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MOL ECO+ AUTÓGÁZ nyári KUPON AKCIÓ  
Hivatalos részvételi szabályzat 

 
A MOL ECO+ Autógáz nyári Kupon akció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságnak (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) a jelen szabályzat 1. sz. 
mellékletében meghatározott töltőállomásaira terjed ki. Az Akció szervezője a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MOL vagy Szervező). Az Akcióval kapcsolatosan 
harmadik személyek – különösen hatóságok – felé a Szervező jogosult nyilatkozni. 
 
Az Akcióban való részvétel feltételei a következők: 
 

1. Az Akció menete: 

A MOL 2017.07.01.- 2017.08.31. közötti időtartam alatt az Akcióban részt vevő és az 1. sz. mellékletben 
meghatározott MOL töltőállomások valamelyikén MOL ECO+ Autógázt tankoló ügyfelei (továbbiakban: 
Vevői) részére az alábbi kedvezményeket biztosítja: 

 első tankolás esetén a Vevő készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetéskor 1 (egy) darab, 
vonalkóddal ellátott, egy csomag ajándék M&M’s (45 g) drazséra jogosító kupont vehet át a 
töltőállomáson;  

 következő tankolás alkalmával, minimum 30 liter MOL ECO+ Autógáz vásárlását követően a Vevő 
készpénzzel vagy bankkártyával fizet és a fizetéssel egyidejűleg átadja az első vásárlás során kapott, 
vonalkóddal ellátott kupont. Ezután a Vevő  egy csomag M&M’s (45 g) drazsét kap ajándékba és 
ezen felül egy újabb, vonalkóddal ellátott, 1 csomag ajándék M&M’s (45 g) drazséra jogosító kupont 
vehet át, amit a következő, legalább 30 liter MOL ECO+  Autógáz vásárlása esetén válthat be. 

 
Az ajándék M&M’s (45 g) drazséra szóló kupon kizárólag a kijelölt töltőállomásokon váltható be.  
 
 
Az ajándék M&M’s (45 g) drazséra szóló kupon az Akció teljes időtartama alatt érvényes, azonban egy 
kupon csak egyszer váltható be.  A kupon a Vevők között átruházható. A kupon sokszorosítása tilos, sérült 
és/vagy hamis kupont nem áll módunkban elfogadni. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz 
vissza nem adható. A kupon más kedvezménnyel nem vonható össze. Egy tranzakcióban csak 1 db kupon 
használható fel. A töltőállomások leltár ideje alatt a kuponelfogadás szünetel. 
 

2. Az Akció időtartama: 
 

Az Akció időtartama: 2017. július 1. és augusztus 31. 
A kuponok beváltásának végső határideje: 2017. szeptember 10. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Akció időtartamát módosítsa. 
 

3. Az Akcióban részvételre jogosultak 
 

Az Akcióban részt vehet bármely cselekvőképes természetes személy, aki elfogadja a jelen Részvételi 
szabályzatot és teljesíti a részvétel feltételeit. 
 
A Részvételi szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat 
sértő vásárlót kizárja az Akcióból. 
 
Az Akcióban kizárólag a Szervező által kibocsátott kuponnal lehet részt venni. 
 

4. Az Akcióban felhasználható fizetőeszközök: 
 

Az Akcióban az a MOL ECO+ Autógáz üzemanyag vásárló vehet részt, aki az Akció időtartama alatt 
készpénzzel vagy bankkártyával fizet a vásárolt üzemanyagért.  
Multipont kártyával történő pontbeváltással a kedvezmény nem érvényesíthető.  
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Az a vásárló, aki a MOL Csoport által kibocsátott üzemanyagkártyák (Gold, Silver, Green, Red, Blue) INA, 
DKV és UTA, E-100 kártyák közül valamelyik fizetőeszközt használja, nem jogosult az Akcióban való 
részvételre.  
 

5. Jogfenntartás: 
 

Amennyiben egy töltőállomáson az M&M’s drazséból átmeneti hiány lép fel, a Szervező minden tőle 
ésszerűen elvárhatót megtesz a hiány pótlására, de a hiányból eredő károkért a Szervező semmilyen 
felelősséggel nem tartozik. 
 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a kijelölt töltőállomások körét az Akció folyamán bármikor szűkítse vagy 
bővítse, az Akció menetét, a kijelölt akciós időszakot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot az Akció 
folyamán, - a változást megelőző legalább 48 órával korábban történő előzetes tájékoztatást követően – a 
vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.  
 
A Szervező jogosult továbbá az Akciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók 
hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. 
 
Az Akció az Akció időtartamának lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, 
földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, 
amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni az Akció megfelelő lebonyolításáról. 
 
A Szervezőt az Akció igénybevételéből vagy a Részvételi szabályzat módosításából, az Akció 
felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, 
a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos 
kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló az Akcióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést 
tapasztal az Akció során, úgy az Akció szünetelését vagy törlését rendelje el, és/vagy a visszaélést elkövető 
vásárlót kizárja az Akcióból. 
 

 
6. A feltételek elfogadása: 

 
Az a vásárló, aki a jelen Részvételi szabályzat szerinti Akcióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a részvétel 
tényével - minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek elfogadta a jelen 
Részvételi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.  
 

 
7. A részvételi szabályzat elérhetősége: 

 
A jelen Részvételi szabályzat a MOL Nyrt. akcióban részt vevő töltőállomásain kinyomtatva is, valamint a 
www.mol.hu oldalon olvasható. 
 
Budapest, 2017. június 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mol.hu/

