
Pécsi üzemanyag ár akció hivatalos részvételi szabályzat  

 

Az üzemanyag ár akció (továbbiakban 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.  

Az akcióban való részvétel feltételei a következők:  

1. Az akció menete: 

Az a vásárló, aki 2019. november 1. és 2019. november 24. között, bármely tetszőleges 

hétvégén (szombati és vasárnapi napokon) a 7624, Pécs, Siklósi út 9.  MOL töltőállomás 

nyitvatartási idejében EVO 95 benzin vagy EVO Diesel üzemanyagok valamelyikéből 

tetszőleges mennyiséget tankol jogosult 5 Ft/l kedvezményre, mely automatikusan levonásra 

kerül a tankolás végösszegéből.  

A kedvezmény csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén vehető igénybe, más 

kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az árkedvezmények a mindenkori aktuális töltőállomási árból (totem árból), és a tankolás 

teljes összegéből kerül levonásra.  

2. Az Akció időtartama:  

2019. november 1. és 2019. november 24. között, bármely tetszőleges hétvégén (szombati és 

vasárnapi napokon) a 7624, Pécs, Siklósi út 9.  MOL töltőállomás nyitvatartási idejében 

érvényes az akció. 

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy az akció időtartamát megváltoztassák, 

meghosszabbítsák, vagy az akciót megszüntessék. 

3. Résztvevők:  

Az akcióban részt vehet bárki, aki a jelen szabályzatban foglaltakat elfogadja és az 

árkedvezmény feltételeit teljesíti.  

4. Az akcióban felhasználható fizetőeszközök:  

Az akcióban az 18. életévét betöltött, magyarországi természetes személy tehát vásárló vehet 

részt, aki az akció időtartama alatt készpénzzel vagy bankkártyával fizet a vásárolt 

üzemanyagért.  

Az a vásárló, aki a MOL Csoport által kibocsátott üzemanyagkártyák (Gold, Silver, Green, 

Red) INA, DKV és UTA, E-100 kártyák közül valamelyik fizetőeszközt használja, nem 

jogosult az akcióban való részvételre.  

 

  



5. Jogfenntartás:  

Szervezők fenntartják a jogot, hogy az árkedvezmény mértékét, a kijelölt akciós időszakot a 

játék folyamán, - a változást megelőző legalább 48 órával korábban történő előzetes 

tájékoztatást követően – egyoldalúan megváltoztassák, vagy az akciót megszüntessék. 

6. A feltételek elfogadása:  

A vásárló a jelen szabályzat szerinti akcióban részvétellel úgy tekinthető, hogy – minden 

további nyilatkozat elvárása nélkül – elfogadta a jelen szabályzatban foglalt valamennyi 

feltételt.  

 

7. A részvételi szabályzat elérhetősége:  

A jelen játékszabályzat a MOL Nyrt. akcióban részt vevő töltőállomásain olvasható, illetve a 

https://mol.hu/hu/autozzon-velunk/aktualis-akciok/ felületen. 

 

Budapest, 2019.10.29. 

 

1. számú melléklet 

 

Töltőállomás 

irányítószáma 
Töltőállomás címe 

7624 Pécs, Siklósi út 9.   

 


