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BÉRLÉS
JEGGYEL

VISSZAADÁS
MOL BUBI KÁRTYÁVAL
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Kérjük,
adja meg
a felhasználói
azonosítóját
és PIN kódját
a kerékpár
hátsó részén.

Érintse
MOL Bubi
kártyáját
a kerékpár
hátsó részén
található
érzékelőhöz.

A dokkolón
villogó
zöld fény
és sípszó
jelzi, ha
a kerékpár
kivehető.

3
Húzza ki
a kerékpárt
a dokkolóból.
Jó biciklizést!

Vigye a kerékpárt bármely
gyűjtőállomáshoz, és helyezze
be egy szabad dokkolóba.
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Itt vásárolhat
mol bubi kártyát* és jegyet

Kérjük, helyezze a kerékpárt
a gyűjtőállomás közelében
található zöld színű extra
támaszhoz.

(regisztrációs, fizetési és jegyvásárlási lehetőség)

MOL Bubi terminál

(bérlés érvényes jeggyel vagy bérlettel)

V. ker., Deák Ferenc tér M
VII. ker., Rumbach Sebestyén utca 19–21.,
a Deák Ferenc tér M-től egy sarokra
VIII. ker., Keleti pályaudvar M
XI. ker., Kelenföld vasútállomás M

molbubi.bkk.hu
*MOL Bubi kártyát a MOL Bubi Start bérletet, a MOL Bubi éves
vagy féléves bérletet vásárlók kapnak

Kérjük, a kerékpár
megmozgatásával ellenőrizze,
hogy az stabilan rögzítve van
a dokkolóállásban.

MEGTELT
A GYŰJTŐÁLLOMÁS?

MOL Bubi érintőképernyős terminál

BKK ügyfélközpontokban:

A villogó zöld fény és sípszó
jelzi a sikeres visszaadást.
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Kérjük, nyissa ki az elektronikus
lakatot, és rögzítse vele
a kerékpárt a zöld színű extra
támaszhoz.
Kérjük, hogy 4 másodpercen
belül nyomja meg az OK
gombot, mert a rendszer csak
így érzékeli, hogy a bérlést
befejezte.

HIBÁT ÉSZLELT?

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KÖZBRINGARENDSZER
DÍJSZABÁSA
1 + 2 =

A fizetendő összeg a hozzáférési
díjból és a használati díjból áll.

1 HOZZÁFÉRÉSI DÍJAK jegyek és bérletek vásárlásakor
2014
MOL Bubi
24 órás jegy**

MOL Bubi
3 napos jegy**

500 Ft
100 Ft
25 000 Ft kaució

1 000 Ft
100 Ft
25 000 Ft kaució

MOL Bubi
hetijegy**

MOL Bubi Start
bérlet*

2 000 Ft
100 Ft

3 000 Ft

1 500 Ft használati
díjra felhasználható
kerettel

25 000 Ft kaució

A kedvezmény a 2014. szeptember 22-én éjfélig
megvásárolt jegyekre érvényes.

Érvényes: 2014.
december 31-éig.

MOL Bubi féléves
bérlet*

MOL Bubi éves
bérlet*

12 500 Ft
8 000 Ft

18 900 Ft
12 000 Ft

3 000 Ft használati
díjra felhasználható
kerettel

Az indulási kedvezmény visszavonásig
érvényes csak magánszemélyeknek.

% További kedvezmények
BKK tömegközlekedési
éves Budapest-bérlettel:
MOL Bubi éves bérlet****

6 000 Ft

(5 000 Ft használati díjra felhasználható kerettel)

5 000 Ft használati
díjra felhasználható
kerettel

Az indulási kedvezmény visszavonásig
érvényes csak magánszemélyeknek.

BKK tömegközlekedési
szemeszterbérlettel:
MOL Bubi féléves bérlet***

6 400 Ft

(3 000 Ft használati díjra felhasználható kerettel)

2 HASZNÁLATI DÍJAK (a hozzáférési díjon felül)
30 percig
60 percig
90 percig
120 percig
150 percig
180 percig

0 Ft
500 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
2 000 Ft
2 500 Ft

181 perc és 5 óra 59 perc között
minden megkezdett 30 perc

6 óra és 8 óra 59 perc között
minden megkezdett 30 perc

9 órán túl

minden megkezdett 30 perc

1 000 Ft

(3 500 Ft – 8 500 Ft)

1 500 Ft

(10 000 Ft – 17 500 Ft)

2 000 Ft

(19 500 Ft-tól)

A felhasználható keretekkel a díjmentes 30 percen túli használat díját lehet kiegyenlíteni. A jegyek és a bérletek érvényességi ideje a vásárlás időpontjában (nap, óra,
perc) kezdődik, és 24 óra, 72 óra, 7 nap, 6 hónap, illetve 12 hónap elteltével jár le. A MOL Bubi Start bérlet érvényességi ideje a vásárlás időpontjában (nap, óra, perc)
kezdődik, és 2014. december 31-én jár le. Egy MOL Bubi bérlettel egyszerre akár 4 db kerékpár bérelhető. A jegy megvásárlásakor az ön bankkártyáján – kerékpáronként –
25 000 forintot előzetesen zárolunk. A jegy érvényességi idejének lejártakor – tehát 24 óra, 72 óra vagy 168 óra múlva – történik az elszámolás, amikor ebből
az összegből levonjuk a megvásárolt jegy árát, ha 30 percen túli használta a biciklit, akkor annak a díját, valamint az áfás számla postázási költségét, amennyiben
ön ez utóbbit előzetesen kérte. Az összeg felszabadítása – az ön bankkártyáját kibocsátó társaság vagy bank eljárásrendjétől függően – várhatóan a jegy érvényességi
idejének lejártát követő 2–7. banki napon belül várható. Jegy vásárlásakor egyszerre akár 4 db kerékpár vehető ki kerékpáronként 25 000 Ft kaució ellenében.
* = MOL Bubi Start bérlet, éves és féléves bérlet vásárlásakor nincs 25 000 Ft kaució.
** = A jegy vásárlásakor a 25 000 Ft kauciót a felhasználó bankkártyáján zároljuk, ebből az összegből levonjuk a megvásárolt jegy árát, ha 30 percen túl használta a biciklit,
akkor annak a díját, valamint az áfás számla postázási költségét, amennyiben ön ez utóbbit előzetesen kérte. A fennmaradó összeget felszabadítjuk.
*** = A vásárlás napján érvényes tömegközlekedési szemeszterbérlettel rendelkező köz- és felsőoktatásban részt vevő diákok részére.
**** = A vásárlás napján érvényes éves Budapest-bérlettel rendelkezők a MOL Bubi éves bérletet 50%-os kedvezménnyel válthatják meg úgy, hogy a felhasználható keret
nem változik a teljes árú bérletéhez képest.

