
WALLIS AUTÓMEGOSZTÓ KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Hatályos 2020. 03. 03-től Valid as of 03.03.2020

§ 1 Subject matter

(1)  Wallis Autómegosztó Kft. (1055 Budapest, Honvéd u. 20.  
phone: +36 1 345 1711; email: kozpont@share-now.hu) (hereinaf-
ter referred to as „SHARE NOW“) operates the car sharing concept 
SHARE NOW. SHARE NOW leases out SHARE NOW vehicles to reg-
istered customers within a defined home area, subject to availability. 

(2)   These General Terms and Conditions is deemed to be a general term 
and conditions which is set out in Section 6:77 of Act V of 2013 on the 
Civil Code. The present General Terms and Conditions shall apply to 
the registration (master agreement), the driver‘s license validation 
(validation agreement) and the lease of SHARE NOW vehicles (indi-
vidual lease agreement). With entering the master data (name, sur-
name, address, email, date of birth and private mobile number) and 
acceptance of these General Terms and Conditions the master agree-
ment is entered into between such Customer and SHARE NOW. By 
using the Service, including using any of the functions available on 
the SHARE NOW Mobile App or on the www.share-now.com web-
site Customer acknowledges that he has read, understood and ac-
cepted the Terms and Conditions and gives his consent to apply these 
conditions in the frame of the legal relationship with Share Now. 
Upon leasing SHARE NOW vehicles, the present General Terms and 
Conditions shall be supplemented by the fee and cost policy (Prices 
and Tariffs). The conclusion of the master agreement shall - neither 
for SHARE NOW nor for the Customer - create a right to demand 
that individual lease agreements are entered into. The applicable 
prices and fees shall exclusively be the current prices and fees at the 
time of rental respectively reservation (if any), as stipulated in the  
SHARE NOW App or the fee and cost policy available at 
www.share-now.com. In the case of Customers who have al-
ready entered into a master agreement with another lo-
cal SHARE NOW company, the master agreement with  
SHARE NOW is entered into when the respective Customer ac-
cepts the General Terms and Conditions before renting a vehicle of  
SHARE NOW for the first time.

(3)  SHARE NOW reserves the right to reject the registration of a Custom-
er if there is reason to assume that he/she will not act in accordance 
with the agreement. A Customer must not register several accounts 
with SHARE NOW.

(4)  SHARE NOW expressly reserves the right to make reasonable amend-
ments to the General Terms and Conditions and the fee and cost pol-
icy. Any amendments shall be announced to the Customer by email 
and by publication on the SHARE NOW website. Changes shall be 
deemed approved if the Customer does not object to them in text 
form (e.g. fax, email) within six weeks of the announcement of the 
respective change. SHARE NOW shall specifically point this conse-
quence out when announcing the amendment. For the objection to 
be deemed made in time, the dispatch date shall be decisive.

(5)  The agreements are concluded in Hungarian language. The wording 
of the agreement will be stored by SHARE NOW after conclusion of 
the agreement and sent to you by email. In the event of any conflict 
between the Hungarian language and the English language versions 
of the General Terms and Conditions, the Hungarian language version 
shall prevail.

§ 2 Definitions

(1)  „Customer“ shall mean an individual, an entity or a partnership (the 
latter two are hereinafter also referred to as „Business Customers“) 

1. § Az általános szerződési feltételek tárgya

(1)  A Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Buda-
pest, Honvéd u. 20.; telefonszám: +36 1 345 1711]; e-mail:  
kozpont@share-now.hu; a továbbiakban: 

  „SHARE NOW”) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közös-
ségi autóbérlési rendszert üzemeltet SHARE NOW név alatt. A 
SHARE NOW az elérhetőség függvényében SHARE NOW járműveket 
ad bérbe regisztrált felhasználók részére egy meghatározott szolgál-
tatási területen belül.

(2)  A jelen általános szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 6:77. §-ában hivatkozott általános szerződési 
feltételeknek tekintendő. A jelen általános szerződési feltételek vo-
natkoznak a regisztrációra (keretszerződésre), a vezetői engedély el-
lenőrzésére (ellenőrzési megállapodásra) és a SHARE NOW járművek 
bérlésére (egyedi bérleti szerződésre). A személyes adatok (vezeték-
név, keresztnév, lakcím, email cím, születési hely és idő, magáncélú 
mobiltelefonszám), valamint az általános szerződési feltételek elfo-
gadásával létrejön a keretszerződés a Felhasználó és a SHARE NOW 
között. A szolgáltatás igénybevételével, ideértve a SHARE NOW Mo-
bilalkalmazás és a www.share-now.com weboldal azonosítónév és 
jelszó használatával igénybe vehető bármely funkciójának használa-
tát, a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta 
az általános szerződési feltételekben foglaltakat, és azoknak a felek 
közötti jogviszony(ok)ban történő alkalmazásához hozzájárult. SHA-
RE NOW járművek bérlésekor a jelen általános szerződési feltételek 
kiegészülnek a díj- és költségjegyzékkel (Díj- és Költségjegyzék). A 
keretszerződés megkötése sem a SHARE NOW, sem a Felhasználó 
részére nem teremt jogot egyedi bérleti szerződések megkötésének 
követelésére. A bérlés tekintetében a bérlés, amennyiben foglalásra 
is sor kerül, a foglalás időpontjában érvényes, a SHARE NOW Mobi-
lalkalmazásban szereplő vagy a www.share-now.com weboldalon 
elérhető díj- és költségjegyzékben meghatározott árak és költségek 
alkalmazandók. Olyan Felhasználók esetében, akik már kötöttek ke-
retszerződést valamely másik helyi SHARE NOW társasággal, a keret-
szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó elfogadja az általános 
szerződési feltételeket SHARE NOW jármű első alkalommal történő 
bérlése előtt.

(3)  A SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Felhasználók 
regisztrációját, ha okkal feltételezheti, hogy a Felhasználó nem fog 
szerződésszerűen eljárni. A Felhasználók nem regisztrálhatnak egynél 
több felhasználói fiókot.

(4)  A SHARE NOW kifejezetten fenntartja a jogot, hogy ésszerűen módo-
sítsa az általános szerződési feltételeket és a díj- és költségjegyzéket. 
Minden módosítás közlésre kerül a Felhasználókkal email útján, és 
közzétételre kerül a SHARE NOW weboldalán. A módosítások a Fel-
használó által elfogadottnak minősülnek, ha a Felhasználó írásban (pl. 
faxon, emailben) nem tiltakozik a módosítással szemben a vonatkozó 
módosítás bejelentésétől számított hat héten belül. A SHARE NOW 
erre a jogkövetkezményre a Felhasználók figyelmét kifejezetten fel-
hívja a módosítás bejelentésekor. A tiltakozás határidőben történő 
közlése meghatározásának szempontjából a közzététel időpontja 
irányadó.

(5)  A szerződések magyar nyelven jönnek létre. A szerződéseket a meg-
kötésük után a SHARE NOW tárolja, és elküldi a Felhasználóknak 
emailben. Az általános szerződési feltételek magyar és angol nyelvű 
változatai közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irány-
adó.

2. § Fogalmak

(1)  „Felhasználó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi 
személyiség nélküli szervezetet (az utóbbi kettő a továbbiakban „Üz-

http://www.share-now.com
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leti Felhasználó”), aki vagy amely megfelelően és sikeresen regisztrált 
a SHARE NOW rendszerében és érvényes keretszerződést kötött a 
SHARE NOW-val.

(2)  „SHARE NOW Mobilalkalmazás” egy olyan, okostelefonra készült 
alkalmazás, amely – többek között – a SHARE NOW járművek lefog-
lalásához és bérléséhez való hozzáférési eszközként szolgál, olyan 
mértékben, amilyen mértékben ez technikailag lehetséges az adott 
SHARE NOW helyszínen. Az egyes SHARE NOW helyszínek tekin-
tetében a SHARE NOW Mobilalkalmazás technikai elérhetőségével 
és a funkciók körével kapcsolatos részletekért kérjük, keresse fel a  
SHARE NOW weboldalát. A SHARE NOW Mobilalkalmazás haszná-
lata helyett SHARE NOW járművek bérlésére és a bérlés lezárására 
lehetőség van a SHARE NOW által hivatalosan engedélyezett más 
szolgáltatók mobilalkalmazásainak használatával is.

(3)  „Szolgáltatási terület” (SHARE NOW zóna) az a terület az egyes 
SHARE NOW városokban, amelynek határain belül a SHARE NOW 
járművek bérelhetők, és ahová visszahozhatók. Egy üzleti terület 
több zónából is állhat. A SHARE NOW járművek egy speciálisan meg-
jelölt zónába történő visszahozataláért egyösszegű díj kerülhet fel-
számításra a díj- és költségjegyzékkel összhangban. A SHARE NOW 
városokban található üzleti területek az aktuális formájukban meg-
tekinthetők a SHARE NOW weboldalán és a SHARE NOW Mobilalkal-
mazásban.

(4)  Az Európai Unióban és/vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) terü-
letén kiadott vezetői engedélyek elfogadottak mint „érvényes vezetői 
engedélyek”. A nem az EU/EGT területén kiadott vezetői engedélyek 
csak nemzetközi vezetői engedéllyel vagy a nemzeti vezetői engedély 
hiteles magyar vagy angol nyelvű fordításával és az EU/EGT területére 
történő belépés igazolásával együtt elfogadottak.

3. § Elszámolási számla, felhasználói adatok

(1)  A SHARE NOW járművek bérléséhez, foglalásához és használatához 
a Felhasználónak vagy a regisztráció során vagy a SHARE NOW alkal-
mazásban kiválasztott fizetési móddal (pl. hitelkártya) kell rendelkez-
nie, és meg kell adnia a megfelelő adatokat. A SHARE NOW fenntartja 
a jogot, hogy hitelkártyával történő fizetést kérjen egy egyedi bérleti 
szerződés Felhasználóval történő megkötéséhez.

(2)  A sztenderd fizetési profilban a számlabirtokosnak/hitelkártya birto-
kosának meg kell egyeznie a Felhasználóval. A Felhasználó köteles a 
SHARE NOW ügyfélfiókban megadott adatait naprakészen tartani. Ez 
vonatkozik különösen a Felhasználó lakcímére, email címére, szemé-
lyes használatú mobiltelefonszámára, a vezetői engedélyével kapcso-
latos adatokra és a banki és/vagy hitelkártya adatokra. Arra az esetre, 
ha az adatok bizonyíthatóan elavultak (pl. email kézbesíthetetlen, a 
mobiltelefonszám nem elérhető), a SHARE NOW fenntartja a jogot, 
hogy az ilyen Felhasználó fiókját átmenetileg zárolja.

(3)  A Felhasználó hitelkártya adatainak tárolása és fizetési módként tör-
ténő elfogadása során a Felhasználó felhatalmazza a SHARE NOW-t 
arra, hogy terheléseket kezdeményezzen a megfelelő hitelkártyára 
minden, a keretszerződés és/vagy az egyedi bérleti szerződések alap-
ján fizetendő díj, egyösszegű költség és szerződéses kötbér vonatko-
zásában ideértve a felmerülő közigazgatási bírságok miatt a Felhasz-
nálót terhelő fizetési kötelezettségeket is.

(4)  Minden Felhasználó számára szigorúan tilos a SHARE NOW járművek 
vezetésének átengedése. Különösen nem megengedett a Felhaszná-
ló bejelentkezési adatainak megosztása (SHARE NOW felhasználói 
név, SHARE NOW jelszó és SHARE NOW PIN kód) harmadik szemé-
lyekkel. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a harmadik személyek ma-
guk is Felhasználók. A szabály megszegésének minden alkalmáért a 
Felhasználó a díj- és költségjegyzékben meghatározott összegű szer-
ződéses kötbért köteles fizetni. A kötbérfizetés nem érinti az esetle-
ges kártérítési igényeket. Ilyen esetben a szerződéses kötbér összege 
levonásra kerül a kárösszegből.

(5)  A SHARE NOW a teljesítésről minden esetben elektronikus számlát 

that has properly and successfully registered with SHARE NOW and 
entered into a valid master agreement with SHARE NOW.

(2)  „SHARE NOW App“ is a smartphone application that serves, inter alia, 
as access medium for reserving and leasing SHARE NOW vehicles, to 
the extent this is technically possible at the respective SHARE NOW 
location. For details on the technical availability and the functional 
scope of the SHARE NOW App at each SHARE NOW site, please refer 
to SHARE NOW‘s website. Instead of the SHARE NOW App, it is also 
possible to use apps of other providers that are officially authorized 
by SHARE NOW for leasing and terminating a lease of SHARE NOW 
vehicles.

(3)  „Home area“ is the area in a SHARE NOW city within the boundar-
ies of which the SHARE NOW vehicle can be rented and returned. 
A business region may consist of various zones. For returning the  
SHARE NOW vehicle to a specially designated zone, lump sum costs 
may be payable in accordance with the fee and cost policy. The busi-
ness regions in the SHARE NOW cities can be viewed, in their current 
form, on the SHARE NOW website and in the SHARE NOW App.

(4)  European driver‘s licenses from the European Union (EU) and/or the 
European Economic Area (EEA) are accepted as a „valid driver‘s li-
cense“. Non-EU/EEA driver‘s licenses are only accepted in conjunction 
with an International Driving Permit or a certified translation of the 
national driver‘s license in Hungarian or English and a proof of entry 
into the EU/the EEA.

§ 3 Settlement account, user data

(1)  To be able to lease, reserve, and use the SHARE NOW vehicle, the 
Customer must have selected means of payment (e.g. credit card) ei-
ther during the registration or in the SHARE NOW App and must have 
entered the corresponding data. SHARE NOW reserves the right to 
request credit card payment in order to conclude an individual lease 
agreement with a Customer.

(2)  In the standard payment profile, the account holder/credit card holder 
must match the Customer. The Customer must keep the personal data 
he/she entered into the SHARE NOW user account up to date. This 
shall apply in particular to the Customer‘s address, email address, 
personal mobile phone number, driver‘s license information and bank 
details and/or credit card information. If the data is demonstrably 
out of date (e.g. email cannot be delivered, mobile phone number is 
outdated), SHARE NOW reserves the right to temporarily block such 
Customer‘s account.

(3)  When saving the Customer‘s credit card details and accepting those 
as means of payment, the Customer authorizes SHARE NOW to take 
payments from the respective credit card for all fees, lump sum costs 
and contractual penalties (including administrative fines and tick-
ets) payable under the master agreement and/or the individual lease 
agreement.

(4)  All Customers are strictly prohibited from enabling any third party 
to drive the SHARE NOW vehicles. In particular, it is not allowed 
to disclose the Customer login data (SHARE NOW user name,  
SHARE NOW password, and SHARE NOW PIN) to any third party. This 
shall also apply if such third parties are Customers themselves. For 
every case of non-compliance, the Customer shall pay a contractual 
penalty in the amount set out in the fee and cost policy. The right to 
claim for damages shall remain unaffected. In this case, the contrac-
tual penalty shall be deducted from such damages.

(5)  In all cases, SHARE NOW issues an electronic invoice about its per-
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állít ki, amelyet a teljesítést követően azonnal elektronikus levél-
ben elküld a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címé-
re, és azt elektronikus formában letöltésre rendelkezésre bocsátja 
a Felhasználó Ügyfélfiókján keresztül. A Felhasználó a regisztráció 
során az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a  
SHARE NOW számára elektronikus számlát állítson ki. A kiállított 
elektronikus számla mindenben megfelel a vonatkozó magyar jog-
szabályok előírásainak (különösen: az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 175. §-ának).

(6)  Felhasználó az Ügyfélfiókjából továbbra is letöltheti a számára kiállí-
tott számlákat, azonban az Ügyfélfiókon keresztül letöltött számlák 
nem tekinthetők hivatalos számlamásolatnak. Csak az eredetileg 
e-mailben kiküldött elektronikus számla rendelkezik minősített elekt-
ronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbé-
lyegzővel. Ezért csak ez a számla jogosítja fel a Felhasználót a számla 
számviteli és adóügyi elszámolására. A kibocsátott számla Felhasz-
náló általi további (üzleti) felhasználása kizárólagosan a Felhasználó 
felelőssége.

4. § Vezetésre való jogosultság, a vezetői engedély ellenőrzése

(1)  SHARE NOW járművek átvételére és vezetésére kizárólag olyan sze-
mélyek jogosultak, akik

a)  betöltötték legalább a 18. életévüket és legalább egy (1) éve rendel-
keznek személygépkocsik vezetésére jogosító érvényes vezetői enge-
déllyel – egyes gépkocsi modellekre magasabb minimum korhatár vo-
natkozhat a SHARE NOW Mobilalkalmazásban feltüntetettek szerint;

b)  a bérlés időtartama alatt maguknál tartják érvényes vezetői engedé-
lyüket és megfelelnek az abban esetleg meghatározott valamennyi 
feltételnek és követelménynek;

c)  rendelkeznek aktív SHARE NOW fiókkal, vagy egy fiókkal más szol-
gáltatónál vagy nemzeti SHARE NOW társaságnál, amelyeket a  
SHARE NOW hivatalosan felhatalmazott SHARE NOW járművek bér-
lésére és visszaszolgáltatására.

(2)  A természetes személy Felhasználók kötelesek az első járműbérlés 
előtt a személyazonosságukat és a vezetői engedélyük érvényessé-
gét igazolni online érvényesítési eljárás során, az ott kapott instruk-
cióknak megfelelően. A SHARE NOW Mobilalkalmazásban elvégzett 
ellenőrzés a SHARE NOW-val megkötött ellenőrzési megállapodáson 
alapul. Ez a megállapodás akkor jön létre, amikor a Felhasználó a ve-
zetői engedély érvényességének ellenőrzése opciót kiválasztja a SHA-
RE NOW Mobilalkalmazásban, és feltölti a fényképeket, amelyeket a 
vezetői engedélyéről (annak mindkét oldaláról) és saját magáról ké-
szített. Az ellenőrzési eljárás a fényképek feltöltését követően kezdő-
dik. Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, jogosult visszavonni az 
ellenőrzési megállapodás megkötésére vonatkozó nyilatkozatát (lásd 
az elállási jogról szóló tájékoztatást a 19. §-ban).

(3)  A vezetői engedély sikeres ellenőrzését követően a SHARE NOW ak-
tiválja a Felhasználó hozzáférési eszközeit legfeljebb harminchat (36) 
hónapos időtartamra. A hozzáférési eszközök újabb harminchat (36) 
hónapos időtartamra történő aktiválása érdekében a Felhasználó kö-
teles újra ellenőrizni a vezetői engedélye érvényességét. Nem az EU/
EGT területén kibocsátott vezetői engedélyek esetében a hozzáféré-
si eszközök legfeljebb a Magyarország területére történő belépéstől 
számított hat (6) hónapos időtartamra kerülnek aktiválásra. Ettől 
függetlenül a SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy bármikor kérje a 
Felhasználótól, hogy igazolja a vezetői engedélye érvényességét.

(4)  A vezetői engedély visszavonása vagy elvesztése esetén a  
SHARE NOW járművek vezetésére való jogosultság azonnal felfüg-
gesztésre kerül a visszavonás vagy elvesztés időtartamára. Ugyanez 
vonatkozik a járművezetéstől való eltiltás időtartamára. A Felhaszná-
ló köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a SHARE NOW-t a 
járművezetési jogosultság felfüggesztéséről vagy korlátozásáról, ha-
tályba lépő járművezetéstől való eltiltásról, vagy a vezetői engedély 
bármilyen időleges elvételéről vagy lefoglalásáról.

formance and sends it by electronic mail to the User’s e-mail address 
provided during the registration right after the completion of the 
rental agreement. Furthermore Share Now makes the invoice avail-
able in electronic format through the Customer’s Account. By accept-
ing the GTC during the registration Customer expressly consent to  
SHARE NOW issuing electronic invoices to him/her. The electronic 
invoices issued shall comply with the relevant Hungarian legislation 
(in particular, Section 175 of Act CXXVII of 2007 on value-added tax). 

(6)  Customers can download the invoices issued to them directly from 
their Accounts but those invoices may not be considered as authen-
tic invoice copies. Only the invoice originally sent by e-mail has the 
qualified electronic signature and the qualified time stamp issued by a 
qualified issuer. Therefore only this invoice shall entitle the Customers 
to the accounting and taxation settlement of the invoice. Any further 
(business) settlement of these invoices shall be at the Customers’ ex-
clusive responsibility. 

§ 4 Right to drive, driver‘s license validation

(1)  The right to take over and drive SHARE NOW vehicles shall be limited 
to individuals who

a)  have reached a minimum age of 18 years and have had a valid driv-
er‘s license for cars for at least one (1) year – with regard to certain 
car models a higher minimum age applies which will be shown in the  
SHARE NOW App;

b)  carry their valid driver‘s license with them during the term of the lease 
and comply with all conditions and requirements set out therein, if 
any;

c)  have an active account with SHARE NOW, a different provider or a 
different SHARE NOW national company that has been officially au-
thorized by SHARE NOW for the rental and return of SHARE NOW 
vehicles.

(2)  Customers who are individuals must validate their identity and driv-
ers’ license through the online validation process according to the in-
structions prior to the conclusion of the individual lease agreement. 
Validation with the SHARE NOW App is made based on a validation 
agreement with SHARE NOW. The agreement is entered into when 
the Customer chooses the driver’s license validation option in the 
SHARE NOW App and uploads the pictures, which the Customer has 
taken of its driver’s license (front and back) and him/herself. After the 
upload of your pictures, the validation process commences. If the Cus-
tomer is a consumer he/she is entitled to withdraw the declaration to 
enter into the validation agreement (see information on right of with-
drawal § 19 below).

(3)  Having successfully validated the driver‘s license, SHARE NOW shall 
activate such Customer‘s access tools for a maximum of thirty-six (36) 
months. To activate the Customer‘s access tools for another thirty-six 
(36) months, the Customer shall conduct a validation process to vali-
date its driver‘s license. For non-EU/EEA driver‘s licenses, the means 
of access shall be activated for a maximum of six (6) months after 
entry into Hungary. Irrespective thereof, SHARE NOW reserves the 
right to request the Customer at any time, to proof the validity of his 
driver‘s license.

(4)  If the driver‘s license is withdrawn or lost, the right to drive the  
SHARE NOW vehicle shall immediately be suspended for the dura-
tion of the withdrawal or loss. The same shall apply for the duration 
of a driving ban. Customers shall notify SHARE NOW without undue 
delay of the suspension or limitation of their right to drive, any driving 
bans becoming effective or any temporary securing or seizure of their 
driver‘s license.
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5. § Hozzáférési eszközök (SHARE NOW Mobilalkalmazás)

(1)  A SHARE NOW járművekhez való hozzáférés eszköze a SHARE NOW 
Mobilalkalmazás.

(2)  A SHARE NOW Mobilalkalmazás hozzáférési eszközként történő 
használatához a Felhasználónak rendelkeznie kell olyan mobiltele-
fonnal, amely megfelel a SHARE NOW Mobilalkalmazás technikai 
követelményeinek. A rendszer a Mobilalkalmazás minden letöltése-
kor automatikusan megvizsgálja, hogy a mobiltelefon megfelel-e a 
követelményeknek; a SHARE NOW ilyen szempontból nem garantál-
ja a kompatibilitást. A Felhasználó maga köteles biztosítani a mobil 
adatforgalmazás és a bluetooth alapú kommunikáció lehetőségét, és 
viselni köteles az adatforgalmazással felmerülő, a Felhasználó mobil-
szolgáltatója felé fizetendő költséget.

(3)  Tilos a hozzáférési eszköz információtechnológiai eszközzel törté-
nő kiolvasása, másolása vagy manipulálása. E szabály megsértése a 
SHARE NOW rendszerből történő azonnali kizárást eredményez, és 
a Felhasználó köteles megtéríteni a szabálysértéssel összefüggésben 
esetlegesen felmerülő teljes kárt.

(4)  A Felhasználó köteles bejelenteni a SHARE NOW ügyfélszolgálata 
felé a hozzáférési eszköz elvesztését vagy megsemmisülését annak 
érdekében, hogy a SHARE NOW letilthassa az ilyen hozzáférési esz-
közt, és megelőzhesse az azzal való visszaélést. A hozzáférési eszköz 
letiltásáról a Felhasználó email útján kap értesítést.

(5)  A regisztrációs folyamat során a Felhasználó létrehoz egy, a  
SHARE NOW Mobilalkalmazásban bizalmas információkhoz és funk-
ciókhoz (pl. SHARE NOW járművek bérlése, számlák megtekintése, 
személyes/üzleti adatok megtekintése/megváltoztatása) való hozzá-
férésre szolgáló jelszót. Továbbá, a Felhasználó létrehoz egy szemé-
lyes azonosító számot (PIN) saját maga SHARE NOW járműben vagy 
a SHARE NOW Mobilalkalmazásban az utazás megkezdéséhez szük-
séges azonosítása céljára. A Felhasználó köteles a jelszót és a PIN kó-
dot szigorúan bizalmasan kezelni és megóvni harmadik személy általi 
hozzáféréstől. Így különösen, a Felhasználó semmilyen körülmények 
között sem jegyezheti fel vagy tárolhatja a jelszót és a PIN kódot a 
hozzáférési eszközön vagy az annak hordozására szolgáló eszközön 
vagy tarthatja bármilyen más módon a hozzáférési eszköz közelében. 
A Felhasználó köteles a jelszót és a PIN kódot (az utóbbit az ügyfél-
szolgálattal való kapcsolatfelvétel útján) haladéktalanul megváltoz-
tatni, ha oka van feltételezni, hogy az(ok) megismerhetővé vált(ak) 
harmadik személyek számára.

(6)  A SHARE NOW PIN és a hozzáférési eszközök csak külön tárolhatók. 
A Felhasználó felelős e szabálynak bármilyen módon történő megsér-
téséért.

6. § Foglalás és az egyedi szerződések megkötése

(1)  SHARE NOW járműveket regisztrált és ellenőrzött Felhasználók bé-
relhetnek.

(2)  Egy SHARE NOW jármű foglalása egyszer 20 perces időtartamra in-
gyenesen. Az aktuális legnagyobb foglalási idő hossza megtalálható 
a weboldalon és a SHARE NOW Mobilalkalmazásban. Ha a lehető-
ség az adott SHARE NOW jármű tekintetében elérhető, foglalás díj 
ellenében meghosszabbítható. Meghosszabbított foglalás esetén a 
foglalási díj azonnal terhelésre kerül a Felhasználó folyószámláján. A 
meghosszabbított foglalás későbbi törlése esetén a már megfizetett 
foglalási díj nem kerül visszatérítésre. A foglalás maximális hosszát és 
a vonatkozó költségeket a SHARE NOW Mobilalkalmazásban lehet 
megtekinteni. Foglalást kizárólag a SHARE NOW Mobilalkalmazáson 
keresztül lehet leadni. A SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy saját 
mérlegelési jogkörében döntsön az egyes egyedi bérleti szerződések 
megkötéséről. Egyedi esetekben, eltérések lehetnek a tényleges és a 
jelzett helyzet között a GPS jel pontatlansága miatt is.

(3)  A SHARE NOW járművek használatára vonatkozó egyedi bérleti 
szerződések akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó megkezdi a 

§ 5 Access tools (SHARE NOW App)

(1)  The means of access for SHARE NOW vehicles is the SHARE NOW 
App.

(2)  To be able to use the SHARE NOW App as an access tool, the Cus-
tomer must have a cell phone that is compatible with the technical re-
quirements of the SHARE NOW App. For every download of the App, 
the system automatically checks whether the cell phone is compatible 
with such requirements; SHARE NOW does not guarantee compat-
ibility in that respect. The Customer personally shall provide the pos-
sibility of mobile data communication and bluetooth connection and 
shall bear any data transmission costs which become payable to the 
Customer‘s mobile service provider.

(3)  It is prohibited to read out, copy or manipulate an access tool by 
means of information technology. Any non-compliance will immedi-
ately lead to the exclusion from SHARE NOW and the Customer shall 
bear the costs of any damage resulting from non-compliance, if any.

(4)  The Customer shall report a loss or the destruction of an access tool 
to SHARE NOW‘s service center to enable SHARE NOW to block such 
access tool and prevent misuse. The Customer shall be informed by 
email that the access tool has been blocked.

(5)  During the registration process, the Customer will create a password 
to access confidential information and functions in the SHARE NOW 
App (e.g. rent SHARE NOW vehicles, viewing invoices, viewing/chang-
ing personal/business data). In addition, the Customer will create a 
personal identification number (PIN) for the purpose of authenticat-
ing himself/herself in the SHARE NOW vehicle or in the SHARE NOW 
App to start a trip. The Customer is obligated to keep the password 
and PIN strictly confidential and protect them from access by any 
third party. In particular, the Customer must not at any rate note or 
store the password and PIN on an access tool or its carrier medium or 
otherwise keep them near the access tool. The Customer shall change 
the password and the PIN (the latter by contacting the customer ser-
vice) immediately if there is reason to assume that it/they might have 
been disclosed to any third party.

(6)  The SHARE NOW PIN and the access tools shall be kept separately. 
The Customer shall be liable for any non-compliance.

§ 6  Reservation and conclusion of individual lease agreements

(1)  Registered and validated Customers may rent SHARE NOW vehicles.

(2)  A specific SHARE NOW vehicle may be reserved free of charge. The 
current max. reservation time is stated on the website and in the 
SHARE NOW App. If available for the respective SHARE NOW vehicle, 
the reservation may be prolonged for a fee. In the case of an extended 
reservation, the reservation fee will be immediately charged to the 
Customer‘s current account. Should the extended reservation later be 
canceled, the already paid reservation fee will not be refunded. The 
maximum period for the reservation and the corresponding charges 
will be shown in the SHARE NOW App. The order may only be placed 
via the SHARE NOW App. SHARE NOW reserves the right to decide 
on the conclusion of individual lease agreements in its discretion. In 
individual cases, there may be deviations between the actual and the 
indicated location also due to inaccuracies of the GPS signal.

(3)  The individual lease agreement on the use of a SHARE NOW vehicle 
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bérlést a hozzáférési eszközén, és a SHARE NOW jármű fedélzeti szá-
mítógépe a központi zár kioldásával megerősíti a bérlést. A PIN kód  
SHARE NOW Mobilalkalmazásban történő megadásával a Felhaszná-
ló elfogadja a bérleti díjakat. A Felhasználó köteles a jármű elindítását 
megelőzően megvizsgálni a SHARE NOW járművet, hogy van-e rajta 
látható meghibásodás, károsodás vagy jelentős szennyeződés, jelen-
teni azt a SHARE NOW részére a SHARE NOW Mobilalkalmazáson, 
telefonon vagy emailen keresztül. Jelentős meghibásodás, károsodás 
és/vagy szennyeződés esetén a Felhasználó köteles telefonon kap-
csolatba lépni a SHARE NOW-val, hogy bejelentse a meghibásodás, 
károsodás és/vagy szennyeződés természetét és komolyságát. Annak 
érdekében, hogy a meghibásodás, károsodás vagy szennyeződés a 
megfelelő személyhez kapcsolható legyen, elengedhetetlen a jelen-
tés megtétele a motor beindítása előtt. A Felhasználó köteles a vonat-
kozó információt teljes körűen és a valóságnak megfelelően megadni. 
A SHARE NOW jogosult megtiltani a SHARE NOW jármű használatát, 
ha a vezetési biztonság veszélyeztetettnek tűnik.

(4)  A SHARE NOW jogosult felhívni a Felhasználót a személyes adatai 
között regisztrált mobiltelefonszámon a használat megszakadása 
esetén.

(5)  Az egyedi bérleti szerződés időtartama a szerződés létrejöttével kez-
dődik, és akkor ér véget, amikor a Felhasználó a 10. §-ban foglaltak 
szerint szabályosan befejezte a bérlést, vagy ha a SHARE NOW egyol-
dalúan befejezi a bérlést a bérlés befejezésére vonatkozó, jelen általá-
nos szerződési feltételek szerinti jogával élve.

(6)  Az egyedi bérleti szerződés időtartama legfeljebb 24 óra lehet. 
A SHARE NOW időszakosan és esetenként kiterjesztett leghosz-
szabb időtartamot ajánlhat az egyedi bérleti szerződésre vonat-
kozóan, amelyet feltüntet a SHARE NOW Mobilalkalmazásban. A  
SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan befejez-
ze a bérlést, ha a vonatkozó leghosszabb időtartam eltelt. 

  Percdíj alapú bérlés esetén 2 óra folyamatos bérleti eseményt követő-
en SHARE NOW megkérheti a Felhasználót, hogy a bérleti eseményt 
zárja le és indítson el egy új bérleti eseményt. A megkérés telefonon 
és/vagy elektronikus levél (email) formájában történik. Amennyiben 
a Felhasználó elfogadható határidőn belül (2 óra) nem válaszol a 
megkeresésre, akkor SHARE NOW a bérleti esemény körülményeit 
mérlegelve egyoldalúan leállíthatja a bérlést. SHARE NOW, a bérle-
ti szerződés egyoldalú lezárásával Felhasználónak okozott esetleges 
többletköltségek, egyéb bármilyen természetű káresemények miatti 
kártérítési kötelezettségek SHARE NOW-val szembeni érvényesíthe-
tőségétől elzárkózik.

(7)  A SHARE NOW jogosult bármikor visszavenni a SHARE NOW jármű-
vet és azt egy másik hasonló SHARE NOW járműre kicserélni a Fel-
használóval egyeztetve.

(8)  A Felhasználó nem jogosult visszavonni az egyedi bérleti szerződés 
megkötésére vonatkozó nyilatkozatát.

(9)  A Felhasználó elfogadja, hogy már a foglalás megkezdésével a Fel-
használó által megadott bankkártyához/hitelkártyához tartozó bank-
számlán a mindenkor hatályos díjszabásban meghatározott összeg 
kerülhet óvadékként zárolásra/blokkolásra (előengedélyezési tranz-
akció óvadék összegeként).

7. § Árak, fizetési késedelem, hitelkeret

(1)  A Felhasználó köteles a kiválasztott tételre az egyedi bérlés vagy 
(esetleges) foglalás kezdetekor érvényes árat fizetni. A vonatkozó 
díjat a SHARE NOW Mobilalkalmazás megjeleníti a Felhasználó szá-
mára minden egyes bérlés / foglalás előtt. Az egyedi bérlés megkez-
dését követően a díj megváltoztatására nincs lehetőség. Valamennyi 
díj vagy a SHARE NOW Mobilalkalmazásban vagy a díj- és költség-
jegyzékben kerül feltüntetésre. Minden egyösszegű költség feltünte-
tésre kerül a mindenkor hatályos díj- és költségjegyzékben. Az árak 
végfelhasználói árak, amelyek tartalmazzák az alkalmazandó törvé-
nyes általános forgalmi adót. A fizetési kötelezettség az egyedi bérleti 

is entered into when the Customer starts the lease with his access 
device and the onboard computer of the SHARE NOW vehicle has 
confirmed the lease by opening the central locking. By entering the 
PIN into the SHARE NOW App, the Customer accepts the lease tariffs. 
Before driving off, the Customer is obliged to check the SHARE NOW 
vehicle for any visible defect, damage, and gross soiling and to report 
them to SHARE NOW via the SHARE NOW App, by telephone or by 
email. In the case of serious defect, damage and/or soiling, the Cus-
tomer shall contact SHARE NOW by telephone to report the nature 
and seriousness of the defect, damage and/or soiling. To enable a cor-
rect allocation of the defect, damage, or soiling to the person causing 
the defect, damage, or soiling, it is indispensable to make the report 
before starting the engine. The Customer is obliged to provide the 
corresponding information completely and truthfully. SHARE NOW is 
entitled to prohibit the use of the SHARE NOW vehicle if the driving 
safety seems impaired.

(4)  SHARE NOW is entitled to call the Customer under the cell phone 
number registered in the personal data if the usage process is inter-
rupted.

(5)  The term of the individual lease agreement shall commence upon en-
tering into the agreement and end when the Customer has properly 
terminated the lease pursuant to Section 10 or if SHARE NOW is en-
titled to terminate the rental in accordance with these General Terms 
and Conditions and terminates the rental unilaterally.

(6)  The term of an individual lease agreement shall be up to 24 hours. 
SHARE NOW may sometimes offer an extended maximum term 
for an individual lease agreement which will be shown in the  
SHARE NOW App. SHARE NOW reserves the right to terminate in-
dividual lease agreements unilaterally at any time if the respective 
maximum term has expired.

  In case of minute based rental after 2 hours continuous rental event 
SHARE NOW may request the Customer to terminate the current 
rental contract and initiate a new one. The request would take place 
via phone call and in a way of email message. If the Customer fails 
to react to the request within an acceptable period of time (2 hours), 
SHARE NOW, by taking into account the circumstances of the actual 
rental event, may terminate the contract. SHARE NOW may not be 
hold for responsible for any harm, disadvantages or extra expenses of 
the User which could later be related to this termination.

(7)  SHARE NOW is entitled to take back the SHARE NOW vehicle and re-
place it by a comparable SHARE NOW vehicle at any time in coordina-
tion with the Customer.

(8)  The Customer is not entitled to withdraw his/her declaration to enter 
into the individual lease agreement.

(9)  Customer agrees that as of the beginning of the reservation the 
amount specified in the applicable tariff may be blocked on the bank 
linked to the debit/credit card provided by the Customer (amount of 
pre-authorisation security deposit).

§ 7 Prices, default in payment, credit balance

(1)  The Customer shall pay the prices for the selected rate applicable at 
the commencement of the individual lease respectively reservation 
(if any). The relevant rate is displayed to the Customer prior to each 
lease / reservation within the SHARE NOW App. A change to a dif-
ferent rate is not possible after commencing the individual lease. All 
rates and fees are either displayed in the SHARE NOW App or set out 
in the fee and cost policy. All lump sum costs are set out in the fee and 
cost policy as amended from time to time. The prices are end prices 
that include the applicable statutory VAT. The payment shall be due 
upon termination of the individual lease agreement.
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szerződés megszűnésekor válik esedékessé.
(2)  A SHARE NOW az egyedi bérlés megkezdése előtt egy ésszerű ösz-

szegű biztonsági letétet engedélyezhet előzetesen a Felhasználó ál-
tal használt fizetési eszközön. Biztonsági letét alkalmazása esetén a 
SHARE NOW tájékoztatja erről a Felhasználót, és a biztonsági letétről 
a felek az egyedi bérleti szerződésben állapodnak meg.

(3)  Ha a SHARE NOW jármű nem alkalmas használatra, a Felhasználónak 
semmilyen díj nem kerül felszámításra. Ezekben az esetekben a SHA-
RE NOW nem tartozik kártérítési felelősséggel.

(4)  Forint pénznemű pénzforrás formájában SHARE NOW kredit szerez-
hető, amely promóciós tevékenység keretében is adható, az ezekre 
vonatkozó feltételek szerint. A SHARE NOW kreditek nem használha-
tóak fel a közigazgatás és szabálysértésekkel kapcsolatban kibocsáj-
tott számlák részben vagy egészben történő megfizetésére.

(5)  Ha egy Felhasználó SHARE NOW kreditet kap, az 3 munkanapon 
belül jóváírásra kerül az ügyfélfiókjában. A források csak a (magán) 
Felhasználó sztenderd fizetési profiljában írhatók jóvá, üzleti felhasz-
náló profiljában nem, és nem vezethető át másik (magán) sztenderd 
fizetési profilba. Ha a Felhasználó ügyfélfiókja helyben igényelhető  
SHARE NOW kreditet tartalmaz, a Felhasználó általi használatkor 
először ez kerül felhasználásra. Több forrás közül a korábban lejáró 
kerül először felhasználásra. Ha a Felhasználó nem rendelkezik ele-
gendő forrással az ügyfélfiókjában, illetve a forrást meghaladó hasz-
nálat esetén a díjak a Felhasználó által beállított fizetési eszközzel 
kerülnek kiegyenlítésre. A Felhasználó bármikor megtekintheti a ren-
delkezésére álló forrást a SHARE NOW Mobilalkalmazásban vagy a  
SHARE NOW számlán. Az érvényességi időn belül fel nem használt 
források elvesznek.

(6)  A SHARE NOW által adott SHARE NOW kredit nem használható fel 
másik helyi SHARE NOW társasággal kötött egyedi bérleti szerződés-
sel kapcsolatban.

(7)  A SHARE NOW kredit az alábbi díjak tekintetében használható fel: ve-
zetési díjak, nagy távolsági díjak, reptéri díjak és zónaspecifikus díjak. 

(8)  A SHARE NOW járművek használata – a Felhasználó egyedi bérleti 
szerződésben tett választásával összhangban – a vonatkozó csomag 
és/vagy a vonatkozó sztenderd percdíjak alapján vagy azok részeiként 
kerülnek elszámolásra (a befejezetlen percek egész percként kerül-
nek felszámításra). A csomagok egy SHARE NOW járműnek csak egy 
bérlésére vonatkoznak és a felhasználatlan részek (pl. vezetési idő) az 
adott bérlés végeztével lejárnak (10. §).

(9)  A magánszemély Felhasználók által teljesített kifizetésekre a ki-
választott fizetési eszköznek megfelelően kerül sor. A Felhasználó 
köteles biztosítani, hogy a regisztrált bankszámláján vagy valamely 
más pénzügyi eszközén elegendő fedezet álljon rendelkezésre. Ha a 
bank visszaterheli a kiterhelt összeget, és ezért a Felhasználó felelős, 
a Felhasználó köteles megfizetni a banki költségeket, valamint az 
inkasszóköltséget a hatályos díj- és költségjegyzéknek megfelelő-
en. A SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa bármely, 
a Felhasználó által megjelölt fizetési eszközt, és több fizetési eszköz 
megjelölése esetén megváltoztassa a Felhasználó által alapértelme-
zettként megjelölt fizetési eszközt, erről, adott esetben előzetesen 
tájékoztatni köteles a Felhasználót.

(10)  Az üzleti felhasználóként teljesített kifizetéseket időszakos számlázás 
alapján banki átutalással vagy hitelkártyával kell teljesíteni.

(11)  A Felhasználó csak akkor és olyan mértékben érvényesíthet beszámí-
tási vagy visszatartási jogot, ha és amilyen mértékben ellenkövetelé-
se nem vitatott, az ügy egyszerűen, további bizonyítás nélkül eldönt-
hető vagy jogerősen elbírált. 

(12)  A SHARE NOW megvonhatja a Felhasználó javára már megállapított 
SHARE NOW krediteket, különösen akkor, ha 

a)  az esedékességkor nem kerül sor a Felhasználó számlájának kiegyen-
lítésére 

b)  a Felhasználó nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely tájé-

(2)  SHARE NOW may pre-authorize a reasonable amount as a security 
deposit on the Customer‘s selected means of payment prior to the 
commencement of the individual lease. If a security deposit applies, 
SHARE NOW will inform the Customer thereof and the security de-
posit will be agreed upon in the individual lease agreement between 
the parties.

(3)  If the SHARE NOW vehicle is not fit for use, no fees will be charged to 
the Custome. SHARE NOW may not be hold for responsible for any 
harm, disadvantages or extra expenses of the Customer which could 
later be related to this technical malfunction. 

(4)  A credit balance can be acquired in the form of HUF funds; it is also 
possible that HUF funds are granted in the course of promotional ac-
tivities. The relevant conditions apply. SHARE NOW Credits may not 
be used to pay all or part of the invoices issued in connection with pub-
lic administration charges.

(5)  If a Customer receives a credit balance, it will be credited to the ac-
count within 3 working days. Funds can only be credited on the Cus-
tomer‘s standard payment profile (private), but not to a Business 
Customer profile, and cannot be transferred to another standard 
payment profile (private). If the Customer‘s account contains a credit 
balance that is locally redeemable, the relevant credit balance will at 
first be consumed for the Customer‘s usage. The credit funds expiring 
the soonest will be consumed first. To the extent the Customer does 
not have funds on his/her account, – or the usage exceeds the existing 
funds – the Customer‘s preferred means of payment will be used for 
the charges. The Customer can view the current status of his/her funds 
at any time in the SHARE NOW App or the SHARE NOW account. Any 
allotments not used within the validity period of the respective funds 
shall be forfeited.

(6)  The credit balance with SHARE NOW cannot be used in case of 
an individual lease agreement entered into with another local  
SHARE NOW company.

(7)  The credit balance can be used for the following rates and fees: Driv-
ing, long distance rates, airport rates and zone specific rates.

(8)  The use of SHARE NOW vehicles shall – in line with the Customer‘s 
selection in the individual lease agreement – be accounted for in ac-
cordance with the relevant package and/or in accordance with the 
respective standard rates per minute or part thereof (unfinished min-
utes shall be charged as full minutes). Packages shall only apply for 
one lease of a SHARE NOW vehicle and unused parts (e.g., driving 
time) expire upon end of the respective lease (§ 10).

(9)  Payments as a private Customer shall be made according to the se-
lected means of payment. The Customer shall ensure that his/her 
(bank) account that is used for direct debiting or any other selected 
means of payment has sufficient cover. If the amount debited is 
charged back by the bank and the Customer is responsible for this, 
the Customer shall pay the bank expenses and, subsequently, a dun-
ning charge in accordance with the current fee and cost policy. SHARE 
NOW reserves the right to reject any means of payment specified by 
the Customer and, if several means of payment have been specified, 
to change the means of payment selected as default means of pay-
ment by the Customer; this shall be communicated to the Customer 
in advance, if applicable.

(10)  Payments as a Business Customer shall be made by bank transfer or 
by credit card upon periodic invoicing.

(11)  The Customer shall only be entitled to assert a right of retention or 
withholding to the extent that his counterclaim is uncontested, ready 
for decision or has been finally adjudicated. 

(12)  SHARE NOW may revoke SHARE NOW credits already granted to the 
Customer, in particular if: 

a)  the User‘s outstanding debt is not settled at the due date

b)   the User fails to comply with any information obligation contained in 
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koztatási kötelezettségeinek; 
c)  balesetből vagy egyéb eseményből kifolyólag előre láthatóan maga-

sabb fizetési kötelezettségek terhelik a Felhasználót.
(13)   Minden bérleti eseményhez kötelezően megállapított kiegészítő 

szolgáltatási díj kerül felszámolásra az ár listában meghatározottak 
szerint. A kiegészítő szolgáltatási díj fejében a Felhasználó jogosult:

a)  károkozási önrész korlátozására 
b)    országos autópálya használatra (kivéve a tisztán elektromos autókat, 

amelyek csak Pest megyére érvényes autópálya használati jogosult-
sággal rendelkeznek.)

8. §  Engedményezés, közvetlen beszedési megbízás és előzetes beje-
lentés

(1)  A SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy a szerződésből eredő köve-
teléseit engedményezze. Ebben az esetben a SHARE NOW átadja a 
követelés engedményezéséhez szükséges adatokat az engedmé-
nyesnek, aki az adatokat semmilyen más célra nem kezelheti vagy 
használhatja fel. A Felhasználót az engedményezésről a vonatkozó 
számlában kell értesíteni. Ebben az esetben a Felhasználó csak a kö-
vetelés megszüntetésének hatásával teljesíthet kifizetést az enged-
ményesnek, az általános ügyfélkérések, panaszok stb. tekintetében a 
SHARE NOW marad felelős.

(2)  A SHARE NOW (vagy követelésnek a fenti rendelkezés szerinti enged-
ményezése esetén az engedményes) köteles a SEPA közvetlen besze-
désről értesíteni a Felhasználót azt legalább két (2) nappal megelőző-
en (előzetes bejelentés). Ez az értesítési határidő vonatkozik a SHARE 
NOW és a Felhasználó közötti üzleti kapcsolat keretében megállapo-
dott bármely SEPA közvetlen beszedésre.

9. § A Felhasználó általános kötelezettségei / tilalmak

(1)  Ha a Felhasználó a továbbiakban írtak szerint köteles kapcsolatba 
lépni a SHARE NOW-val, köteles a SHARE NOW Mobilalkalmazásban 
megadott telefonszámot használni. Vagy pedig, ha elérhető, használ-
hatja a SHARE NOW járműbe telepített telefont is.

(2)  A Felhasználó köteles:
a)  a SHARE NOW járművet óvatosan és finoman kezelni, különösen, be-

tartani a gyártó használati útmutatójában foglaltakat és a bejáratási, 
valamint a meghatározott legnagyobb percenkénti fordulatszámra és 
sebességre vonatkozó előírásokat;

b)  haladéktalanul értesíteni a SHARE NOW-t bármilyen rongálásból 
vagy balesetből eredő sérülésről vagy súlyos szennyeződésről; bele-
értve a dohányzásra utaló körülmények (pl. füstszag, hamu-, cigaret-
tacsikk maradványok) észlelését is.

c)  általánosságban védeni a SHARE NOW járművet az eltulajdonítással 
szemben (az ablakokat fel kell húzni és a központi zárat be kell zárni);

d)  rendszeres időközönként ellenőrizni az üzemi folyadékok szintjét és a 
keréknyomást hosszabb utakon, és szükség szerint beállítani azokat;

e)  a vezetést megelőzően ellenőrizni, hogy van-e a SHARE NOW jármű-
vön egyértelmű meghibásodás;

f)  eleget tenni a SHARE NOW jármű használatával kapcsolatos vala-
mennyi jogszabályi követelménynek, különösen a közúti közlekedési 
rendszabályoknak (1/1975. (II. 5.) KPM–BM rendelet - KRESZ).

g)  haladéktalanul megállni, ha a műszerfalon hibajelzés jelenik meg, 
és kapcsolatba lépni a SHARE NOW-val annak egyeztetése céljából, 
hogy az utazás folytatható-e;

h)  biztosítani, hogy elektromos jármű használata esetén az akkumulátor 
a szolgáltatási terület elhagyásakor elegendő töltöttséggel rendelke-
zik a járműnek a szolgáltatási területre való visszahozásához és adott 
esetben a töltési eljárás szabályszerű megkezdéséhez;

i)  a lezáráskor legalább négy (4) darab, a jármű állapotának, rendelte-
tésszerű használatra való alkalmasságának, különösen annak rongá-
lástól mentes módon történt használatának igazolására alkalmas, 
és megfelelő fényképet készíteni. A fényképeket köteles megőrizni 3 
hónapig.

these T&C.
c)   due to an accident or other event, the User is expected to have higher 

payment obligations.
(13)   A mandatory additional service charge will be charged for each rental 

event as specified in the price list. For an additional service fee, the 
Customer is entitled to:

a)  limit the deductible
b)   use of all national highways (except for pure electric cars, which has 

the access right only to Pest County’s highways)

§ 8 Assignment, direct debit authorization, and prenotification

(1)  SHARE NOW reserves the right to assign its receivables under the 
agreement. In this case, SHARE NOW provides the data required for 
the assignment of receivables to the assignee who must not process 
or use such data for any other purpose. The Customer shall be notified 
of such an assignment in the respective invoice. In such case, the Cus-
tomer may only make payments to the assignee with debt discharg-
ing effect; SHARE NOW shall remain responsible for general customer 
requests, complaints, etc.

(2)  SHARE NOW (or, in the case of an assignment of a receivable pursu-
ant to the above provision the assignee) shall notify the Customer of 
the SEPA direct debiting at least two (2) days in advance (pre-notifi-
cation). This notification period shall apply to any agreed SEPA direct 
debiting in the business relationship between SHARE NOW and the 
Customer.

§ 9 General obligations of the Customer / prohibitions

(1)  If the Customer is hereinafter obliged to contact SHARE NOW, he/
she shall use the telephone number specified in the SHARE NOW 
App. Alternatively, he/she may also use a telephone installation of the  
SHARE NOW vehicle, if available.

(2) The Customer is obliged to:
a)  treat the SHARE NOW vehicle carefully and gently, in particular to ob-

serve the provisions of the manufacturer‘s operation manual as well 
as the running-in requirements and the specified maximum revolu-
tions per minute and speed;

b)  notify SHARE NOW immediately of any damage resulting from vio-
lence or accident or of any gross soiling; including the observation of 
sign of smoking (smell of fume, remains of cigarette stub, ash);

c)  generally protect the SHARE NOW vehicle against theft (windows 
must be closed and the central locking locked);

d)  check the operating liquids and the tire pressure on extended trips at 
regular intervals and, if necessary, adjust them;

e) check the SHARE NOW vehicle for obvious defects prior to driving;

f)  fulfill all statutory requirements in connection with the operation of 
the SHARE NOW vehicle, in particular under the regulation of 1/1975. 
(II. 5.) KPM–BM order - KRESZ).

g)  stop immediately if a warning light flashes up in the dashboard display 
and contact SHARE NOW to discuss whether the trip may be contin-
ued;

h)  ensure that, when using an electric vehicle, the battery has sufficient 
capacity at the time of leaving the home area to bring the vehicle back 
into the home area and to be able to properly start the charging pro-
cess, if applicable;

i)  at the time of ending of the rental Customer is obliged to take at least 
four (4) photographs to be able to certify the condition of the vehicle. 
The intended use of these photographs is the prove, that the rental 
event occurred free of injury. Photos must be kept for 3 months.
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(3) A Felhasználó számára tilos:
a)  a SHARE NOW járművet alkohol, kábítószer vagy olyan gyógyszer ha-

tása alatt vezetni, ami hátrányosan befolyásolhatja a vezetési képes-
ségét. Az alkoholra szigorú tilalom (véralkoholszint: 0‰) vonatkozik;

b)  az üzemanyagkártyát azon a SHARE NOW járművön kívüli más jár-
mű üzemanyaggal való feltöltésére használni, mint amelyikhez az 
üzemanyagkártya tartozik, vagy az elektromos töltési kártyát azon a 
SHARE NOW járművön kívüli más jármű feltöltésére használni, mint 
amelyikhez az elektromos töltési kártya tartozik; az üzemanyag-
kártya kizárólag a SHARE NOW Mobilalkalmazásban megtalálható 
partner benzinkutakon használható; prémium üzemanyagok (pl. Ma-
xxMotion) használata nem elfogadható; e kötelezettség megszegése 
esetén a Felhasználónak felszámításra kerülhet a külső üzemanyag-
számlák feldolgozásának költsége a díj- és költségjegyzékben foglal-
tak szerint;

c)  kikapcsolni az utasoldali légzsákot, kivéve, ha gyermek vagy csecse-
mő biztonsági gyermekülésben vagy ülésmagasítón történő szállítá-
sához, vagy a babahordozó elhelyezésére vonatkozó biztonsági elő-
írásoknak való megfelelés miatt szükséges, a lenti 9. § (3) bekezdés n) 
pontnak megfelelően. Az utasoldali légzsák kikapcsolása esetén azt 
újra be kell kapcsolni a bérlés végén (10. § (1) bekezdés e) pont);

d)  a SHARE NOW járművet épített úton kívüli utazáshoz, motorsport 
vagy bármilyen verseny céljára használni;

e)  a SHARE NOW járművet járműtesztelésre, gépjárművezető-képzés-
re, személyek kereskedelmi célú szállítására vagy egyéb kereskedelmi 
szállítási célra (pl. futárszolgálat, pizza kiszállítás) használni;

f)  a SHARE NOW járművet gyúlékony, mérgező vagy más veszélyes 
anyagok háztartási mennyiséget jelentős mértékben meghaladó 
mennyiségben történő szállítására használni;

g)  a SHARE NOW járművet olyan dolgok szállítására használni, amik 
hátrányosan befolyásolhatják a vezetés biztonságát, vagy a formájuk, 
méretük vagy súlyuk miatt károsíthatják a SHARE NOW jármű belse-
jét vagy külsejét;

h) a SHARE NOW járművet bűncselekmény elkövetésére használni;
i)  a SHARE NOW járműben dohányozni vagy megengedni, hogy mások 

dohányozzanak a SHARE NOW járműben;
j)  a SHARE NOW járműben állatot szállítani, kivéve, ha az zárt ketrec-

ben van, amit biztonságosan rögzítenek a csomagtérben;
k)  beszennyezni a SHARE NOW járművet, vagy bármilyen hulladékot 

hagyni a SHARE NOW járműben;
l)  több személyt szállítani, mint amennyi a forgalmi engedélyben meg-

engedettként szerepel;
m)  javítási vagy átalakítási munkát végezni a SHARE NOW járművön, 

vagy harmadik személyt igénybe venni ilyen munka elvégzésére;

n)  gyermekeket vagy csecsemőket a szükséges ülésmagasító/gyerme-
külés nélkül szállítani. A Felhasználó köteles betartani a gyártó gyer-
mekülés elhelyezésére vonatkozó valamennyi utasítását;

o)  a SHARE NOW járművet Magyarországon kívüli utazásra használni, 
kivéve, ha az kifejezetten megengedett a SHARE NOW Mobilalkalma-
zásban;

p)   a SHARE NOW járművet az útra merőlegesen leparkolni.
  A Felhasználó köteles a díj- és költségjegyzékben meghatározott ösz-

szegű szerződéses kötbért fizetni a 9. § (3) bekezdés o) pont bármilyen 
megszegéséért, valamint a díj- és költségjegyzékben meghatározott 
összegű szerződéses kötbért fizetni a 9. § (3) bekezdés bármely más 
pontjának megszegéséért. A kötbérfizetés nem érinti a kártérítés 
iránti igényt. Ilyen esetben a szerződéses kötbér összege levonásra 
kerül a kárösszegből. Továbbá, a díj- és költségjegyzékben meghatá-
rozott egyösszegű fizetési kötelezettség is felmerülhet.

(4)  A környezet, a lakosság és más Felhasználók érdekében a Felhasználó 
köteles környezetbarát és üzemanyaghatékony stílusban vezetni.

(3) The Customer must not:
a)  drive the SHARE NOW vehicle under the influence of alcohol, drugs 

or pharmaceuticals which might impair his/her fitness to drive. A strict 
ban on alcohol (0.0‰) applies;

b)  use the fuel card to fuel vehicles other than the SHARE NOW vehicle 
to which the fuel card is assigned or to use the charging card to charge 
vehicles other than the SHARE NOW vehicle to which the charging 
card is assigned; with the fuel card only and exclusively partner petrol 
stations, which can be found in the SHARE NOW App, shall be used; 
the use of premium fuels (e.g. MaxxMotion) shall be inadmissible; in 
case of a breach of this requirement, the Customer may be charged 
the costs in accordance with the fee and cost policy for processing ex-
ternal fuel receipts;

c)  deactivate the passenger airbag, unless this is necessary to transport 
children or babies with a necessary seat elevation/ child seat or to ob-
serve all instructions of the manufacturer relating to the installation 
of baby seats both in accordance with Section 9 (3) n) below. If the 
passenger airbag has been deactivated, the Customer must activate 
the passenger airbag when terminating the lease (Section 10 (1) e));

d)  use the SHARE NOW vehicle for cross-country trips, motor sports 
events or races of any kind;

e)  use the SHARE NOW vehicle for vehicle tests, driving trainings or for 
transporting persons on commercial terms or commercial transports 
(e.g., courier services, pizza delivery);

f)  use the SHARE NOW vehicle to transport easily inflammable, poison-
ous or otherwise hazardous substances to the extent they significant-
ly exceed household quantities;

g)  use the SHARE NOW vehicle to transport objects or substances 
that might impair driving safety or damage the interior of the  
SHARE NOW vehicle due to their nature, size, form or weight;

h) use the SHARE NOW vehicle to commit criminal offenses;
i) smoke or allow others to smoke in the SHARE NOW vehicle;

j)  take animals into the SHARE NOW vehicle, unless they are in a closed 
cage that is safely placed in the trunk;

k)  grossly soil the SHARE NOW vehicle or leave any kind of waste in the 
SHARE NOW vehicle;

l)  carry more passengers than the number permitted by the vehicle reg-
istration;

m)  carry out repairs or any alterations to the SHARE NOW vehicle or have 
such repairs or alterations carried out on the Customer‘s own author-
ity;

n)  transport children or babies without a necessary seat elevation/ child 
seat. The Customer must observe all instructions of the manufacturer 
relating to the installation of baby seats;

o)  make trips abroad with the SHARE NOW vehicle, unless explicitly per-
mitted in the SHARE NOW App; and

p)    park SHARE NOW vehicles perpendicular to the road. The Customer 
shall pay a contractual penalty in the amount set out in the fee and 
cost policy for any breach of Section 9 (3) o) and in the amount set out 
in the fee and cost policy for any other breach of this Section 9 (3). The 
right to claim for damages shall remain unaffected. In this case, the 
contractual penalty shall be deducted from such damages. Further, a 
lump sum payment in accordance with the fee and cost policy might 
apply.

(4)  In the interest of the environment, the general public, and the other 
Customers, the Customer‘s driving style shall be environmentally 
sound and fuel-efficient.
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10. § A bérlés befejezése

(1)  Ha a Felhasználó szeretné befejezni a bérlést (és ezzel megszüntetni 
az egyedi bérleti szerződést), úgy köteles:

a)  tájékozódni a SHARE NOW által az adott városban jóváhagyott par-
kolási lehetőségekről és a SHARE NOW járművet szabályszerűen, a 
közúti forgalomra vonatkozó szabályoknak is megfelelően leparkolni 
vagy egy, a SHARE NOW által biztosított speciálisan megjelölt parko-
lóhelyen, vagy egy díjfizetés ellenében vagy ingyenesen használható 
közparkolóban, ha a parkolás ott megengedett. A közlekedési és köz-
igazgatási szabályok vagy a parkolóhely tulajdonosa által meghatá-
rozott tilalmak megsértéséből eredő költséget a Felhasználó köteles 
viselni;

b)  a bérlést nem magán- vagy üzleti területen (pl. parkolóházakban, 
udvarokon, stb.) befejezni, ha az nem SHARE NOW parkolóként kife-
jezetten megjelölt terület. A tilalom vonatkozik bevásárlóközpontok, 
szupermarketek, éttermek, stb., valamint egyetemek és hasonló in-
tézmények ügyfélparkolóira is. A SHARE NOW járműveknek minden-
kor mindenki számára hozzáférhetőknek kell lenniük;

c)  visszaszolgáltatni a kulcsokat (ha vannak), az üzemanyag vagy elekt-
romos töltési kártyát, adott esetben parkolókártyát az erre a célra ki-
alakított tárolóba való behelyezéssel;

d)  meggyőződni arról, hogy a kézifék be van húzva, minden ablak és ajtó 
be van zárva és a világítás ki van kapcsolva;

e) meggyőződni arról, hogy az utasoldali légzsák be van kapcsolva; és
f)  meggyőződni arról, hogy semmilyen hulladék vagy jelentős szennye-

ződés nem maradt a SHARE NOW járműben.
g)  a lezáráskor legalább négy (4) darab, a jármű állapotának, rendelte-

tésszerű használatra való alkalmasságának, különösen annak rongá-
lástól mentes módon történt használatának igazolására alkalmas, 
és megfelelő fényképet készíteni. A fényképeket köteles megőrizni 3 
hónapig.

(2)  A Felhasználó napi vagy időszakos parkolási korlátozással érintett te-
rületeken (például: várakozni tilos „8 órától 19 óráig” vagy „kedden 6 
órától 13 óráig” kiegészítő jelzéssel) nem parkolhatja le a járművet. 
Ez vonatkozik a már elrendelt, de hatályba még nem lépett forgalmi 
tilalmakra (például események vagy áthelyezés miatti ideiglenes par-
kolási tilalmakra) is. Ha a Felhasználó az elektromos jármű bérlését 
SHARE NOW töltőponton fejezi be, a Felhasználó köteles a járművet 
a töltőpontál erre a célra megjelölt területen leparkolni és megkez-
deni a töltési folyamatot. A Felhasználó csak ezt követően kezdemé-
nyezheti a bérlés befejezését. Ez nem érinti a 10. § (4) bekezdést.

(3)  Olyan elektromos jármű bérlése, amelynek az akkumulátor-töltött-
sége a jármű töltésjelzőjén látható határvonal alatt van, csak egy 
SHARE NOW töltőponton fejezhető be. A Felhasználó egy kijelzőn 
kap tájékoztatást az akkumulátor töltöttségének szintjéről és a ha-
tárvonal eléréséről. A Felhasználó köteles az elektromos járművet a 
töltőpontál erre a célra megjelölt területen leparkolni és megkezdeni 
a töltési folyamatot. A Felhasználó csak ezt követően kezdeményez-
heti a bérlés befejezését. Ez nem érinti a 10. § (4) bekezdést.

(4) A bérlés csak akkor fejezhető be,
a)  ha a SHARE NOW jármű azon a szolgáltatási területen belül találha-

tó, amelyben a bérlés megkezdődött. A szolgáltatási terület határai 
bármikor megtekinthetők a SHARE NOW Mobilalkalmazásban. A Mo-
bilalkalmazásban található kijelzés tájékoztatási célt szolgál, és nem 
alapítható rá igény.

b)  ha mobiltelefon-kapcsolat létesíthető ott, ahol a SHARE NOW jármű 
található. Ha ez kivételesen nem lehetséges, a Felhasználó köteles a 
SHARE NOW járművet megfelelően áthelyezni.

(5)  A Felhasználó köteles a bérlést a hozzáférési eszközzel befejezni. Ezt 
megelőzően a kulcsokat (ha vannak a járműhöz), a parklókártyát, 
elektromos töltési kártyát és üzemanyagkártyát, valamint a partner 
kedvezmény kártyákat vissza kell helyezni a tartójukba, és be kell 
zárni az ablakokat és az ajtókat (lásd a 10. § (1) bekezdést). A SHA-
RE NOW fenntartja a jogot, hogy automatikusan kezdeményezze a 
bérlés befejezését miután a SHARE NOW jármű szabályosan le lett 

§ 10 End of lease

(1)  If the Customer wants to terminate a lease (and, thereby terminate 
the individual lease agreement), the Customer is obliged:

a)  to inform himself/herself about the parking possibilities approved by 
SHARE NOW in the respective city and to park the SHARE NOW ve-
hicle properly and in accordance with the applicable road traffic provi-
sions either in a specifically marked parking space provided by SHARE 
NOW or, if it is allowed to park the vehicle there, in a paying or non-
paying public car park. Any breach of traffic rules or prohibitions im-
posed by the owner of the respective space shall be at the Customer‘s 
expense;

b)  not to terminate the SHARE NOW lease on any private or busi-
ness premises (e.g. parking garages, backyards, etc.) which are not 
expressly marked as SHARE NOW car parks. The prohibition shall 
also apply to customer car parks of shopping centers supermarkets, 
restaurants etc. as well as universities and similar institutions. The 
SHARE NOW vehicle must be accessible for everybody at any time;

c)  to return keys (if the vehicle has any), fuel card respectively charging 
card and, if applicable, parking card by putting them into the fixture 
provided for this purpose;

d)  to make sure that the parking brake has been put on, all windows and 
doors have been fully closed and all lights have been switched off;

e) to make sure that the passenger airbag is activated; and
f)  to make sure that no waste or gross soilings are left in the  

SHARE NOW vehicle. 
g)  at the time of ending of the rental Customer is obliged to take at least 

four (4) photographs to be able to certify the condi-tion of the vehicle. 
The intended use of these photographs is the prove, that the rental 
event occurred free of injury. Photos must be kept for 3 months

(2)  In areas where parking is not allowed on certain days or at certain 
times (e.g. ‚No Stopping‘ restrictions with an additional sign such as 
„8 a.m. to 7 p.m.“ or „On Tuesdays, 6 a.m. to 1 p.m.“) the lease may not 
be terminated. The same shall apply to parking prohibitions that have 
already been imposed but are not yet valid in terms of time (e.g. tem-
porary parking prohibitions because of events or relocations). If the 
lease of an electric vehicle is terminated at a SHARE NOW charging 
point the Customer is obliged to park the vehicle at a charging point in 
a space marked for this purpose and start the charging process. Only 
after having done so, the Customer may initiate the termination of 
the lease. This shall not affect Section 10 (4).

(3)  The lease of an electric vehicle with a battery power below the limit 
indicated on the vehicle‘s charge indicator may only be terminated 
at a SHARE NOW charging point. A screen will inform the Customer 
about the battery level and about reaching the power limit. The Cus-
tomer is obliged to park the electric vehicle at a charging point in a 
space marked for this purpose and start the charging process. Only 
after having done so, the Customer may initiate the termination of 
the lease. This shall not affect Section 10 (4).

(4)  The lease can only be terminated
a)  if the SHARE NOW vehicle is located within the home area, in which 

the rental was started. The limits of the home area can be viewed at 
any time in the SHARE NOW App. The display in the App serves as an 
orientation and shall not create any claim.

b)  if a cell phone connection can be established at the location of the 
SHARE NOW vehicle. Where this is not possible in an exceptional 
case, the Customer has to relocate the SHARE NOW vehicle accord-
ingly.

(5)  Customers shall terminate the lease via their means of access. Prior 
to this, the key (if the vehicle has any), parking card, charging card 
and fuel card and other Partners discount cards must have been re-
turned to the holder provided, and the windows and doors must have 
been closed (see Section 10 (1)). SHARE NOW reserves the right to 
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parkolva. A bérlés csak az után befejezett, hogy a SHARE NOW jármű 
a bérlés végét a központi zár lezárásával megerősíti. A Felhasználó kö-
teles biztosítani, hogy a bérlés lezárása teljesen befejezett legyen, mi-
előtt otthagyja a SHARE NOW járművet. Ha a Felhasználó otthagyja a 
SHARE NOW járművet annak ellenére, hogy a bérlés nem fejeződött 
be, a bérlés a Felhasználó költségére folytatódik.

(6)  Ha a bérlés nem fejezhető be, a Felhasználó köteles erről a  
SHARE NOW-t haladéktalanul és megfelelően értesíteni, és a  
SHARE NOW járműnél maradni, amíg az ügyfélközpont döntést hoz 
a további eljárásról. A SHARE NOW visszatérít minden további felme-
rülő bérlési költséget annak ellenőrzését követően, hogy nem terheli 
felróhatóság a Felhasználót. Például, a Felhasználónak felróható, ha 
a SHARE NOW jármű azért nem engedi a bérlés befejezését, mert az 
üzemanyagkártya, valamint a partner kedvezmény kártyákat vagy 
elektromos töltési kártya vagy a jármű kulcsai (ha vannak a jármű-
nek) nincsenek a járműben, ha az ajtók nincsenek bezárva, vagy a  
SHARE NOW jármű a szolgáltatási területen kívül található. Ellenkező 
esetben a díj- és költségjegyzék szerinti egyösszegű költség merülhet 
fel.

(7)  Ha a Felhasználó elmulasztja a jármű kulcsainak (ha vannak a jár-
műnek), az üzemanyagkártyának, valamint a partner kedvezmény 
kártyákat az elektromos töltési kártya SHARE NOW járművel együtt 
történő visszaszolgáltatását a bérlés befejezésekor, a Felhasználó 
köteles valamennyi tartozékot visszaszolgáltatni a SHARE NOW-nak 
legkésőbb a bérlés befejezésétől számított 12 órán belül. Ellenkező 
esetben a díj- és költségjegyzék szerinti egyösszegű költség merülhet 
fel.

(8)  Baleset esetén, amelyet követően a SHARE NOW jármű többé 
nem mozdítható, a bérlés legkésőbb akkor fejeződik be, amikor a  
SHARE NOW jármű átadásra kerül az autómentő társaságnak.

11. §   Balesetek, károk, meghibásodások és javítások kezelése; 
közlekedési szabálysértések; csalás gyanúja

(1)  A Felhasználó köteles a SHARE NOW ügyfélszolgálata részére in-
dokolatlan késedelem nélkül telefonon bejelenteni az utazás során 
előforduló minden balesetet, kárt és meghibásodást. Ugyanez vo-
natkozik mindarra a balesetre, kárra és meghibásodásra, amelyek a 
SHARE NOW járművön láthatók a bérlés megkezdésekor, lásd a 6. § 
(3) bekezdést.

(2)  A Felhasználó köteles biztosítani, hogy indokolatlan késedelem nél-
kül kerüljön a rendőrség részére bejelentésre és a rendőrség által 
jegyzőkönyvezésre minden olyan baleset, lopás, tűz vagy állatkár, 
amelynek a Felhasználó által vezetett SHARE NOW jármű a részese. 
Ha a rendőrség megtagadja a baleset részleteinek jegyzőkönyvezé-
sét, a Felhasználó köteles erről megfelelően telefonon értesíteni a  
SHARE NOW-t indokolatlan késedelem nélkül. Ilyen esetben a Fel-
használó köteles egyeztetni az ügyfélszolgálattal a további lépések-
ről, és követni az ügyfélszolgálat utasításait. Ezt az eljárást kell követni 
függetlenül attól, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy okozta 
a balesetet, és attól, hogy a kár csekély vagy nem. A Felhasználó csak 
azt követően hagyhatja el a baleset helyszínét, hogy

a)  a rendőrség befejezte a baleseti helyszínelést (vagy, ha ez nem lehet-
séges, a Felhasználó tájékoztatta a SHARE NOW ügyfélszolgálatot e 
11. § (2) bekezdésnek megfelelően); és

b)  a bizonyítékok megőrzése és a károk mérséklése iránti, a  
SHARE NOW-val egyeztetett intézkedések megtörténtek; és

c)  a SHARE NOW jármű átadásra került egy autómentő társaságnak 
vagy más módon biztonságosan elhelyezésre került a SHARE NOW-
val egyeztetve, vagy a Felhasználó eltávolította.

(3)  A Felhasználó nem ismerhet el semmilyen felelősséget vagy te-
het bármilyen hasonló nyilatkozatot a Felhasználó által vezetett  
SHARE NOW jármű részvételével történő baleset esetén. Ha a Fel-
használó e tilalom ellenére tesz felelősséget elismerő nyilatkoza-

automatically initiate the ending of the lease after the SHARE NOW 
vehicle has been properly parked. Only when the SHARE NOW vehicle 
confirms the end of the lease by locking the central locking system, 
the lease is terminated. The Customer must ensure that the termina-
tion of the lease is fully completed before leaving the SHARE NOW 
vehicle. If the Customer leaves the SHARE NOW vehicle although the 
lease is not terminated, the lease continues at the expense of the Cus-
tomer.

(6)  If the lease cannot be terminated, the Customer shall promptly notify 
SHARE NOW accordingly and stay with the SHARE NOW vehicle until 
the service center has made a decision on how to proceed. Any addi-
tional lease costs incurred shall be reimbursed by SHARE NOW after 
a review if the Customer is not at fault. For example, the Customer is 
at fault if the SHARE NOW vehicle does not allow a termination of 
the lease because the fuel card, or the Partners discount cards  or the 
charging card or the vehicle keys (if the vehicle has any) are not in the 
vehicle, if the doors are not closed or if the SHARE NOW vehicle is 
located outside of the home area. Otherwise a lump sum payment in 
accordance with the fee and cost policy might apply.

(7)  If the Customer fails to return the vehicle keys (if the vehicle has any) 
or the fuel card or Partners discount card or charging card together 
with the SHARE NOW vehicle upon termination of the lease, the 
Customer has to return all accessories to SHARE NOW no later than 
within 12 hours after termination of the lease. Otherwise a lump sum 
payment in accordance with the fee and cost policy might apply.

(8)  In case of an accident after which the SHARE NOW vehicle can no lon-
ger be moved, the lease shall end at the latest upon handover of the 
SHARE NOW vehicle to the towing company.

§ 11  Handling of accidents, damage, defects and repairs; traffic offens-
es; suspicion of fraud

(1)  The Customer shall report any accidents, damage and defects oc-
curring during the trip by telephone to SHARE NOW‘s service center 
without undue delay. The same shall apply to any accidents, dam-
age and defects the SHARE NOW vehicle shows already at the com-
mencement of the lease, cf. Section 6 (3).

  (2)  The Customer shall ensure that any accident, theft, fire or damage 
caused by game or any other damage involving a SHARE NOW vehicle 
driven by the Customer are reported to and recorded by the police 
without undue delay. If the police refuse to record the details of an 
accident, the Customer shall inform SHARE NOW accordingly without 
undue delay by telephone In any such event, the Customer shall con-
sult the service center on how to proceed and follow the instructions 
of the service center. This shall apply irrespective of whether the ac-
cident was caused by the Customer or by a third party or whether the 
damage is minor or not. The Customer may only leave the scene of the 
accident after

a)  the acquisition of accident data by the police has been finished (or, 
where this is not possible, after the SHARE NOW service center has 
been informed accordingly pursuant to this Section 11 (2)), and

b)  measures to preserve the evidence and to mitigate the damage have 
been taken in consultation with SHARE NOW, and

c)  the SHARE NOW vehicle has been handed over to a towing company 
or otherwise safely deposited in consultation with SHARE NOW or has 
been removed by the Customer.

(3)  The Customer must not assume any liability or make any similar dec-
larations in the event of an accident involving a SHARE NOW vehicle 
driven by the Customer. Where the Customer makes a declaration as-
suming liability in spite of this prohibition, such declaration shall ex-
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tot, az ilyen nyilatkozat kizárólag a Felhasználóra vonatkozhat. A  
SHARE NOW járműnek sem az üzembentartóját sem az üzemeltető-
jét, sem a biztosítót nem kötheti az ilyen nyilatkozat.

(4)  Függetlenül attól, hogy egy balesetet, amelyet a SHARE NOW felé a 
Felhasználó jelenteni köteles, a Felhasználó vagy harmadik személy 
okozott, a SHARE NOW kárbejelentő nyomtatványt ad át a Felhasz-
náló részére a baleset bejelentését követően. A Felhasználó köteles 
a nyomtatványt teljeskörűen kitölteni és a SHARE NOW részére visz-
szajuttatni 5 napon belül. Ha a SHARE NOW nem kap írásbeli kárbeje-
lentést ez alatt az idő alatt, a biztosító nem lesz képes rendezni a kárt. 
Ilyen esetben a SHARE NOW fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóra 
terhelje a kár összegét, különösen a balesettel érintett személyek, 
dolgok és járművek tekintetében.

(5)  A SHARE NOW jármű károsodásával kapcsolatban kifizetett minden 
összegnek a SHARE NOW a jogosultja. Ha a Felhasználó ilyen kifi-
zetésben részesül, köteles azt erre irányuló kérés nélkül átengedni a 
SHARE NOW-nak.

(6)  A SHARE NOW kérésére a Felhasználó bármikor köteles megjelölni a 
SHARE NOW jármű pontos helyét és lehetővé tenni a SHARE NOW 
jármű átvizsgálását.

(7)  Csak a SHARE NOW jogosult megválasztani a SHARE NOW járművet 
károsodás esetén kijavító szervizt.

12. § Biztosítási fedezet / Felelősségkorlátozás

(1) A SHARE NOW jármű felelősségbiztosítási fedezetben áll.
(2)  A továbbiakban írt eltérő rendelkezés hiányában a fent említett fele-

lősségbiztosítás megfelel a biztosítási tárgyú jogszabályok rendelke-
zéseinek.

(3)  Ha a Felhasználó megsérti a biztosítási tárgyú jogszabályok által meg-
határozott bármely kötelezettséget, amely alapján a biztosító mente-
sül fizetési kötelezettsége alól, a 12. § (1) bekezdés szerinti biztosítási 
fedezet nem áll fenn.

(4)  A Felhasználó SHARE NOW járműben keletkezett károkért való fele-
lőssége az alábbi rendelkezések szerint korlátozott:

  Ha a SHARE NOW jármű megsérül mialatt a Felhasználó használatá-
ban van, vagy, ha a Felhasználó kárt okoz a SHARE NOW járműben, 
a Felhasználó SHARE NOW járműben keletkezett kárért való felelős-
sége az alábbi levonható összegben korlátozott, az ügyfél által bérleti 
eseményenként kötelezően megfizetett kiegészítő szolgáltatási díj 
ellenében: 

a) Percdíj alapú bérlés esetén 100.000 Ft. az önrész ;
b) Óra vagy napi díjas bérlés esetén 50.000 Ft az önrész;

(5)  A felelősségkorlátozás akkor érvényesül, ha (i) a SHARE NOW jármű-
vet a jelen általános szerződési feltételekkel összhangban használták 
és (ii) a károsodásról az értesítés megtörtént indokolatlan késedelem 
nélkül és a 11. §-szal összhangban.

  
A felelősségkorlátozás nem érvényesül az alábbi esetekben:

a) a 9. §-ban foglalt kötelezettségek súlyos megsértése;
b)  balesetek és károsodások 11. § szerinti jelentésének jogellenes elmu-

lasztása;
c) szándékos vagy súlyos gondatlansággal történő károkozás;
d)  a SHARE NOW jármű rendeltetésellenes használattal okozott mecha-

nikai károsodása (pl. a motor meghibásodása rossz üzemanyag betöl-
tése miatt).

e) a fentebb nem említett esetekben lásd XX mellékletet.

(6)  Ha a Felhasználó súlyos gondatlansággal kárt okoz a SHARE NOW jár-
műben, a Felhasználó felelőssége a biztosítási tárgyú jogszabályok és 

clusively apply to the Customer personally. Neither the keeper nor the 
insurer of the SHARE NOW vehicle shall be bound by such declaration.

(4)  Irrespective of whether an accident that the Customer is obliged to 
report to SHARE NOW was caused by the Customer or by a third 
party, SHARE NOW will provide the Customer with a damage re-
port form after the accident has been reported. The Customer shall 
fully complete and return this form to SHARE NOW within 5 days. 
Should SHARE NOW not receive a written damage report within this 
period, the insurance will be unable to settle the claim. In this event,  
SHARE NOW reserves the right to charge to the Customer any costs 
for damages, in particular, to persons, items and vehicles that are re-
lated to the accident.

(5)  SHARE NOW shall be entitled to any compensation paid in relation to 
damage to the SHARE NOW vehicle. If the Customer has received any 
such payments, the Customer has to transfer them to SHARE NOW 
without further demand.

(6)  Upon SHARE NOW‘s request, the Customer shall indicate the precise 
location of the SHARE NOW vehicle at any time and permit an inspec-
tion of the SHARE NOW vehicle.

(7)  Only SHARE NOW shall choose the workshop for repairing the  
SHARE NOW vehicle in case of damages.

§ 12 Insurance cover / Limitation of Liability

(1) The SHARE NOW vehicle has third party liability insurance cover.
(2)  Unless otherwise stipulated hereinafter, the aforementioned liability 

insurance shall correspond to the general terms and conditions for 
motor vehicle insurance AKB 2015 issued by the German Insurance 
Association (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.) (hereinafter referred to as „AKB“).

(3)  Should the Customer breach any obligation of the AKB and should 
this result in a release of the insurer from its obligation to pay, the 
insurance coverage pursuant to Section 12 (1) will not apply.

(4)  The Customer‘s liability for damage to the SHARE NOW vehicle is lim-
ited pursuant to the following provisions:

  If the SHARE NOW vehicle is damaged while it is used by the Custom-
er or if the Customer causes a damage to the SHARE NOW vehicle, 
the liability of the Customer for damage to the SHARE NOW vehicle 
shall be limited (as a result of a granted insurance service for the addi-
tional service charge which Customer must pay for each rental event) 
to a deductible amount 

a) of HUF 100 000 in case of minute based rental. 
b) of HUF 50 000 in case of hourly or daily packages 

(5)  The limitations of liabilities apply if (i) the SHARE NOW vehicles have 
been used in compliance with these General Terms and Conditions 
and (ii) the damage has been notified without undue delay and in ac-
cordance with Section 11.

The limitations of liability do not apply in case of

a) gross violations of the obligations pursuant to Section 9,
b) illicit not reporting of accidents or damages pursuant to Section 11,

c) damages caused by intent or gross negligence; or
d)  mechanical damage to the SHARE NOW vehicle caused by incorrect 

operation (e.g. engine damage caused by wrong fueling).

e) in all other conditions listed in Appendix XX.

(6)  If the User causes serious damage to the SHARE NOW vehicle through 
gross negligence, the User shall be liable in accordance with the provi-
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az azok alapján fennálló biztosítási szerződés rendelkezéseihez igazo-
dik.

(7)  A járműben keletkezett kár elszámolásának alapját a Weboldalon 
közzétett kárkatalógus képezi. Az abban nem szereplő károk esetén 
a gépjármű hivatalos márkaszerviz kárkalkulációja az irányadó.

13. § A SHARE NOW felelőssége

(1)  A SHARE NOW felelős az általa, képviselői vagy megbízottjai által 
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért a jogsza-
bályi rendelkezéseknek megfelelően.

(2)  A SHARE NOW csekély gondatlansággal okozott kárért való fele-
lőssége az ilyen szerződések esetén jellemző előre látható károkra 
korlátozott, és csak jelentős szerződéses kötelezettség megszegése 
esetén áll fenn. Jelentős szerződéses kötelezettség az olyan kötele-
zettség, amelynek teljesítése az alapja a szerződésszerű teljesítésnek, 
és amelyre a Felhasználó általában hivatkozhat. A 13. § (2) bekezdés-
ben foglaltak azonos módon vonatkoznak a SHARE NOW törvényes 
képviselőire és megbízottjaira is.

(3)  Kizárt a SHARE NOW felróhatóság nélküli felelőssége olyan meghibá-
sodásokért, amelyek a szerződéskötéskor is fennállnak.

(4)  A felelősségkorlátozás garanciák adása esetén azok mértékéig nem 
érvényesül, és nem érvényesül az élet, testi épség vagy egészség ká-
rosodása esetén sem.

14. §  A Felhasználó felelőssége, szerződéses kötbér, egyösszegű 
költségek, kizárás a használatból

(1)  A Felhasználó felelős a SHARE NOW-val szemben minden olyan 
kárért, amelyet felróhatóan okoz a SHARE NOW-nak. Ez magában 
foglalja különösen, de nem kizárólag a 9. §-ban foglaltak megsérté-
séért, a SHARE NOW jármű, annak kulcsai (ha vannak a járműnek), 
és/vagy tartozékai (ideértve a parkoló/üzemanyag- és töltési kártyát 
valamint a partner kedvezmény kártyák) ellopásáért, károsodásáért, 
megsemmisüléséért való felelősséget. A Felhasználó felelőssége ese-
tén, ha biztosítási fedezet nem áll rendelkezésre a járműbiztosítás 
alapján, a Felhasználó köteles mentesíteni a SHARE NOW-t harmadik 
személyek igényei alól.

(2)  A Felhasználó hibájából bekövetkező baleset esetén a Felhasználó 
felelőssége, a járműben keletkezett károkra a megállapodás szerint 
levonható összegig (önrész) terjed ki. Egyéb következmény károk 
esetén, mint például szakértői díjak, autószállítási költség, járulékos 
adminisztrációs költségek, helyszíni szolgáltatás illetve baleset ese-
tén az eljárás díja, valamint a kötelező felelősség biztosítás által nem 
fedezett károkra teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

(3)  A Felhasználó felelős a SHARE NOW járművel elkövetett közlekedési 
szabálysértések vagy bűncselekmények következményeiért. A Fel-
használó köteles megtéríteni minden ebből eredő költséget, és teljes 
körűen mentesíteni a SHARE NOW-t harmadik személyek követelései 
alól. A közlekedési szabálysértésekkel (figyelmeztetések, bírságok, 
büntetések, stb.) kapcsolatos ügyintézésért a Felhasználó köteles a 
SHARE NOW részére egyösszegű ügyintézési díjat, kezelési költséget 
fizetni minden egyes esetben. Az egyösszegű ügyintézési díj, kezelési 
költség összege az alkalmazandó díj- és költségjegyzéken alapszik. A 
közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatosan felmerülő költségekkel 
a SHARE NOW megterhelheti a Felhasználó megadott fizetési eszkö-
zét.

(4)  Ha a Felhasználó felróhatóan balesetet okoz a szolgáltatási területen 
kívül, köteles viselni a SHARE NOW jármű szolgáltatási területre tör-
ténő visszahozásából eredő költségeket.

(5)  Ha a 10. §-ban foglaltak megsértése miatt szükségessé válik, hogy a 
SHARE NOW áthelyezze a SHARE NOW járművet, vagy harmadik fél 
autómentő szolgáltatót bíz meg, a Felhasználó köteles viselni annak 

sions of the insurance legislation and the insurance contract in force 
thereunder.

(7)  Damage to the vehicle shall be settled on the basis of the damage 
catalog published on the Website. In the event of any damage not 
covered therein, the damage assessment of the vehicle‘s authorized 
dealer prevails.

§ 13 SHARE NOW‘s liability

(1)  SHARE NOW‘s shall be liable in accordance with the statutory provi-
sions for any damage caused intentionally or by gross negligence by 
SHARE NOW or its representatives or vicarious agents.

(2)  SHARE NOW‘s liability for slight negligence shall be limited to the 
amount of the foreseeable damages typical for this type of contract 
and shall only apply in case of a breach of a material contractual ob-
ligation. Material contractual obligations shall be obligations the ful-
fillment of which forms the basis for the proper performance of the 
agreement and on which the Customer may generally rely. The provi-
sions of this Section 13 (2) shall equally apply to SHARE NOW ‚s legal 
representatives and vicarious agents.

(3)  SHARE NOW‘s liability without fault for defects existing at the time 
the agreement is entered into shall be excluded.

(4)  Limitations of liability shall not apply to the extent guarantees have 
been given, in the event of any damage to a person‘s life, body or 
health or to claims under the German Product Liability Act (Produkhaf-
tungsgesetz).

§ 14  Customer‘s liability, contractual penalties, lump sum costs, exclu-
sion from use

(1)  The Customer shall be liable vis-à-vis SHARE NOW for any damage 
incurred by SHARE NOW that the Customer culpably caused. This 
shall include without limitation infringements of Section 9, the theft 
of, damage to or loss of the SHARE NOW vehicle, its keys (if the ve-
hicle has any) and/or accessories (including parking/fuel/discount and 
charging card). In the event that the Customer is liable and there is 
no insurance cover under the vehicle insurance, the Customer shall 
indemnify SHARE NOW from any third party claims.

(2)  In the event of an accident due to the Customer‘s own fault, the Cus-
tomer‘s liability shall, up to the amount of the agreed deductible. Oth-
er consequences of the accident, such as expert’s fees, car transporta-
tion costs, incidental administration costs, on-site service or accident 
fees and any damages which are not covered by the liability insurance 
Customer is accounted for with his full liability.

(3)  The Customer is liable for the consequences of traffic offences or 
criminal offences committed with the SHARE NOW vehicle. The Cus-
tomer shall pay all resulting costs and shall release SHARE NOW fully 
from any claims of third parties. For the processing of traffic offences 
(cautions, fees, fines, etc.), the Customer shall pay SHARE NOW a 
processing lump sum for each instance. The amount of the process-
ing lump sum shall be based on the applicable fee and cost policy.  
SHARE NOW may charge the Customer‘s specified payment instru-
ment for traffic violation and other administration costs. 

(4)  In case the Customer culpably causes an accident outside the home 
area, the Customer shall bear the costs arising from returning the 
SHARE NOW vehicle in the home area.

(5)  If due to a breach of Section 10 it is necessary for SHARE NOW to relo-
cate the SHARE NOW vehicle or if a third party engages a towing ser-
vice, the Customer shall bear the costs for such service and additional 
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díját és a járulékos költségeket a hatályos díj- és költségjegyzékkel 
összhangban.

(6)  A Felhasználó köteles a díj- és költségjegyzékben meghatározott ösz-
szegű szerződéses kötbért fizetni, ha vezetésre nem jogosult személy 
számára megengedi, hogy használja a SHARE NOW járművet (lásd 3. 
§ (4) bekezdés). Ez nem érinti a kártérítés iránti igényt. Ilyen esetben a 
szerződéses kötbér összege levonásra kerül a kárösszegből.

(7)  Ha a Felhasználó elmulasztja, hogy töltési oszlopnál parkolja le az 
olyan elektromos járművet, amelynek akkumulátor töltöttségi szintje 
a jármű töltöttség kijelzőjén látható határvonal alatt van, és ehelyett 
az elektromos járművet egy másik parkolóhelyen hagyja, vagy a Fel-
használó elmulasztja megkezdeni a töltési folyamatot, a Felhasználó 
köteles egyösszegű áthelyezési díjat fizetni az akkor hatályos díj- és 
költségjegyzékkel összhangban.

(8)  Minden felróható jelentős szerződésszegés esetén, ideértve a fizetési 
késedelmet is, a SHARE NOW időlegesen vagy véglegesen kizárhatja 
az érintett Felhasználót a SHARE NOW járművek használatából azon-
nali hatállyal. A Felhasználó az ilyen kizárásról emailben kap értesí-
tést.

(9)  A vonatkozó egyösszegű díjak nem kerülnek kiterhelésre olyan mér-
tékben, amilyen mértékben a Felhasználó bizonyítja, hogy nem fe-
lelős a költségek felmerüléséért, hogy nem merült fel költség, vagy, 
hogy a felmerült költségek lényegesen alacsonyabbak, mint az 
egyösszegű díj.

(10)  A közigazgatási szabálysértések (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, 
szabálytalan várakozás, közúti szabálysértés, egyéb szabálysértések) 
minden esetben szerződésszegésnek minősülnek. Ezekben az esetek-
ben a SHARE NOW mint üzembentartó – a jogszabályi kötelességé-
nek eleget téve – a hatósági megkeresésre reagálva minden esetben 
megjelöli azt a Felhasználót, aki az ilyen szabálysértéssel érintett idő-
pontban/időszakban a nyilvántartása szerint a járművet bérelte és a 
szabálysértést elkövette (elkövethette). A SHARE NOW ezekben az 
esetekben az eljáró hatóság megkeresésére a felhasználó következő 
felhasználó személyes adatait közli a hatósággal: név, születési hely 
és idő; lakcím; bérleti esemény száma, bérleti esemény időtartama.

15. § Megszűnés, a keretszerződés megszüntetése

(1)  A keretszerződés határozatlan időre jön létre, mindkét fél jogosult 
a keretszerződést két (2) hét felmondási idő mellett írásban (szöveg 
formájában, pl. levél, fax, email) felmondani a naptári hónap végére. 
Ha a felek minimum szolgáltatási időben állapodtak meg egyidejűleg 
megkötött díjcsomagokra vonatkozóan, a keretszerződés is csak a 
megállapodott minimum időszak végére szüntethető meg felmon-
dással két (2) hét felmondási idő mellett.

(2)  A felek azonnali hatályú felmondási joga érintetlen marad. A  
SHARE NOW jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani kü-
lönösen, ha a Felhasználó

a)  fogyasztónak minősül és két esedékes fizetési kötelezettséggel kése-
delembe esik;

b) általánosságban beszünteti kifizetések teljesítését;
c)  a közjog szerint jogi személynek vagy különleges alapnak minősül, 

vagy kereskedő, aki társas vállalkozásként vagy önálló vállalkozóként 
a saját gazdasági tevékenysége körében járt el a keretszerződés meg-
kötése során, és esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe 
esett;

d)  valótlan nyilatkozatokat tesz vagy tényeket hallgat el a regisztráció 
során vagy a szerződéses jogviszony alatt, amely miatt ésszerűen 
nem elvárható a SHARE NOW-tól a szerződés fenntartása;

e)  írásbeli figyelmeztetés ellenére folytatja súlyos szerződésszegő ma-
gatartását, vagy az ilyen szerződésszegésekből eredő károkat nem 
hárítja el késedelem nélkül;

f) alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezet;
g)  átadta egy másik személynek a felhasználói bejelentkezési adatait 

(SHARE NOW azonosító, SHARE NOW jelszó és SHARE NOW PIN) a 

costs in accordance with the current fee and cost policy.

(6)  The Customer shall pay a contractual penalty in the amount set out 
in the fee and cost policy if the Customer lets a person who is not an 
authorized driver use the SHARE NOW vehicle (cf. Section 3 (4)). The 
right to claim for damages shall remain unaffected. In this case, the 
contractual penalty shall be deducted from such damages.

(7)  Should the Customer fail to park an electric vehicle with a battery 
power below the limit displayed on the vehicle‘s charge indicator at a 
charging pole but rather leaves the electric vehicle at another parking 
space, or should the Customer fail to start the charging process, the 
Customer shall have to pay a relocation lump sum in accordance with 
the fee and cost policy as applicable at the time.

(8)  In the event of any material culpable breach of contract, including a 
default in payment, SHARE NOW may temporarily or permanently 
exclude the relevant Customer with immediate effect from using any 
SHARE NOW vehicles. The Customer will be informed of any such ex-
clusion by email.

(9)  The respective lump sum costs will not be charged to the extent the 
Customer proves that he/she is not responsible for the costs, that no 
costs occurred or the actual costs incurred are significantly lower than 
the lump sum.

(10)  Administrative violations (speeding, irregular parking, irregular wait-
ing, public road offence or other offence) are always considered as 
breach of contract. In these cases, SHARE NOW, as the operator, will 
in every case identify, exercising its obligations arising from the law, 
the Customer who, based on its records, was renting the vehicle at 
the time/duration affected by the particular violation and committed 
(could commit) the offence in its response to the request of the au-
thority. In such cases, SHARE NOW transfers the following personal 
data of the Customer at the request of the acting authority: name, 
place and date of birth; home address; number of rental event, dura-
tion of rental event. 

§ 15 Termination, termination of the master agreement

(1)  The master agreement shall be concluded for an indefinite period; 
both parties are entitled to terminate the master agreement upon two 
(2) weeks‘ notice in writing (text form, e.g. letter, fax, email) as per the 
end of each calendar month. If a minimum term has been agreed for 
simultaneously concluded fee packages, the master agreement may 
also be terminated by means of a standard termination upon two (2) 
weeks‘ notice as per the end of the agreed minimum term.

(2)  The parties‘ right of extraordinary termination remains unaffected. 
SHARE NOW shall be entitled to termination without notice, in par-
ticular, if the Customer

a) is a consumer and defaults on two payments due;

b) stops payments in general;
c)  is a legal entity under public law, a special fund under public law, or a 

trader, who was acting in a commercial or self-employed professional 
capacity when the main agreement was concluded and has defaulted 
on payments due;

d)  makes false statements or omits facts when registering or in the 
course of the contractual relationship, making it unreasonable for 
SHARE NOW to continue the agreement;

e)  despite written warning, continues to be in serious breach of the 
agreement or does not immediately remedy consequences already 
arising from such breaches.

f) drove under the influence of alcohol or drugs;
g)  passed on their customer login data (SHARE NOW identification, 

SHARE NOW password and SHARE NOW PIN) to another person, in 
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3. § (4) bekezdés megsértésével.
(3)  A szerződés SHARE NOW általi azonnali hatályú felmondása esetén a 

SHARE NOW járművekhez való hozzáférés a megszüntetési nyilatko-
zat kézbesítésével haladéktalanul blokkolásra kerül.

(4)  A keretszerződés vagy az egyedi bérleti szerződés fenti bekezdésben 
meghatározott ok miatti megszüntetése esetén a SHARE NOW köve-
telheti különösen, hogy

a)  az érintett Felhasználó azonnal szolgáltassa vissza az általa éppen 
használt SHARE NOW járművet. Ha a Felhasználó elmulasztja hala-
déktalanul visszaszolgáltatni a SHARE NOW járművet, a SAHRE NOW 
jogosult a Felhasználó költségére birtokba venni a SHARE NOW jár-
művet;

b)  a Felhasználó fizessen az érintett SHARE NOW jármű visszaszolgálta-
tásáig felmerülő bérleti díjrészleteknek megfelelő kárátalányt (a kárá-
talány nem kerül kiterhelésre, ha a Felhasználó bizonyítja, hogy nem 
felel a kárért, hogy kár nem merült fel, vagy a ténylegesen felmerült 
kár összege alacsonyabb, mint a kárátalány);

c)  a Felhasználó térítse meg további kárát. A SHARE NOW minden tény-
legesen okozott kárt kiterhel a Felhasználóra.

16. § Alkalmazandó magatartási kódexek

Betartjuk az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat, amely mindig el-
érhető a www.share-now.hu oldalon.

17. § Általános rendelkezések

(1)  A keretszerződésre, az ellenőrzési megállapodásra és az egyedi bérle-
ti szerződésre a magyar jog az irányadó.

(2)  Ha a Felhasználó jogi személy, közjogi jogi személy vagy nincs jogi 
illetősége Magyarországon, a keretszerződésből, az ellenőrzési meg-
állapodásból és/vagy az egyedi bérleti szerződésekből eredő vagy 
azokkal összefüggő jogvitákra a budapesti bíróságok rendelkeznek 
kizárólagos illetékességgel. Ez nem érinti a kötelező illetékességi sza-
bályok alkalmazását.

(3)  A Felhasználó kizárólag a SHARE NOW előzetes írásbeli hozzájárulá-
sával ruházhatja át a fent említett megállapodásokból eredő követe-
léseit vagy más jogait harmadik személyekre.

(4)  A jelen szerződéshez kapcsolódóan nem léteznek szóbeli kiegészítő 
megállapodások. A jelen szerződés bármilyen változtatása vagy mó-
dosítása csak írásban érvényes. Az email megfelel az írásbeli forma 
követelményének.

(5)  Ha a jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezése ér-
vénytelen vagy semmis, vagy azzá válik, az nem érinti a fennmaradó 
rendelkezések érvényességét.

18. § Ügyfélszolgálat / Panaszok

(1)  A Felhasználó a fenti 1. § (1) bekezdésben rögzített kapcsolattartási 
adatokat használhatja levél, telefon vagy email útján eljuttatott kér-
dések, észrevételek és panaszok esetén.

(2)  Ezen túlmenően a SHARE NOW nem köteles, és nem is vesz részt al-
ternatív vitarendezési eljárásokban a fogyasztók számára létesített 
alternatív vitarendezési testületek előtt.

19. § Elállási jog

A Felhasználóknak csak az ellenőrzési megállapodás tekintetében áll fenn 
elállási joguk (fenti 1. § (2) bekezdés, 4. § (2) bekezdés) az alábbi rendelke-
zések szerint:

breach of Section 3 (4).
(3)  In the event that SHARE NOW terminates the agreement without 

notice, access to SHARE NOW vehicles will be blocked immediately 
upon receipt of the relevant notice of termination.

(4)  In the event that the master agreement or the individual lease agree-
ment have been terminated for cause pursuant to the above para-
graph, SHARE NOW may claim in particular

a)  immediate return of any SHARE NOW vehicle currently used by 
the relevant Customer. Should the Customer fail to return the  
SHARE NOW vehicle immediately, SHARE NOW is entitled to take 
possession of the SHARE NOW vehicle at the Customer‘s expense;

b)  liquidated damages corresponding to the lease installments until the 
relevant SHARE NOW vehicle is returned (such liquidated damages 
will not be charged if the Customer proves to be not responsible for 
such damages, that no damages occurred or that the actually oc-
curred damages are lower than the liquidated damages);

c)  further damages. In terms of damages, SHARE NOW will charge the 
Customer the damage actually caused.

§ 16 Applicable Codes of Conduct

We adhere to our Privacy Statement that is constantly accessible on 
www.share-now.com.

§ 17 General provisions

(1)  The master agreement, the validation agreement and the individual 
lease agreements shall be governed by German law.

(2)  Where the Customer is a merchant, a legal entity under public law or 
has no legal venue in Germany, Stuttgart (Germany) shall be the ex-
clusive venue for any disputes arising from and in connection with the 
master agreement, the validation agreement and/or the individual 
lease agreements. Any mandatory venue rules shall remain unaffect-
ed hereof.

(3)  The Customer may only transfer any claims or other rights under the 
aforementioned agreements to third parties with the prior written 
consent of SHARE NOW.

(4)  There are no oral ancillary agreements. Any changes and amend-
ments shall be made in writing. An email suffices to satisfy the written 
form requirement.

(5)  Should one or several provisions of these General Terms and Condi-
tions be or become invalid or void, this shall not affect the validity of 
the remaining provisions.

§ 18 Customer Service / Complaints

(1)  The Customer may use the contact details set out in Section 1 (1) 
above in case of questions, returns or complaints by letter, telephone 
or email.

(2)  Beyond that, SHARE NOW does not and is not obligated to partici-
pate in alternative dispute resolution procedures before an alternative 
dispute resolution entity for consumers.

§ 19 Right of withdrawal

Customers have a right of withdrawal with regard to the validation agree-
ment only (Section 1 (2), Section 4 (2) above) pursuant to the following 
provisions:
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Tájékoztatás az elállási jogra vonatkozóan

Elállási jog

Önnek joga van a jelen szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül 
elállni.

Az elállási jog gyakorlásának lehetősége a szerződés megkötését kö-
vető 14 nap elteltével megszűnik.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal (pl. postai le-
vél, fax vagy email) értesítenie kell bennünket (Wallis Autómegosztó 
Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; telefonszám: [+36 1 345 
1711]; e-mail: kozpont@share-now.hu) a döntéséről, miszerint eláll 
ettől a szerződéstől. Használhatja erre a célra a mellékelt nyilatkozat-
mintát is, de ez nem kötelező.

Az elállásra nyitva álló határidő megtartásához elegendő, ha az elállási 
jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló időtartam 
lejártát megelőzően elküldi nekünk.

Az elállás hatása

Ha eláll a jelen szerződéstől, visszatérítünk Önnek minden Öntől kapott 
kifizetést, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azt a többletkölt-
séget, amely abból ered, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szten-
derd szállítási módtól eltérő szállítási módot választott), indokolatlan 
késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól 
a naptól számítva, amelyen tudomást szereztünk arról a döntéséről, 
hogy eláll a jelen szerződéstől. Az ilyen visszatérítést ugyanazt a fizeté-
si módot használva teljesítjük, amelyet Ön használt az eredeti tranzak-
cióhoz, hacsak nem állapodtunk meg másként; de egyik esetben sem 
fogja Önt az ilyen visszatérítéssel kapcsolatban költség terhelni.

Ha Ön a szolgáltatás megkezdését kérte az elállásra nyitva álló idő-
tartam alatt, olyan összeget köteles megfizetni a részünkre, amely a 
szerződés teljességéhez viszonyítva arányos azzal a szolgáltatással, 
amelyet nyújtottunk addig, amíg Ön közölte a jelen szerződéstől való 
elállását.

Instructions on the Right of Withdrawal

Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days wit-
hout giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the con-
clusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (Wallis Autó-
megosztó Kft.; 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 2. emelet) telephone 
number: +36 1 345 1711; email address: kozpont@share-now.hu) of 
your decision to withdraw from this contract by an unequivocal state-
ment (e.g. a letter sent by post, fax or email). You may use the attached 
model withdrawal form, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your 
communication concerning your exercise of the right of withdrawal 
before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all pay-
ments received from you, including the costs of delivery (with the 
exception of the supplementary costs resulting from your choice of a 
type of delivery other than the least expensive type of standard delive-
ry offered by us), without undue delay and in any event not later than 
14 days from the day on which we are in-formed about your decision 
to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement 
using the same means of payment as you used for the initial transac-
tion, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will 
not incur any fees as a result of such reimbursement. 

If you requested to begin the performance of services during the with-
drawal period, you shall pay us an amount which is in propor-tion to 
what has been provided until you have communicated us your with-
drawal from this contract, in comparison with the full coverage of the 
contract.

A Felhasználó elállási joga megszűnik azokban az esetekben is, amikor a 
SHARE NOW teljes egészében teljesítette az ellenőrzési szolgáltatást, és 
megkezdte a szolgáltatás nyújtását azt követően, hogy a fogyasztó ehhez 
hozzájárult és egyidejűleg elfogadta, hogy elveszíti az ellenőrzési megál-
lapodástól való elállási jogát, amint a SHARE NOW teljes egészében telje-
sítette az ellenőrzési megállapodást.

The Customer‘s right of withdrawal expires also in those cases in which 
SHARE NOW has completely provided the validation service and began 
with the performance of the service only after the con-sumer had given 
his express consent thereto and concurrently acknowledged that he/she 
would lose the right to withdraw from the validation agreement once 
SHARE NOW has fully performed the validation agreement.
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Nyilatkozatminta elállási jog gyakorlásához
(Ha el kíván állni a jelen szerződéstől, kérjük, töltse ki és juttassa vissza 
hozzánk ezt a nyilatkozatot.)

-  Címzett: Wallis Autómegosztó Kft., székhely: 1055 Budapest, 
Honvéd u. 20., e-mail: kozpont@share-now.hu

-  Én/mi (*) ezúton értestem(jük), hogy elállok(unk) az alábbi áruk 
értékesítésére (*)/szolgáltatások nyújtására (*) vonatkozó szerző-
déstől:

-  Megrendelés dátuma (*)/átvétel dátuma (*) _______________
-  Felhasználó(k) neve _______________
-  Felhasználó(k) címe _______________
-  Felhasználó(k) aláírása (csak akkor, ha ez a nyilatkozat papír ala-

pon kerül kiállításra),) _______________
-  Dátum _______________
(*) A szükségtelen rész törlendő.

Model withdrawal form
(If you wish to withdraw from this agreement, please fill out this form 
and return it.)

-  To Wallis Autómegosztó Kft.> 1055 Budapest, Honvéd utca 20. 2. 
emelet; email address: kozpont@share-now.hu.

-  I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) 
contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the 
following service (*),:

- Ordered on (*)/received on (*) _______________
- Name of consumer(s) _______________
- Address of consumer(s) _______________
-  Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper),) 

_______________
- Date _______________
(*) Delete as appropriate.

The following annexes are the integral part of the T&C and, by applying the 
provisions of this T&C, the legal relationship between the parties:

Annex 1: Tariff list
Annex 2: Blanket contract - template
Annex 3: Rules of promotion
Annex 4: Exemption of the Insurance Company

Az alábbi mellékletek az ÁSZF, és így – az abban foglaltak megfelelő al-
kalmazása mellett – a Felek közötti jogviszony elválaszthatatlan részét 
képezik:
1. számú melléklet: Díjszabás
2. számú melléklet: Keretszerződés minta
3. számú melléklet: Promóciós szabályzat
4. számú melléklet: Tájékoztató a biztosító fizetési kötelezettség alóli 
mentesülés különös feltételeiről


