
Általános Szerződési Feltételek 

 

az AsiaCenter mélygarázsában és a felszíni parkolóban elhelyezett térítés ellenében 

használható (összesen 12 db töltőpont) igénybevételéről. 

 

amely létrejött egyrészt 

az MVM Mobiliti Kft., 1037 Budapest, Montevideo út 10., cégjegyzékszám: 01-09-

965868, 

mint üzemeltető és elektromobilitás szolgáltató, továbbiakban Szolgáltató 

 

másrészről  

az Asia Center Kft., 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. cím alatt található 12 

db elektromos töltőállomás valamelyikén 

töltést végző Ügyfél között. 

 

1. A szolgáltatás leírása 

Jelen Megállapodás elfogadása alapján az Ügyfél igénybe veheti a Szolgáltató által 

biztosított, az AsiaCenter mélygarázsában és felszíni parkolóban elhelyezett 

(összesen 12 db töltőpont) töltőpontjait elektromos vagy hibrid meghajtású járművek 

töltése céljából térítés ellenében a 2. pontban rögzített feltételekkel.  

 

1.1 Töltőpontok használata, műszaki paraméterek 

A töltés megkezdéséhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő töltőkábellel. A 

töltőpontokon a töltés igénybevétele térítés ellenében lehetséges.  

A használati mód részletes leírását megtalálják a töltőkön, illetve további 

részletek az MVM Mobiliti kommunikációs felületein érhetőek el. 

A töltőoszlopokon 12 db egymástól függetlenül használható – az IEC 62196-2-2 

szabványnak megfelelő – Type2 típusú csatlakozó-dugalj található. Az alkalmazott 

töltési mód: Mode3, amely megfelel az IEC61851-1 szabványnak. 

A maximális töltési teljesítmény töltőpontonként 3 x 32 A (11 kW, illetve 22 kW) lehet. 

A tényleges töltési teljesítmény függ a csatlakoztatott autó és a csatlakozáshoz 

használt kábel típusától és az akkumulátor töltöttségétől. 



2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei, 

kötelezettségek 
 

2.1 Általános feltételek 

A töltőpontok igénybevétele engedélyezett bármilyen típusú hivatalosan 

levizsgáztatott és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező elektromos vagy hybrid 

meghajtású járművek részére 

A töltés megkezdéséhez, illetve a töltőpontok használatához azonosítási folyamat, 

illetve applikáció, QR kód vagy internetes regisztráció szükséges. 

A Szolgáltató az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja:  

• hozzáférés a töltő-infrastruktúrához  

• a töltéshez szükséges villamos energia biztosítása  

• a rendszer működtetéséhez szükséges IT háttérrendszer üzemeltetése  

 

2.2 A Szolgáltató kötelezettségei  

A Szolgáltató:  

• biztosítja a töltőpontok működőképességét a tőle elvárható legmagasabb minőségi 

szinten,  

• telefonos ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosít a +36 70 288 6576-os 

telefonszámon a töltéssel kapcsolatos segítség céljára, illetve a hibák, észrevételek 

kezelésére, 

• biztosítja a www.holtoltsek.hu weboldalon a töltőpontok állapotának megjelenítését  

A Szolgáltató a kártérítési felelősségét, kötelezettségét kizárja, kivéve azon eseteket, 

ahol jogszabály alapján a felelősség nem zárható ki vagy nem korlátozható. 

 

2.3 Az Ügyfél kötelezettségei  

Az Ügyfél köteles: 

• meggyőződni arról, hogy a csatlakoztatott elektromos jármű megfelel a vonatkozó 

szabványoknak, különösen a járművek töltésére vonatkozó IEC 62196 és IEC 61851 

szabványnak, 

• biztosítani, hogy a jármű műszaki állapota – különös tekintettel az élet és 

vagyonvédelmi szempontokra – megfelelő legyen, 

• biztosítani a jármű csatlakoztatásához szükséges megfelelő töltőkábelt,  

• meggyőződni arról, hogy az alkalmazott kábel rendelkezik gyártói tanúsítvánnyal, 



• minden egyes töltés előtt meggyőződni arról, hogy az alkalmazott töltőkábel 

(beleértve a csatlakozókat is) sérülésmentes. A nem megfelelő töltőkábel 

alkalmazásával összefüggésben keletkező (bármiféle) károkért a Szolgáltató 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

• figyelembe venni az Elektromos töltő etikett általi elvárásokat, ajánlásokat különös 

tekintettel arra, hogy a töltés befejeztével ne foglalja tovább a töltőpontot 

 

3. A szolgáltatás díja 

Az AsiaCenter mélygarázsában és felszíni parkolóban elhelyezett, összesen 12 

töltőpont igénybevétele térítés ellenében történhet.  

A használati mód részletes leírását megtalálják a töltőkön, illetve további 

részletek az MVM Mobiliti kommunikációs felületein érhetőek el. 

 

4. Az elektromos töltők jellemzői 

• Cím: AsiaCenter Bevásárló- és Irodaközpont, 

         Budapest, 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. 

• GPS: N 47° 32’ 54.7”, E 19° 08’ 48.2” (N 47.5485302°, E 19.1467153°) 

 

• A töltők elhelyezkedése: 

o mélygarázs -1 szint, a kijárat mellett 

▪ 6 db Circontrol AC töltőpont (EV-WB2M-SMART-TRI-MID) 

▪ kábel nélkül Type 2 csatlakozó 

▪ maximális teljesítmény töltőpontonként 11 kW - 11 kW 

 

o felszíni töltőpont, a körforgalomból a 3 kihajtási lehetőségnél kihajtva  

▪ 6 db Circontrol AC töltőpont (EV-WB2M-SMART-TRI-MID) 

▪ kábel nélkül Type 2 csatlakozó  

▪ maximális teljesítmény töltőpontonként 22 kW - 22 kW 

 

5. Egyéb feltételek 

A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Budapest, 2022. december 16. 


