
ÁSZF 1. számú melléklet  / T&C Appendix 1.  

SHARE NOW ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁS 
SHARE NOW FEE AND COST POLICY 

Érvényes: 2020.12.14. 

Valid from 14.12.2020 

 

 

 

DÍJSZABÁS/FEES 

Regisztrációs díj 

Validation fee 

0 Ft* 

Perc alapú bérlés kilométerkorlátja (csomag foglalása nélkül)  

Included mileage within minute tariff (without booking a package) 

200 km 

3 ajtós (3-door) MINI, Fiat 500, smart EQ fortwo bérlése 

(minute rental fee) 

5 ajtós (5-door) MINI, MINI electric, MINI Cabrio (téli 

időszakban/winter period)** bérlése (minute rental fee) 

BMW 1-es Sorozat (BMW 1-series) és BMW 2-es ActiveTourer 

(BMW 2 Active Tourer), Mercedes A bérlése (minute rental fee) 

BMW i3, BMW X1, BMW X2, Mercedes GLA, MINI Cabrio (nyári 

időszakban/ summer period)** (minute rental fee)  

79 Ft/perc (by minute) 

 

99 Ft/perc (by minute) 

 

109 Ft/perc (by minute) 

129 Ft/perc (by minute)  

Várakoztatás 

Stopover 

Megegyezik az adott modell perc alapú bérlési percdíjával 

Equals to the minute price of the model 

 

Csomagban foglalt kilométer (óradíjas csomag foglalása esetén) 

 

 

 

 

 

Included mileage within package tariff (in case of booking hourly 

packages) 

 

2 órás csomag esetén: 40 km 

4 órás csomag esetén: 50 km 

6 órás csomag esetén: 60 km 

 

 

 

 

 

2-hours-package: 40 km 

4-hours-package: 50 km 

6-hours-package: 60 km 
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Csomagban foglalt kilométer (napidíjas csomag foglalása esetén) 

 

 

 

 

 

Included mileage within package tariff (in case of booking daily 

packages) 

 

 

 

Percdíjas csomagok esetén az extra kilométerek díja kilométerenként 

(megtett 200 km felett) 

Price per additional kilometer in case of minute-based rental 

(exceeding 200 km) 

 
Óradíjas csomagok esetén az extra kilométerek díja kilométerenként  

(a csomagban foglalt távolság felett) 

Price per additional kilometer in case of hour-based rental 

(exceeding mileage of the package) 

 

 

Napidíjas csomagok esetén a megtett út díja kilométerenként  

(a csomagban foglalt távolság felett) 

Price per kilometer in case of daily-based rental (exceeding mileage of 

the package) 

 

 

Használat díja óra- és napidíjas csomagok esetén a csomagban foglalt 

idő túllépése után 

Price of usage in case of exceeding the time included into the hour- and 

day-based packages 

 

Foglalás meghosszabbítása (max. 8 órán át) 

Minute price extended reservation (all times, except overnight times, 

max 8 hours) 

  

 

1 napos csomag esetén: 90 km 

2 napos csomag esetén: 140 km 

3 napos csomag esetén: 190 km 

4 napos csomag esetén: 240 km 

 

 

1-day-package: 90 km 

2-days-package: 140 km 

3-days-package: 190 km 

4-days-package: 240 km 

 

 

 

79 Ft / km 

 

 

 

 

79 Ft / km 

 

 

 

79 Ft / km 

 

 

 

 

Megegyezik az adott modell perc alapú bérlési percdíjával 

Equals to the minute price of the model 

 

 

300 Ft / 15 perc (minute) 

Reptéri szolgáltatási díj bérlés megkezdésekor vagy befejezésekor a 

SHARE NOW BUD Airport vecsési parkolójában 

Airport fee for rentals starting and/or ending at SHARE NOW Airport 

Parking, Vecsés 

890 Ft* - bérlés megkezdése esetén / for starting rental   

1 590 Ft* - bérlés befejezése esetén / for ending rental 

 

Kiemelt zóna díj (az adott zónában a bérlés befejezése 

többletköltséggel jár) 

Additional fee for specific zone (Drop off fee)1 – depending on the 

respective zone 

890 / 1 590 Ft* - bérlés befejezése esetén 

 

890 / 1 590 Ft* - in case of ending rental 
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Mobility Start Csomag díj : Autótípus és bérlési konstrukció függvényében tartalmazza az országos autópálya matrica díját és a károkozási 

önrészt a táblázatban jelzett értékben maximálja. A bérlés végösszegéhez automatikusan hozzáírásra kerül. 

Driver Protection Fee: The fees includes the country vignette and depending on the vehicle type maximize the excess amount to the range which 

is indicated in the following table. Applied automatically to each trip. 

 

 

EGYÖSSZEGŰ KÖLTSÉGEK/LUMP SUM COSTS 

Jármű indítókulcsának elvesztése 

Loss of vehicle ignition key 

100 000 Ft  

SHARE NOW üzemanyag- vagy parkolókártya elvesztése vagy sérülése 

Loss or damage of SHARE NOW fuel/charging/parking card 

15 000 Ft 

Felhasználó által okozott károkkal kapcsolatban harmadik felek számlájának 

továbbterhelése (autómentés, parkolási szabálysértés, stb.) 

Passing on of third-party invoices for damages caused by customers (Towing operations, 

parking violations, etc.) 

harmadik fél számlája szerint terhelve 

acc. to invoice of third party 

Autómentés, balesetek és járműkár eljárási díja   

Processing of towing operations, accidents and vehicle damage  

5 000 Ft  

SHARE NOW jármű szervizbe szállítása felhasználó hibája miatt 

Service drive to SHARE NOW vehicle due to customers fault 

Felmerült költségek / costs occured 

 minimum 5 000 Ft  

SHARE NOW bérleti esemény befejezése magánterületen, föld alatti parkolóházban 

vagy szolgáltatási területen kívüli helyszínen  

Handling costs if SHARE NOW vehicle is left outside home area 

 

Bérleti esemény befejezése a bérelt gépjármű 15 km hatótávolságot el nem érő 

töltöttség/üzemanyagszint mellett 

Finishing rental event with low fuel/battery level (under 15 km range) 

+ felmerült parkolási és járulékos költségek  (+ 

costs occured and additional fees) 

minimum 20 000 Ft 

 

 

 

15 000 Ft 

Közúti szabálysértések, vétségek, figyelmeztetés, bírság, üzemanyagszámla és az 

általános szerződési feltételek megsértésének kezelési költsége az ÁSZF szerint 

Processing of traffic violations, misdemeanors, warning fine, fueling bill and violation of 

the General Terms and Conditions  

5 000 Ft 
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A jármű különleges tisztítása vagy javítása az általános szerződési feltételek 

megsértése miatt 

Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation of the General Terms and 

Conditions 

Felmerült tisztítási költség, minimum 10 000 Ft  

acc. to cleaning costs, at least  

10 000 Ft 

Tankolás nem partner benzinkútnál, eljárási díj 

Fuelling at a non-partner fuel station, administration fee 

Fizetési felszólítások díjai (első/második és minden további felszólítás) 

Late Reminder Fees (first reminder/ second and all further reminder) 

Elveszett tulajdon esetén autó blokkolásának költsége 

Lost property costs (blocking the car)  

3 000 Ft 

 

900 Ft / 2 500 Ft 

 

3 500 Ft / 2 óra időtartamra 

 (for 2 hours)  

Segélyhívás költsége (vészhelyzet és technikai segítség) 

Charges of usages for the Hotline (Emergency and technical Support) 

helyi díjszabás  

local rate 

 

 

 

SZERZŐDÉSES KÖTBÉR/CONTRACTUAL PENALTIES 

A SHARE NOW általános szerződési feltételek 9. szakasz (3) bekezdés szerinti 

felhasználói kötelezettségek megsértése, kivéve a 9. szakasz (3) bekezdés o) pontját; pl. 

a SHARE NOW jármű alkohol befolyása alatti vezetése 

Non-compliance with general customer obligations Section 9 (3) of the SHARE NOW 

General Terms and Conditions except Section 9 (3) o); e.g. drive the SHARE NOW vehicle 

under the influence of alcohol 

50 000 Ft 

A SHARE NOW általános szerződési feltételek 9. szakasz (3) bekezdés o) pontja szerinti, 

SHARE NOW járművel történő külföldre utazás felhasználói tilalmának megsértése 

Non-compliance with general customer obligation to not make trips abroad with the 

SHARE NOW vehicle Section 9 (3) o) of the SHARE NOW General Terms and Conditions 

50 000 Ft 
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A Felhasználó jogosult vezetőnek nem minősülő személynek engedi át a SHARE NOW 

jármű használatát és/vagy felhasználói bejelentkezési adatokat (SHARE NOW 

felhasználói név, SHARE NOW jelszó és SHARENOW-PIN) ad át harmadik félnek (lásd a 

SHARE NOW általános szerződési feltételek 3. szakasz (4) bekezdését és 14. szakasz (6) 

bekezdését). 

Customer lets a person who is not an authorized driver use the SHARE NOW vehicle and/or 

discloses customer login data (SHARE NOW user name, SHARE NOW password, and 

SHARE NOW PIN) to any third party (cf. Section 3 (4) and 14 (6) of the SHARE NOW 

General Terms and Conditions). 

Szabálytalan parkolás miatti újraparkolás díja  

Reparking of parked vehicles in contrary parking rules 

 

Gépjármű felszerelésének, alkatrészeinek rongálása, elvesztése, eltulajdonítása  

Loss, theft, or destruction of vehicle equipment  

 

Bérleti esemény befejezése nyitott ablakokkal, nyitott ajtókkal, nyitva hagyott tetővel 

End rental with windows down, roof top open, doors unlocked 

Nem megfelelő tankolt üzemanyag eltávolítása 

Removing wrong fuel  

50 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek  

costs occured 

min.10 000 Ft 

Felmerült költségek, 

costs occured  

minimum 10 000 Ft 

 

50 000 Ft 

 

Felmerült költség 

costs occured 

minimum 10 000 Ft 

* A díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), amely jelenleg 27%. 
Fees are including value added tax (VAT) of currently 27%.  

** Nyári időszak: április 1 – szeptember 31. 
          Summer period: 1 April – 31 September 

1 Az egyes zónák naprakész listája, amelyekre kiegészítő díjak vonatkoznak, a kapcsolódó üzleti területek tekintetében elérhetők a www.share-now.com weboldalon. 
The specific zones for which additional fees apply are published up to date for the respective business areas on www.share-now.com. 

Az egyösszegű költségek nem kerülnek kiterhelésre, ha bizonyítja, hogy nem terheli felelősség a költségért, hogy költség nem merült fel, vagy, hogy a ténylegesen felmerült 
költség alacsonyabb, mint az egyösszegű költség összege. 
All lump sum costs will not be charged, if you prove you are not responsible for such costs, that no costs occurred or that the actually occurred costs are lower than the lump 
sum costs. 

 

 

http://www.share-now.com/
http://www.share-now.com/

