi szerződések (bérleti események) során kerül sor; az aktuális 
bérleti esemény fizetendő díjtételéből a DriveNow automatikusan jóváírja a még fel 
nem használt bónusz percek összegét. A 3 hónapos időtartam alatt fel nem használt 
bónusz percek nem újíthatók meg, azok 3 hónap elteltét követően törlődnek a 
DriveNow Felhasználó egyenlegéről. 

2.6.3. Kedvezmény mértéke: 20 bónusz perc  
 
2.7. Baráti Ajánlás kedvezményes díjai 
2.7.1. Időbeli hatálya: 2019.07.01 - visszavonásig 
2.7.2. Kedvezmények leírása, feltételek: Amennyiben bármely DriveNow Felhasználó a 

Weboldalon és az applikációban meghatározott módon olyan további ügyfeleket ajánl, 
akik korábban nem rendelkeztek DriveNow regisztrációval és akiket a DriveNow 
sikeres regisztrációt követően aktivál, az „Ajánló”, illetve az „Ajánlott” személy 
ösztönzésül bónusz perceket kap. Az ajánló DriveNow Felhasználó egyenlegén jóváírt 
bónusz percek 30 napig használhatók fel. A fel nem használt bónusz percek nem 
újíthatók meg, 30 nap elteltével törlődnek a DriveNow Felhasználó egyenlegéről. 

2.7.3. „Ajánló” kedvezményének mértéke: 45 bónusz perc az első ajánlott és aktivált új 
DriveNow Felhasználó után, 30 bónusz perc a második és aktivált új DriveNow 
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Felhasználó után, majd 15 perc minden további ajánlott és aktivált új DriveNow 
Felhasználó után. 

2.7.4. A 2019. július 1-jét megelőző időszakban történt ajánlásokat a rendszer figyelembe 
veszi, így azok a Felhasználók, akik 2019. július 1. előtt már sikeresen teljesítették a 
Baráti ajánlás program feltételeit, ennek megfelelő mennyiségű bónusz percet fognak 
kapni a további ajánlásokért. 

2.7.5. „Ajánlott” ügyfél kedvezménye: az ajánlott személy kedvezményes regisztrációs 
díjtételben részesül, továbbá a DriveNow Felhasználói egyenlegén 25 bónusz perc kerül 
jóváírásra, amelyet 30 napig használhat fel. 

2.7.6. „Ajánlott” ügyfél kedvezményes regisztrációs díja: 5 990 Ft 
2.7.7. A kedvezmények az „Ajánlott” aktiválásának pillanatában érvényes promóciós 

feltételek szerint érvényesülnek. 
2.7.8. A Baráti Ajánlás programhoz kapcsolódó „Ingyenes utak” linkhez tartozó promóciós 

kódot szigorúan tilos online promóciós és kereskedelmi célokra, pl. keresőmotorokban, 
korlátlan számú harmadik fél számára elérhetővé tenni. A DriveNow kifejezetten tiltja 
a promóciós kód ellenszolgáltatás fejében történő kínálatát. A link használata a 
Felhasználót nem jogosítja fel a DriveNow márkajeleinek, logóinak és a márkához 
kapcsolódó védjegyek használatára. Amennyiben ezen szabályokat a Felhasználó 
megszegi, a DriveNow fenntartja a jogot a bónusz percek visszavonására, és a 
Felhasználótól az okozott gazdasági kárért kártérítést követelhet. 

2.7.9. Speciális kedvezmény 2019. július 1 – augusztus 31. között: az a DriveNow Felhasználó, 
aki Ajánlóként 10 aktivált új Felhasználót hoz saját linkjével, 60 bónusz percet kap, 
melyet az egyenlegén 2019. szeptember 15-ig ír jóvá a DriveNow. A jóváírás feltétele, 
hogy a 10. új Felhasználó aktiválása megtörténjen augusztus 31-ig. A 60 bónusz perc a 
jóváírástól számított 30 napig érvényes. 

 
2.8. Önrészcsökkentő szolgáltatás kedvezménye  
2.8.1. Időbeli hatálya: 2019.04.29-től visszavonásig. 
2.8.2. Kedvezmény leírása, feltételek: Bármely DriveNow Felhasználó jogosult a Gépjármű 

Casco Biztosítás feltételeinek számára kedvező módon történő megváltoztatására az 
ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Az Önrészcsökkentő szolgáltatás 
kedvezményének igénybevételével a DriveNow Felhasználó a balesettel érintett 
gépjárműben keletkezett kárérték felelősségi határát 250 ezer forintról 50 ezer forintra 
csökkenti.  

2.8.3. Kedvezményes felelősségi határ: max. 50 000 Ft. 
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Wallis Autómegosztó Kft. 

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. 

Ügyfélszolgálati iroda címe: 1055 Budapest, Vajkay u. 1. 

Web: www.drivenow.hu 

E-mail: kozpont@DriveNow.hu 

 

DriveNow szolgáltatás 

Tájékoztató a biztosító fizetési kötelezettség alóli mentesülés  

különös feltételeiről 

 

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Wallis Autómegosztó 
Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 
26320731-2-41; a továbbiakban: DriveNow) és a DriveNow által kínált, a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi 
autóbérlési rendszert (a továbbiakban: Szolgáltatás) használni kívánó személyek (a 
továbbiakban: Felhasználók) közötti üzleti kapcsolatot.  

A Szolgáltatás teljesítése során DriveNow jogosult, de nem köteles, a járművekre casco 
biztosítást kötni az általa választott önrésszel.  

DriveNow felhívja Felhasználói figyelmét az alábbi körülményekre, amely estén a biztosító 
mentesül a fizetési kötelezettség teljesítése alól. Ezekben az esetekben az érvényes KGFB; 
Casco biztosítás, a megvásárolt önrészcsökkentő szolgáltatás ellenére az okozott károk miatti 
kártérítési felelősség teljes egészében érvényesíthető a Felhasználóval szemben.  

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül ismertetjük a biztosító üzletszabályzatának 
vonatkozó feltételeit. A teljes dokumentum a biztosító (Generali Providencia) honlapján 
elérhető.  

 

A biztosító mentesülése 

• A biztosító egészben vagy részben mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben 
bizonyítja, hogy a kárt a biztosított, illetve a szerződő fél, velük közös háztartásban élő 
hozzátartozójuk, a biztosított gépjárművének üzemeltetésében közreműködő 
alkalmazottai, illetőleg megbízottai, tagjai vagy szervei jogellenesen, szándékosan vagy 
súlyosan gondatlanul okozták. Ugyanezzel a jogkövetkezménnyel jár, ha a fenti 
személyek a tőlük elvárható kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségüket 
ugyanilyen módon elmulasztották; 

Súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás, ha:  

o a gépjárművet fenti személyek 0,8 ezrelék véralkoholszint, illetve 0,5 mg/l 
légalkoholszint alatti, alkoholos befolyásoltság alatt vezették, vagy kábítószeres 
befolyásoltság állapotában, illetve vezetésre alkalmatlan állapotban vezették, 
vagy a vezetést ilyen személynek engedték át;  

o szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt;  
o ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat megsértett;  

http://www.drivenow.hu/
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o a kárt a gépjármű túlterhelése, vagy a rakomány szakszerűtlen rögzítése és 
annak elmozdulása okozta. 
 

A kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megsértésének minősül 
különösen:  

o a) lopáskockázat vonatkozásában, ha a biztosított gépjármű az első forgalomba 
helyezést követően bármely okból kifolyólag (pl. ablaküveg-rongálás, 
lopáskísérlet, zárrongálás, eredeti vagy másolt kulcs, elektronikus indítókártya 
elhagyása, stb.) olyan állapotba kerül, hogy rendeltetésszerűen nem 
használható, vagy a gépjármű jogszerű használóján kívül más illetéktelen 
személy is képessé válhat a gépjármű használatára és a szerződő, biztosított, 
tulajdonos, illetve üzemben tartó a szakszerű javítás, illetve zárcsere 
megtörténtéig nem tárolja a gépjárművet megfelelően lezárt helyen;  

o b) ha az eltulajdonított gépjárműben benne maradt a gépjármű kulcsa, 
pótkulcsa, elektronikus indítókártyája, a gépjárműbe szerelt vagyonvédelmi 
berendezés távirányítója, kulcsa. 
 

• Nem téríti a biztosító a kárt, ha biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban 
részt vevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye, kivéve 
ha a szerződő/biztosított bizonyítja, hogy ez a tény nem hatott közre a biztosítási 
esemény bekövetkezésében. Jogszerű vezetőnek olyan személy minősül, aki a szerződő 
vagy a gépjármű felett rendelkezésre jogosult személy akaratával összhangban vezeti a 
gépjárművet. 
 

• Nem téríti a biztosító a kárt abban az esetben, amennyiben a gépjármű vezetőjének 
káridőpontban meglévő véralkohol/légalkohol szintjét vagy kábítószeres 
befolyásoltsági állapotát, illetve vezetésre alkalmatlan állapotát azért nem lehet 
meghatározni, mert a gépjármű vezetője kivonja magát a rendőri intézkedés alól, vagy 
úgy nyilatkozik, hogy a biztosítási esemény és az alkoholszint vagy egyéb 
orvosi/szakértői vizsgálata között alkoholt vagy a vezetési képességre egyébként 
hátrányosan ható szert fogyasztott és fentiek miatt a véralkohol/ légalkohol szintre 
vonatkozó adat vagy a vezetési képesség tekintetében egyéb lényeges körülmény 
kideríthetetlenné vált. 

 

• Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség 
 

o A szerződő/biztosított együttműködési, kármegelőzési és kárenyhítési 
kötelezettségére tekintettel a gépjármű forgalmi engedélyét, indítókulcsát, 
indítókártyáját és törzskönyvét nem hagyhatja a gépjárműben. 

o A biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. A felek 
megállapodhatnak a biztosított kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos 
teendőiben. A biztosított a kármegelőzéssel és kárenyhítéssel kapcsolatos 
teendőihez tanácsokért a biztosítóhoz fordulhat. 


