
SHARE NOW ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁS 
SHARE NOW FEE AND COST POLICY 

Érvényes: 2020.03.03. 

Valid from 03.03.2020 

 

 

 

DÍJSZABÁS/FEES         ÁSZF 1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

Regisztrációs díj 

Validation fee 

5 990 Ft* 

Perc alapú bérlés kilométerkorlátja (csomag foglalása nélkül)  

Included mileage within minute tariff (without booking a package) 

200 km 

3 ajtós MINI és 5 ajtós MINI, MINI Cabrio (téli 

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

BMW 1-es Sorozat és BMW 2-es ActiveTourer bérlése (minute 

rental fee) 

BMW i3, BMW X1, BMW X2, MINI Cabrio (nyári időszakban/ 

summer period)** (minute rental fee)  

99 Ft/perc (by minute) 

 

109 Ft/perc (by minute) 

129 Ft/perc (by minute) 

 
 

Várakoztatás 

Stopover 

Megegyezik az adott modell perc alapú bérlési percdíjával 

Equals to the minute price of the model 

 

Csomagban foglalt kilométer (óradíjas csomag foglalása esetén) 

 

 

 

2 órás csomag esetén: 60 km 

4 órás csomag esetén: 80 km 

6 órás csomag esetén: 120 km 

napidíjas csomagok esetén: 0 km 

 

 

2-hours-package: 60 km 

MINI 3 

door

MINI 5 

door

MINI 

Convertible

(04.01-09.31)

MINI 

Convertible

(10.01-03.31)

BMW 1

BMW 

Active 

Tourer

BMW X1 BMW X2 BMW i3

Percdíj / Minute price
99 99 99 129 109 109 129 129 129

2 hours 5 990 5 990 5 990 5 990 6 990 6 990 7 490 7 490 7 490

4 hours 11 490 11 490 11 490 11 490 12 990 12 990 14 490 14 490 13 490

6 hours 16 590 16 590 16 590 16 590 18 990 18 990 20 990 20 990 19 490

1 day 16 990 16 990 16 990 16 990 19 990 24 490 29 990 29 990 NA

2 days 22 990 22 990 22 990 22 990 24 990 29 990 39 990 39 990 NA

3 days 29 990 29 990 29 990 29 990 39 990 49 990 59 990 59 990 NA

4 days 39 990 39 990 39 990 39 990 49 990 64 990 79 990 79 990 NA

Árlista / Tarifs (HUF) 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák / VAT included
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Included mileage within package tariff (in case of booking hourly 

packages) 

 

 

 

Percdíjas csomagok esetén az extra kilométerek díja kilométerenként 

(megtett 200 km felett) 

Price per additional kilometer in case of minute-based rental 

(exceeding 200 km) 

 
Óradíjas csomagok esetén az extra kilométerek díja kilométerenként  

(a csomagban foglalt távolság felett) 

Price per additional kilometer in case of hour-based rental 

(exceeding mileage of the package) 

 

 

Napidíjas csomagok esetén a megtett út díja kilométerenként  

Price per kilometer in case of daily-based rental 

 

 

Foglalás meghosszabbítása (max. 8 órán át) 

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

max 8 hours) 

  

4-hours-package: 80 km 

6-hours-package: 120 km 

daily packages: 0 km  

 

99 Ft / km 

 

 

 

 

99 Ft / km 

 

 

 

99 Ft / km 

 

 

 

300 Ft / 15 perc (minute) 

Reptéri szolgáltatási díj bérlés megkezdésekor vagy befejezésekor a 

SHARE NOW BUD Airport vecsési parkolójában 

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

Parking, Vecsés 

0 Ft* 

 

Kiemelt zóna díj (az adott zónában a bérlés megkezdése és befejezése 

többletköltséggel jár) 

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

respective zone 

0 Ft* 

  

Mobility Start Csomag díj : Autótípus és bérlési konstrukció függvényében tartalmazza az országos autópálya matrica díját és a károkozási 

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

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

is indicated in the following table. Applied automatically to each trip. 
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EGYÖSSZEGŰ KÖLTSÉGEK/LUMP SUM COSTS 

Jármű indítókulcsának elvesztése 

Loss of vehicle ignition key 

100 000 Ft  

SHARE NOW üzemanyag- vagy parkolókártya elvesztése vagy sérülése 

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

15 000 Ft 

Felhasználó által okozott károkkal kapcsolatban harmadik felek számlájának 

továbbterhelése (autómentés, parkolási szabálysértés, stb.) 

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

parking violations, etc.) 

harmadik fél számlája szerint terhelve 

acc. to invoice of third party 

Autómentés, balesetek és járműkár eljárási díja   

Processing of towing operations, accidents and vehicle damage  

5 000 Ft  

SHARE NOW jármű szervizbe szállítása felhasználó hibája miatt 

Service drive to SHARE NOW vehicle due to customers fault 

Felmerült költségek / costs occured 

 minimum 5 000 Ft  

SHARE NOW bérleti esemény befejezése magánterületen, föld alatti parkolóházban 

vagy szolgáltatási területen kívüli helyszínen  

Handling costs if SHARE NOW vehicle is left outside home area 

 

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

töltöttség/üzemanyagszint mellett 

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

+ felmerült parkolási és járulékos költségek  (+ 

costs occured and additional fees) 

minimum 20 000 Ft 

15 000 Ft 

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

általános szerződési feltételek megsértésének kezelési költsége az ÁSZF szerint 

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

the General Terms and Conditions  

5 000 Ft 

A jármű különleges tisztítása vagy javítása az általános szerződési feltételek 

megsértése miatt 

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

Conditions 

Felmerült tisztítási költség, minimum 10 000 

Ft  

acc. to cleaning costs, at least  

10 000 Ft 

Minute 

based 

rental

99 100 000 99 100 000 129 100 000 99 100 000 109 100 000 109 100 000 129 100 000 129 100 000 99 100 000

2 hours 200 50 000 200 50 000 200 100 000 200 50 000 300 50 000 300 50 000 300 50 000 300 50 000 100 50 000

4 hours 300 50 000 300 50 000 300 50 000 300 50 000 400 50 000 400 50 000 400 50 000 400 50 000 200 50 000

6 hours 400 50 000 400 50 000 400 50 000 400 50 000 500 50 000 500 50 000 500 50 000 500 50 000 300 50 000

1 day 999 50 000 999 50 000 999 50 000 999 50 000 999 50 000 999 50 000 999 50 000 999 50 000 NA NA

2 days 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 1 490 50 000 NA NA

3 days 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 1 990 50 000 NA NA

4 days 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 2 490 50 000 NA NA

MINI 3 door MINI 5 door

MINI 

Convertible

(04.01-09.31)

MINI 

Convertible

(10.01-03.31)

BMW 1
BMW Active 

Tourer
BMW X1 BMW X2 BMW i3

Mobility Start Csomag díjak és az Önrész mértéke / DPF and Excess (HUF) 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák / VAT included
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Tankolás nem partner benzinkútnál, eljárási díj 

Fuelling at a non-partner fuel station, administration fee 

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

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

Elveszett tulajdon esetén autó blokkolásának költsége 

Lost property costs (blocking the car)  

3 000 Ft 

 

900 Ft / 2 500 Ft 

 

3 500 Ft / 2 óra időtartamra 

 (for 2 hours)  

Segélyhívás költsége (vészhelyzet és technikai segítség) 

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

helyi díjszabás  

local rate 

 

 

 

SZERZŐDÉSES KÖTBÉR/CONTRACTUAL PENALTIES 

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

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

a SHARE NOW jármű alkohol befolyása alatti vezetése 

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

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

under the influence of alcohol 

50 000 Ft 

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

SHARE NOW járművel történő külföldre utazás felhasználói tilalmának megsértése 

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

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

50 000 Ft 

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

jármű használatát és/vagy felhasználói bejelentkezési adatokat (SHARE NOW 

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

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

bekezdését). 

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

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

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

General Terms and Conditions). 

Szabálytalan parkolás miatti újraparkolás díja  

Reparking of parked vehicles in contrary parking rules 

 

Gépjármű felszerelésének, alkatrészeinek rongálása, elvesztése, eltulajdonítása  

Loss, theft, or destruction of vehicle equipment  

 

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

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

Nem megfelelő tankolt üzemanyag eltávolítása 

Removing wrong fuel  

50 000 Ft 

 

 

 

 

 

 

Felmerült költségek  

costs occured 

min.10 000 Ft 

Felmerült költségek, 

costs occured  

minimum 10 000 Ft 

 

50 000 Ft 

 

Felmerült költség 

costs occured 

minimum 10 000 Ft 

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

** Nyári időszak: április 1 – október 31. 
          Summer period: 1 April – 31 October 
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1 Az egyes zónák naprakész listája, amelyekre kiegészítő díjak vonatkoznak, a kapcsolódó üzleti területek tekintetében elérhetők a www.share-now.com weboldalon. 
The specific zones for which additional fees apply are published up to date for the respective business areas on www.share-now.com. 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.share-now.com/
http://www.share-now.com/
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           ÁSZF 2. számú melléklet 

KERETSZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 

26320731-2-41) mint a SHARE NOW szolgáltatás szolgáltatója (a továbbiakban: „SHARE NOW”) mint szolgáltató, és másrészről 

 

Családi és utónév:  

Születési hely és idő:  

Anyja születési családi és utóneve:  

Állampolgárság:  

Lakóhely:  

Tartózkodási hely (amennyiben eltérő):  

Levelezési cím (amennyiben eltérő):  

Vezetői engedély 

Szám:  

Kiállítási idő:  

Érvényességi idő:  

Személyi igazolvány vagy útlevél 

Szám:  

Kiállítási idő:  

Érvényességi idő:  

Lakcímkártya szám:  

 

mint felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) (a SHARE NOW és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) 

között. 

1. A jelen keretszerződés (a továbbiakban: „Keretszerződés”) megkötésével a Felhasználó jogot szerez arra, hogy annak határozatlan 
időtartama alatt – a SHARE NOW Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseitől függően – egyedi bérleti 
szerződés(ek) létrehozásával a SHARE NOW által működtetett közösségi autóbérlési rendszer szolgáltatásait (a továbbiakban: 
„Szolgáltatás”) igénybe vegye. 

2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételeit az ÁSZF és annak mellékletei tartalmazzák, ideértve különösen a Díjszabást. Az ÁSZF és 
mellékletei a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Felhasználó kijelenti, hogy a Keretszerződés megkötését megelőzően 
az ÁSZF-et (ideértve annak mellékleteit is) megismerte, megértette, elfogadja és az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el. 

3. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Keretszerződésre vonatkozó szerződési nyilatkozat megtétele előtt a 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet szerinti tájékoztatást megkapta, ideértve az elállási/felmondási jogra és a határozatlan idejű szerződés megszüntetésére 
vonatkozó információt. A Felhasználó a Keretszerződést a tájékoztatással egyező tartalmúként fogadja el, és kéri, hogy SHARE NOW a 
Szolgáltatás végzését az említett elállási/felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő letelte előtt kezdje meg. 

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

5. Nem válik a jelen Keretszerződés tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, sem az olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, sem pedig az üzletágban a hasonló jellegű szerződések 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

6. A jelen Keretszerződés és az ÁSZF, illetve annak mellékletei a szerződés tárgyát képező Szolgáltatásra vonatkozóan valamennyi feltételt 
teljességében tartalmazzák, a szerződéskötés során tett, a jelen Keretszerződésben nem foglalt nyilatkozatok, ajánlatok, 
kötelezettségvállalások nem képezik a szerződés részét. 

7. A Keretszerződésből eredő igények esetében a másik Félhez címzett, teljesítésre történő felhívást tartalmazó fizetési felszólítás az 
elévülést megszakítja. 

8. A Felek megállapítják, hogy a szerződéskötést megelőzően és a szerződés megkötése során az irányadó jogszabályok szerinti 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek. 

 

Budapest, _____________ 

 

 

 

Felhasználó Wallis Autómegosztó Kft. 
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           ÁSZF 3. számú melléklet 

Wallis Autómegosztó Kft. 

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. 

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

Web: www.share-now.hu 

E-mail: kozpont@share-now.hu 

 

SHARE NOW szolgáltatás 

Promóciós Szabályzat 

Kiadás napja: 2020. március 3 . 

 

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Budapest, 

Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 26320731-2-41; a továbbiakban: SHARE NOW) és a SHARE NOW 

által kínált, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi 

autóbérlési rendszert (a továbbiakban: Szolgáltatás) használni kívánó személyek (a továbbiakban: Felhasználók) közötti 

üzleti kapcsolatot. A Szolgáltatás teljesítése során a SHARE NOW a természetes személy Felhasználóinak, illetve jogi 

személyek és jogi személyiség nélkül szervezetek számára (továbbiakban együtt: SHARE NOW Felhasználó) 

kedvezményeket nyújt a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.  

 

1. Általános megállapítások 
1.1. A promóciókban, kedvezményekben részt vevők köre: bármely SHARE NOW Felhasználó, aki az ÁSZF 3. pontja 

szerinti keretszerződésben foglaltakat teljesíti az adott promóció ideje alatt.  
1.2. A SHARE NOW Felhasználó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó promóciók bármelyikében való részvétellel 

automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt előírásokat. 
1.3. A hatályos szabályzat elérhetősége elektronikus formában a www.share-now.hu Weboldalon, nyomtatott 

formában a központi Ügyfélszolgálaton biztosított. 
1.4. A promóció meghirdetésére sor kerülhet: 

• a SHARE NOW Weboldalán, 

• a SHARE NOW hivatalos Facebook oldalán, 
• a SHARE NOW Facebook Csoportjában (SHARE NOW-val Csapatom!) 
• a SHARE NOW hivatalos Instagram oldalán, 

• a SHARE NOW YouTube csatornáján 
• közvetlenül küldött elektronikus üzenetekben (pl. promóciós hírlevelek, SMS üzenetek) azon 

SHARE NOW Felhasználóknak, akik ehhez előzetesen hozzájárultak, 
• a SHARE NOW egyéb szerződött Üzleti Partnerei által harmadik feleknek kiküldött üzletszerzési 

és promóciós célú tájékoztató elektronikus üzenetben, 
• bármely egyéb, reklám célú felület igénybevételével. 

1.5. A SHARE NOW jogosult a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó promóciók előzetes bejelentés és indoklás nélküli 
felfüggesztésére, leállítására, módosítására. Amennyiben erre sor kerül, a SHARE NOW az adott promóció 
felfüggesztéséről, leállításáról, illetve módosításáról közleményben tájékoztatja a SHARE NOW Felhasználókat, 
amelyet a Weboldalán közzé tesz. 

1.6. SHARE NOW kredit csak a regisztráció szerinti SHARE NOW országban szerezhető és használható fel.  
 
2. SHARE NOW kredit 
2.1. SHARE NOW kreditet a Felhasználó regisztráció, tankolás és SHARE NOW kupon által szerezhet. A SHARE NOW 

kredit meghatározott érvényességi idővel – és lejárati dátummal rendelkezik, mely nyomon követhető az 
applikációban, a Felhasználó fiókjában. A fel nem használt SHARE NOW kredit nem újítható meg, vissza nem 
téríthető, pénzre nem váltható, bírságok vagy extra szolgáltatási díjtételek (pl. extra takarítás, adminisztrációs díj) 
kifizetésére fel nem használható, 30 nap elteltével pedig törlődik a SHARE NOW Felhasználó egyenlegéről. 

 

3. Kedvezmények, promóciók, feltételek 
3.1. Ingyenes regisztráció  
3.1.1.             Kedvezmény időbeli hatálya: 2020.03.18-tól 2020.04.01-jéig vagy visszavonásig 
3.1.2.             Kedvezmény leírása, feltételek: a SHARE NOW regisztráció díja 0 Ft, amely mellé a SHARE NOW a kedvezmény 

időszakában nem ír jóvá kreditet az aktivált Felhasználó egyenlegén. 

 

http://www.share-now.hu/
http://www.drive-now.hu/
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3.2. SuperShop kártyával rendelkező Felhasználók kedvezményei  
3.2.1. Kedvezmények időbeli hatálya: 2020.03.03-től visszavonásig.  
3.2.2. Kedvezmény megnevezése: SuperShop Felhasználóknak történő pontjóváírás  
3.2.2.1. Kedvezmény leírása: A SuperShop vásárlói kártyával rendelkező Felhasználók a regisztrációjuk során megadhatják 

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

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

3.2.3. Kedvezmény megnevezése: Kedvezményes regisztrációs díj SuperShop Felhasználóknak. 
3.2.3.1. Kedvezmény leírása: A SHARE NOW kedvezményes áron teszi lehetővé a SHARE NOW rendszerhez történő 

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

3.2.3.2. Kedvezményes regisztrációs díj összege:  5990 Ft; és 1490 SHARE NOW kredit kerül jóváírásra a Felhasználó 
egyenlegén.  

 

3.3. SHARE NOW kredit üzemanyag-tankolás ösztönzésére 
3.3.1. Időbeli hatálya: 2020.03.03- visszavonásig 
3.3.2. Kedvezmény leírása, feltételek: Amennyiben bármely SHARE NOW Felhasználó az általa bérelt gépjárműbe az 

ÁSZF-ben szabályozott feltételeknek megfelelően az autó üzemanyagkártyájának használatával üzemanyagot 
tankol, 1 990 SHARE NOW kreditben részesül, amelyeta jóváírást követő 30 napos időtartam alatt válthat be. A 
tankolásért abban az esetben jár SHARE NOW kredit, amennyiben az üzemanyag szint 25%-ra vagy az alá, de nem 
kevesebb, mint 10%-ra csökken. Ezzel egyidejűleg annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy a bérlés lezárásakor 
az autó üzemanyagszintje 90% vagy annál magasabb kell, hogy legyen. A SHARE NOW kredit beváltására azok 
jóváírását követően létrejövő egyedi szerződések (bérleti események) során kerül sor; az aktuális bérleti esemény 
fizetendő díjtételéből a SHARE NOW automatikusan jóváírja a még fel nem használt bónusz percek összegét. A 
fel nem használt SHARE NOW kredit nem újítható meg, vissza nem téríthető, pénzre nem váltható, bírságok vagy 
extra szolgáltatási díjtételek (pl. extra takarítás, adminisztrációs díj) kifizetésére fel nem használható, 30 nap 
elteltével pedig törlődik a SHARE NOW Felhasználó egyenlegéről. 

3.3.3. Kedvezmény mértéke: 1 990 SHARE NOW kredit 
 
 
3.4. Happy hour és Drive’n Save menetdíj kedvezmények  
3.4.1. Időbeli hatálya: 2020.03.03-től visszavonásig. 
3.4.2. Kedvezmény leírása, feltételek: A SHARE NOW megállapíthat időszakokat, amelyekben egyes modellek – vagy 

minden modell – perc alapú bérlés esetén kedvezményes percdíjjal bérelhető.  
3.4.3. A néhány órás kedvezmény (Happy hour) kizárólag az adott időszakban érvényesíthető. A kedvezmény 

automatikusan érvényesül a bérlés megkezdésével. A kedvezményes időszak végét megelőzően megkezdett 
bérlés, amennyiben a kedvezményes időszak vége után kerül lezárásra, a kedvezményes időszak vége, valamint a 
bérlés befejezése között a modellnek megfelelő percdíj szerint kerül számlázásra. 

3.4.4. A Drive’n Save kedvezményt az applikáció minden esetben speciális kiemeléssel jelzi – a kedvezményesen 
bérelhető autók százalékjellel vannak feltüntetve a SHARE NOW térképen. A kedvezmény automatikusan 
érvényesül a bérlés megkezdésével. A Drive’n Save kedvezménnyel bérelt autó a bérlés lezárását követően már az 
eredeti, a modellnek megfelelő perdíjjal bérelhető, az adott jármű újbóli bérlése esetén tehát már nem 
érvényesíthető. 
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           ÁSZF 4. számú melléklet  

Wallis Autómegosztó Kft. 

Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. 

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

Web: www.sharenow.hu 

E-mail: kozpont@share-now.hu 

 

Share Now szolgáltatás 

Tájékoztató a biztosító fizetési kötelezettség alóli mentesülés  

különös feltételeiről 

 

Kiadás napja: 2020. március 2 

 

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a Wallis Autómegosztó Kft. (székhely: 1055 Budapest, 

Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-323961; adószám: 26320731-2-41; a továbbiakban: Share Now) és a Share Now által 

kínált, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szsztv.) szerinti közösségi 

autóbérlési rendszert (a továbbiakban: Szolgáltatás) használni kívánó személyek (a továbbiakban: Felhasználók) közötti 

üzleti kapcsolatot.  

A Szolgáltatás teljesítése során Share Now jogosult, de nem köteles, a járművekre casco biztosítást kötni az általa választott 

önrésszel.  

Share Now felhívja Felhasználói figyelmét az alábbi körülményekre, amely estén a biztosító mentesül a fizetési 

kötelezettség teljesítése alól. Ezekben az esetekben az érvényes KGFB; Casco biztosítás, a megvásárolt önrészcsökkentő 

szolgáltatás ellenére az okozott károk miatti kártérítési felelősség teljes egészében érvényesíthető a Felhasználóval 

szemben.  

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül ismertetjük a biztosító üzletszabályzatának vonatkozó feltételeit. A teljes 

dokumentum a biztosító (Generali Providencia) honlapján érhető el. 

 

A biztosító mentesülése 

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

Súlyosan gondatlannak minősül többek között az a magatartás, ha:  

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

o szakszerűtlen üzemeltetés okozta a kárt;  
o ha a gépjárműre vonatkozó hatósági előírásokat megsértett;  
o a kárt a gépjármű túlterhelése, vagy a rakomány szakszerűtlen rögzítése és annak elmozdulása okozta. 

 
A kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség megsértésének minősül különösen:  

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

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

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

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

 

• Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség 
 

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

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