
2. SZ. MELLÉKLET 

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

I. 1. Hozzáférési díjak
A táblázatokban szereplő árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák.  

HOZZÁFÉRÉSI DÍJAK 

MOL Bubi éves bérlet (12 hónapos)  5.000 Ft

MOL Bubi havi bérlet (1 hónapos)  500 Ft

Percalapú használat 

Egyszeri bankkártya-regisztrációs díj  100 Ft

Percalapú elszámolás    20 Ft/Perc

A bérletek érvényességi ideje a megvásárlást követően 1, illetve 12 hónap elteltével jár le. Egy MOL Bubi  
bérlettel egyszerre akár 2 kerékpár is bérelhető. A párhuzamosan kötött bérleti szerződéseknél a díjmentes  
30 perces időszak mind a két kerékpárra vonatkozik. 

Percalapú díjfizetés érvényességi ideje a Bérleti szerződés szabályos megkötésének időpontjában kezdődik,  
és a Bérleti szerződés szabályos lezárásával jár le. Használat szerinti díjfizetéssel egyszerre akár 2 kerékpár is 
bérelhető, mindegyik kerékpára a Percalapú használat szabályai érvényesek. 

A megvásárolt MOL Bubi havi bérlet érvényességi idejének lejártát követően a már lejárt MOL Bubi bérlet  
típusával azonos bérletet a rendszer automatikusan hozzárendeli a Felhasználó fiókjához. Abban az esetben,  
ha a Felhasználó jelzi, a MOL Bubi bérlet érvényességi ideje előtt legalább egy nappal, a MOL Bubi applikációban, 
vagy a www.molbubi.bkk.hu weboldalon a Felhasználói fiókjában, hogy ezzel a lehetőséggel nem kíván élni,  
úgy a rendszer leállítja az automatikus vásárlást.  A MOL Bubi éves bérlet nem újul meg automatikusan.  
Amennyiben a MOL Bubi havi bérlet az automatikus megújulás lemondását követően lejár, vagy a MOL Bubi  
éves bérlet érvényességi ideje lejár, úgy a rendszer Percalapú használatra vált át.

A Percalapú Keretszerződés esetén a regisztrált bankkártyáról egyszeri 100 forintos levonás történik  
(Egyszeri bankkártya-regisztrációs díj), melyet a regisztrációt követő első Bérleti szerződés során fel lehet használni. 
Amennyiben az összeg nem vagy nem teljesen kerül felhasználásra a levonást követő első Bérleti szerződés során, 
úgy a rendszer törli azt. MOL Bubi bérlettel rendelkező Felhasználó bankkártyáján nem kerül levonásra  
a 100 forintos bankkártya-regisztrációs díj.

Amennyiben a Felhasználó megváltoztatja a MOL Bubi ügyfélfiókjához tartozó bankkártyáját, akkor a rendszer mind 
a Percalapú, mind pedig a Hosszútávú Keretszerződés esetén is levonja a 100 forintos bankkártyaregisztrációs díjat, 
melyet a levonást követő első Bérleti szerződés során fel lehet használni. Amennyiben az összeg nem vagy nem 
teljesen kerül felhasználásra a levonást követő első Bérleti szerződés során, úgy a rendszer törli azt.



HASZNÁLATI DÍJAK Hosszútávú Keretszerződés esetén

30 percig     0 Ft

30 perctől minden megkezdett perc  20 Ft  

HASZNÁLATI DÍJAK Percalapú Keretszerződés esetén

Minden megkezdett perc      20 Ft

Elszállítási pótdíj    5 000 Ft 

A MOL Bubi bringák a gyűjtőállomások egyikén adhatók vissza. Amennyiben mégsem hivatalos gyűjtőállomáson 
kerül leadásra a kerékpár úgy minden esetben a BKK Zrt. egyszeri, 250 percnek megfelelő elszállítási díjat számít fel.



ANNEX 2 

MOL BUBI FARE POLICY
Fares charged for using the MOL Bubi service comprise access fees and usage fees in every case. 

I. MOL Bubi fares
Fees shown in the charts are gross amounts including VAT

ACCESS FEES

MOL Bubi annual pass (12 months)   5.000 HUF

MOL Bubi monthly pass (1 month)  500 HUF

Pay As You Go Fares  

One-time bankcard registration fee   100 HUF

Pay As You Go minute-based rate   20 HUF/min

The validity period of passes expire 1 or 12 months after purchase. Up to 2 bicycles at a time can be picked up 
with a MOL Bubi pass. In the case of simultaneous User contracts (bicycle rental), the free 30-minute 
period applies to both bicycles. 

The validity period of the Pay As You Go fares starts at the time of the standard conclusion of the User Contract and 
expires with the standard termination thereof. In the case of Pay As You Go fares, up to 2 bicycles at a time can be 
picked up, to each of which the Pay As You Go rules apply.

After the expiry of the validity period of the purchased monthly MOL Bubi pass, the system automatically assigns 

the same type of pass to the User’s account. If the User indicates in the MOL Bubi app or in the User account on 

the www.molbubi.bkk.hu website at least one day before expiry that he or she does not wish to have this option, 
the system will stop the automatic purchase. The MOL Bubi annual pass is not renewed automatically. After 
the expiry of the MOL Bubi monthly pass following the cancellation of automatic renewal as well as after 

the expiry of the MOL Bubi annual pass, the system will switch over to the Pay As You Go rate.    

In the case of Pay As You Go fares, a 100 HUF deduction will be made from the registered bankcard as a one-time 
bankcard registration fee, which can be used during the first Rental Contract after the registration. If the amount 
is not or not fully used under the first Rental Contract following deduction, the system will cancel it. No 100 HUF 
bankcard registration fee will be deducted from the bankcard of Users with a MOL Bubi pass.

If, however, the User changes the registered bankcard linked to the User Account, the system will charge a 100 HUF 
bankcard registration fee in the case of both Pay As You Go and Long-term Framework Contracts, which can be used 
during the first Rental Contract after the amount has been deducted. If the amount is not or not fully used under the 
first Rental Contract following deduction, the system will cancel it. 



USAGE FEES with a Long-term Framework Contract

Up to 30 minutes     0 HUF

Each minute started over 30 minutes    20 HUF

Service fee     5 000 HUF 

USAGE FEES with a Pay As You Go Framework Contract 

Each minute started over 30 minutes        20 HUF

Service fee     5 000 HUF 

Please return MOL Bubi bikes at one of the official MOL Bubi stations, otherwise you need to pay a one-time service 
fee for collecting your bike. The service fee equals the amount of the usage fee for 250 minutes per bicycle.


