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(A korábban a MOL Blue Kártya vonatkozásában kibocsátott Általános Szerződési Feltételeket
hatályon kívül helyezi.)
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL) által a Vevő részére átadott
MOL Group Gift Card Kártya (a továbbiakban: Kártya) használatának részletes szabályait
tartalmazza.
Fogalmak:
Vevő: lehet minden természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint
meghatározott gazdálkodó szervezet, és egyéb jogi személy, amely/aki a Kártyaszerződés
alapján jogosult a Kártya használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani.
Rendelt kártya: a MOL Group Gift Card kártya azon változata, melyet a Vevő a MOL Nyrt-től
rendel meg jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlap
segítségével
Töltőállomáson forgalmazott kártya: a MOL Group Gift Card kártya azon változata, mely egy
előre legyártott készletből a Vevő által a töltőállomáson azonnal átvehető
Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Kártyaszerződés alapján a Vevő
rendelkezése nyomán jogosult a Kártya ÁSZF-nek megfelelő használatára.
Kártyaszerződés: a MOL Nyrt. és a Vevő között, a Kártya használatára létrejött megállapodás,
amely a MOL és a Vevő valamint a Kártyabirtokos kártyahasználattal kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit szabályozza.
MOL-csoport: jelenti MOL Nyrt. továbbá mindazon társaságokat, amelyek legfőbb döntéshozó
szervén a MOL Nyrt közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik,
vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol.
A MOL Group Gift Card Kártyaszerződést (a továbbiakban: Kártyaszerződés) az ÁSZF és
annak elválaszthatatlan részét képező, alább felsorolt mellékletek alkotják:
MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlap
MOL Group Gift Card Kártya megrendelés visszaigazolás
MOL Group Gift Card Kártya átadás-átvételi nyomtatvány
MOL Group Gift Card Kártya adatvédelmi nyilatkozat
(természetes személy Vevő esetén)
5. MOL Group Gift Card Kártyaigénylő excel
1.
2.
3.
4.
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1. A Kártyákra vonatkozó rendelkezések
1.1. Kártyaszerződés kétféle módon köthető
1.1.1. A MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlap (ÁSZF 1. sz. melléklet) Vevő általi jogilag
megfelelő formában történő aláírásával és a MOL általi írásbeli visszaigazolással,
1.1.2. valamint a Töltőállomáson forgalmazott kártya átvételével, elektronikus úton történő
feltöltésével és a feltöltést igazoló bizonylat Vevő általi aláírásával.
A Vevő az általa igényelt egy vagy több Kártyát tetszőleges Kártyabirtokos rendelkezésére
bocsátja, akik a Kártya rendeltetésszerű használói.
1.2. Kártyaigénylés
1.2.1 Megrendelhető a MOL töltőállomásokon vagy a www.mol.hu internetes oldalon elérhető
MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlap (ÁSZF 1. sz. melléklet) kitöltésével és a
megfelelően aláírt szkennelt dokumentum a nyomtatványon feltüntetett e-mail címre
(giftcard@mol.hu) való eljuttatásával. Háromnál több, különböző értékű Gift kártya rendelése
esetén a Kártyaigénylő adatlappal együtt a MOL Group Gift Card Kártyaigénylő excel (ÁSZF
5.sz. melléklet) kitöltése szükséges, amelyet megrendeléskor a vevő a Kártyaigénylő adatlappal
együtt kitöltve, aláírva és beszkennelve küld meg a nyomtatványon feltüntetett e-mail címre.
Természetes személy Vevő esetén szükséges a MOL Group Gift Card Kártya adatvédelmi
nyilatkozat (ÁSZF 4. sz. melléklet) kitöltése is.
1.2.2 Töltőállomáson forgalmazott kártya esetében megrendelésre nincs szükség, a kártya
azonnal átvehető a töltőállomáson.
1.3. Kártya feltöltési értékének megfizetése
1.3.1. Rendelt kártya esetén az ellenérték befizetése a MOL Group Gift Card Kártya
megrendelés visszaigazolás (ÁSZF 2. sz. melléklet) nyomtatványon található számlaszámra
átutalással történhet. A „GIFT” megnevezést és a visszaigazolásban feltüntetett rendelési
számot a Vevő köteles az átutalási megbízás megjegyzés rovatában feltüntetni.
1.3.2. A Kártya rendelhető minimális címlete bruttó 3.000,- Ft/kártya.
1.3.3. Töltőállomáson forgalmazott kártya esetében a Vevő a kártya átvételekor köteles a
feltöltési értéket megfizetni és a feltöltést igazoló bizonylatot aláírni, amelyen igazolja a jelen
ÁSZF elfogadását is.
1.3.4. Vevő tudomásul veszi, hogy a MOL a Kártya megvásárlásakor a feltöltés ellenértékéről a
MOL az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy
egyszerűsített számlát nem állít ki, mivel a feltöltés nem minősül szolgáltatásnyújtásnak. A
Kártyabirtokos a Kártyával történő vásárlásai során jogosult a töltőállomáson egyszerűsített
készpénzfizetési számlát kérni.
1.4. Kártya rendelkezésre bocsátása
1.4.1. A töltőállomáson forgalmazott kártya a helyszínen azonnal átvehető.
1.4.2. A Rendelt kártya postai úton történő feladására kizárólag az ellenértéknek a MOL-hoz
történő beérkezését követően kerülhet sor. A postai feladást követően a MOL Nyrt. nem vállal
felelősséget a küldeményekért.
1.4.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a MOL a megrendelt Kártyákat 0 Ft-os egyenleggel küldi ki a
megadott címre a MOL Group Gift Card Kártya átadás-átvételi nyomtatvánnyal (ÁSZF 3. sz.
melléklet) együtt, továbbá, hogy a MOL a megfelelően aláírt és visszaküldött nyomtatványnak a
MOL általi kézhezvételét követő 2 munkanapon belül intézkedik a Kártyák feltöltéséről. A jogilag
megfelelő formában aláírt MOL Group Gift Card Kártya átadás-átvételi nyomtatványt (ÁSZF 3.
sz. melléklet) szkennelve a kartyagyartas@mol.hu e-mail címre kell visszaküldeni.
1.4.4. Vevőnek lehetősége van a Kártyák személyes átvételére a 1117, Budapest, Október
huszonharmadika u. 14. cím alatt lévő MOL Üzemanyagkártya Átadó Ügyfélszolgálaton
munkanapokon 9-tól 15 óráig. MOL az átvétel helyszínén aláírt MOL Group Gift Card Kártya
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átadás-átvételi nyomtatvány (ÁSZF 3. sz. melléklet) kézhezvételét követően 2 munkanapon
belül intézkedik a Kártyák feltöltéséről.
1.5. Megrendelés lemondása
A központilag rendelt Gift kártya rendelése esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a MOL a
megrendelés leadását és a feltölteni kívánt összeg megérkezését követően kezdi meg a Gift
kártya legyártását. Amennyiben a feltölteni kívánt összeg megérkezését követően a Gift kártya
megrendelése lemondásra kerül, a MOL fenntartja a jogot a kártyagyártási díjnak (nettó 300
Ft/kártya,) kötbér jogcímén történő kiterhelésére. A kötbér az arra jogosult Fél terhelő levele
ellenében a terhelő levél kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül fizetendő.
1.6. Kártya használata
1.6.1. A MOL a töltőállomás-hálózatában a Kártyát a GSM feltöltés kivételével bármely termék
megvásárlására, illetve szolgáltatás igénybevételére fizetési eszközként elfogadja. A Kártya
nem névre szóló, mindenkori birtokosa által a Kártya érvényességi idején belül, mindenkori
egyenleg erejéig használható, mely bármely MOL töltőállomáson ellenőrizhető.
1.6.2. A Rendelt kártya érvényessége a kibocsátástól számított egy év, míg a Töltőállomáson
forgalmazott kártya esetében a feltöltéstől számított egy év.
1.6.3. A Kártya másik Kártyával, illetve más fizetési eszközökkel együttesen is használható. Az
egy vásárláson belül használható fizetőeszközök maximális száma 5.
1.6.4. Fizetés előtt a Kártyabirtokos közli, hogy a Kártyával kíván fizetni, majd fizetéskor átadja
a Kártyát a töltőállomás kezelőnek, aki fizetési tranzakciót indít a Kártyával. A művelet
befejezéseként a kassza két példányban értékesítési bizonylatot nyomtat, melynek
másodpéldánya és a pénztári nyugta a Kártyabirtokost illeti.
1.6.5. Amennyiben a terminál a Kártya elfogadását megtagadja és/vagy a Kártya bármely alaki
tényezője nem felel meg az előírtaknak, a töltőállomás-kezelő jogosult a Kártya elfogadását
megtagadni és a terminál ilyen irányú utasítása esetén jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát
bevonni.
1.6.6. A MOL műszaki rendszerének üzemzavara esetén a Kártya nem használható. Ekkor,
illetve a Kártyaelfogadás más okból történő meghiúsulása esetén a vásárolt termékek, és
szolgáltatások ellenértékét más elfogadott fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni.
1.6.7. A MOL Group Gift kártya feltöltése csak egy alkalommal engedélyezett.
1.6.8. A Vevő felelőssége a Kártya biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű
használata. A MOL a kártyahasználat jogosultságát nem ellenőrzi, illetéktelen
kártyahasználatból eredő károkért felelősséget nem vállal, ezáltal a MOL a Kártya letiltását nem
vállalja. A MOL Nyrt. nem tartozik továbbá felelősséggel azon károkért, melyek a Kártya nem
rendeltetésszerű használatából vagy a MOL Nyrt-nek nem felróható okból a kártya
használatának meghiúsulásából vagy a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak.
Nem terheli felelősség továbbá a MOL Nyrt-t azon károkért sem, melyek abból fakadnak, hogy
a Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a Szerződésben foglaltakat, illetve a Kártyát nem
veszi át.
1.6.9. A Kártya átvételét követően MOL kizárólag abban az esetben vállalja az átadott Kártya
cseréjét, amennyiben a Kártya rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, és annak töltőállomási
elfogadásával kapcsolatban technikai probléma merül fel, és ezt a MOL vizsgálata is
megerősíti. A Kártya cseréje ebben az esetben a Kártyabirtokos írásos kérésére lehetséges.
2. Díjak és költségek
A Rendelt kártya gyártási költségeit MOL vállalja. Bruttó 3.000 Ft/kártya összegű címlet alatt
MOL Group Gift Card Kártya nem rendelhető.
A Töltőállomáson forgalmazott Gift kártya esetén a kártya csak bruttó 3.000 Ft feletti (legfeljebb
499.999 Ft-ig terjedő) összeggel tölthető fel.
3. Reklamáció
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3.1. A Vevő, illetve a Kártyabirtokos információ- illetve segítségkérés céljából a MOL
Ügyfélszolgálatához fordulhat, a következő telefonszámon: +36-1/211-1000; vagy e-mail címen:
kartyagyartas@mol.hu.
3.2. Vevő reklamációt a bizonylat kiállításának napjától számított 30 naptári napon belül (mely
jogvesztő határidő) tehet a MOL Ügyfélszolgálaton a fent megadott elérhetőségeken. A
reklamációra a MOL Nyrt. az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül
köteles írásban válaszolni. A válasz nem szükségszerűen jelenti a reklamáció kezelésének
lezárását.
3.3. Reklamáció esetén a Kártyabirtokosnak be kell mutatnia a vonatkozó bizonylatokat.
3.4. A 2005. évi CXXXIII tv. 31.§ (3) bekezdés c) és d) pontja alapján, a töltőállomásokon
videofelvétel készülhet, melyeket a MOL Nyrt. a törvény értelmében maximum 30 napig őriz
meg.
4. Általános szerződéses feltételek
Vevő a Kártyaigénylő Adatlap vagy kúti vásárlás esetén a kapott bizonylat aláírásával kijelenti,
hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát a MOL erre vonatkozó tájékoztatásának
elfogadása, és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerősíti, hogy az Általános
Szerződési Feltételek ekként megismert, valamennyi rendelkezését a jelen szerződés részének
tekinti, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Vevő jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi, hogy a MOL jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan
módosítani a Vevő megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző, írásbeli
tájékoztatása mellett. Amennyiben Vevő 15 napon belül nem jelez írásban MOL felé kifogást a
módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és az a
szerződés részévé válik.
A Felek megállapodnak, hogy a Vevő esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását
jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják.
A MOL a mindenkor aktuális ÁSZF-et, illetve mellékleteit az alábbi helyeken teszi elérhetővé
Vevő részére:
- www.mol.hu,
- a Töltőállomási kártyát forgalmazó MOL töltőállomásokon,
- MOL Ügyfélszolgálat (címe: MOL Kártya Iroda; 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
- MOL a Vevő írásban történő kérésére e-mailben ingyenesen, vagy postán megküldi.
5. Kapcsolattartó személyek
A szerződés egészét érintő kérdésekben a Vevő részéről a szerződés 1. számú mellékletében
(MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlap) feltüntetett személy, a MOL Nyrt. részéről a megjelölt
kapcsolattartó üzletkötő vagy ennek hiányában a Kártya Ügyfélszolgálat munkatársa az illetékes.
6. Elektronikus kapcsolattartás szabályai
A szerződés hatálya alatt küldött MOL Group Gift Card Kártyaigénylő adatlapok és azzal
kapcsolatban tett nyilatkozatok tekintetében a Felek a MOL Group Gift Card Kártyaigénylő
adatlapon meghatározott e-mail címeket használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek
haladéktalanul értesíteni egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail címek használatával emailben küldött kártyaigénylő adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések minősített elektronikus
aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a MOL-hoz, amelyet a Felek tudomásul
vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Szerződő Felek egyezően kijelentik,
hogy a szerződéses kapcsolatukban a kártyaigénylő adatlapok és azzal kapcsolatban tett
nyilatkozatok tekintetében az ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél
tartalmát hitelesnek fogadják el, és a megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot
közöltnek tekintik.
7. A Kártyaszerződés megszűnik
TRADE_MOL1.4.2_v3

Oldal:4/9

MOL GROUP GIFT CARD ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen kártyaszerződés automatikusan megszűnik a következő esetekben:
- A Kártya lejártával
- A Kártya egyenlegének elhasználásával
- Írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban.
- A Vevő, valamint a MOL jogutód nélküli megszűnésével.
7.1. A Kártyaszerződés megszűnését követően
A Kártyaszerződés megszűnését követően a Kártya nem használható. A MOL az átadott
Kártyát nem vásárolja vissza, és az érvényesség lejáratát követően a fennmaradt egyenleget
nem fizeti vissza.
8. Referencia
A Vevő - amennyiben a Kártyát érintő reklámtevékenységet folytat - köteles a reklámokat a
MOL-al előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
9. Etikai kódex elfogadása
A Kártyaszerződés aláírásával Vevő igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a
www.mol.hu internetes oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve
kötelezőnek ismerte el.
10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
A Vevő vállalja, hogy a személyes adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartja. Vevő köteles a
személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az
adatokkal együtt azt a MOL részére megküldeni. A hozzájárulásnak egyértelműen tartalmazni kell
az érintett nevét, a MOL, mint adatkezelő megjelölését, címét, az adatkezelés célját, idejét, a
kezelt adatok felsorolását, az érintett aláírását valamint a törvényben előírt kötelező tájékoztatást.
10.1. A MOL adatkezelésének célja:
- a Kártyaszerződés működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása,
- a Kártyaszerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatás,
- a Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás.
MOL a személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célokra, de ezen célokhoz
rendelten az adatkezelés és adat felhasználás kiterjed ennek minden formájában történő
felhasználására. Vevő a Kártyaszerződés aláírásával hozzájárul MOL adatkezeléséhez.
10.2. A MOL, mint adatkezelő által kezelt adatok köre: (i) a Vevő kapcsolattartójának neve,
telefon-és fax száma, valamint email címe, (ii) a kártyaátvevő neve és személyi igazolványának
száma.
10.3. MOL az általa kezelt személyes adatokat - az érintettek ettől eltérő rendelkezése
hiányában - a Vevővel fennálló jogviszony megszűnésétől számított öt év elteltével
megsemmisíti. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos a MOL Kártyamenedzsment
szervezetéhez küldött levélben, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A
Kártyabirtokos kérelmére a MOL részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A
tájékoztatást a MOL a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30
napon belül írásban vagy elektronikus úton, közérthetően küldi meg az érintett személynek.
10.4. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos az Infotörvény rendelkezéseinek
megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást a MOL az adatkezelés
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egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Kártyabirtokost írásban
tájékoztatja. Amennyiben a Kártyabirtokos a MOL meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a
döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
11. Károk rendezése
A MOL Nyrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, melyek a Vevő vagy a Kártyabirtokos
tévedéséből vagy mulasztásából, a kártya nem rendeltetésszerű használatából vagy a MOL
Nyrt-nek nem felróható okból a kártya használatának meghiúsulásából vagy a művelet nem
megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a MOL Nyrt-t azon
károkért sem, melyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a
Kártyaszerződésben foglaltakat, illetve a Kártyát nem veszi át.
12. Titoktartás
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével
összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon
tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte üzleti
titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik
hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A
MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a MOL Nyrt. szavatolja.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá a MOL részére szerződés alapján pénzügyiszámviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási
szolgáltatást nyújtó harmadik Fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő
követelés MOL által történő engedményezése esetén az engedményes részére az
engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá
amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos
megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a MOL által harmadik Fél részére
adandó információkra.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:
(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az
információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
(ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatálybalépését megelőzően is ismertek voltak az
információt kapó Fél számára, vagy
(iii) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ
vonatkozik vagy
(iv) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy
hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból
történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.
13. Irányadó jog
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a
szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások
és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
14. Bírósági klauzula
A Kártyaszerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg
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megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Kártyaszerződésből
adódó jogviták rendezésére – a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint helyi bíróság
hatáskörébe tartozó ügyekben – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás
szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.
A MOL Nyrt. nem részese a Vevő illetve a Kártyabirtokosok között felmerülő jogvitáknak.
Jelen Általános Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a magyar
jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Illetékes Békéltető Testület:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
15. Teljes megállapodás
A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés
testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli
egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét
mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban
megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a
szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
16. REACH szabályozás
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével a Vevő tudomásul veszi, hogy
a Kártyaszerződés keretén belül, a kártyahasználat során a töltőállomásokon megvásárolható
termékek egy része (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK
rendelete (a továbbiakban: REACH Rendelet) hatálya alá tartozik. A Vevő kijelenti, hogy
magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és
vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Felek kijelentik, hogy a
REACH Rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében teljes körűen
együttműködnek.
Vevő tudomásul veszi, hogy a kártyahasználat során a töltőállomásokon megvásárolható,
REACH Rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan MOL a REACH Rendelet szerinti
regisztrálási kérelmet az Azonosított Felhasználások Listáján felsorolt felhasználásokra
nyújtotta be, illetve az anyagot ezekre a felhasználásokra regisztrálták. MOL az Azonosított
Felhasználások Listáját a www.mol.hu weboldalon teszi közzé. MOL a Kártyaszerződés
keretében a REACH hatálya alá tartozó termékeket a fent hivatkozott felhasználásokra
értékesíti, Vevő a termékeket ezekre a felhasználásokra veszi át.
Amennyiben Vevő továbbfelhasználónak minősül, MOL a termékekre vonatkozó biztonsági
adatlapot elektronikus formában küldte meg a Vevő részére.
A Vevő kijelenti, hogy a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapot elektronikus formában
átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a termék felhasználása, illetve esetleges
továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet
rendelkezései szerint jár el.
Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén a MOL a biztonsági
adatlap új, dátummal ellátott változatát elektronikus formában (e-mailben) küldi meg Vevő
részére.
A MOL biztonsági adatlapot érintő nyilatkozatainak közlése tekintetében a Felek a Vevő által
rendelkezésre bocsátott e-mail címét, valamint a MOL-nak a reach@mol.hu vagy a vevővel
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kapcsolatot tartó üzletkötőnek (az üzletkötő nevét és a @mol.hu végződést tartalmazó) e-mail
címeit használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni
egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail címek használatával e-mailben küldött
biztonsági adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések cégszerű aláírás és ezt helyettesítő
azonosítás nélkül jutnak el a Vevőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező
bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses
kapcsolatukban, a MOL biztonsági adatlappal összefüggésben küldött e-mailjeit úgy tekintik,
mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal rendelkező
munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így ellenkező
bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, és a
megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot közöltnek tekintik. A
Kártyaszerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a
Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem
felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha
alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. A Felek
kijelentik, hogy a fent leírt tájékoztatási rendszert a Kártyaszerződés aláírásának időpontjában
biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer
biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul
tájékoztatják a másik felet. A Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel
tartoznak.
A Vevő kijelenti, hogy MOL elegendő információt biztosított ahhoz, hogy a Kártyabirtokosok
megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet
védelme érdekében, és tudomásul veszi, hogy a „Termék lakossági felhasználására vonatkozó
tájékoztató” a töltőállomásokon megismerhető, és a lakossági felhasználásra kereskedelmi
forgalomba kerülő érintett termékre vonatkozó biztonsági adatlapot a MOL a továbbfelhasználó
vagy forgalmazó erre vonatkozó kérése esetén papíron vagy elektronikus formában is átadja.
A Vevő tudomásul veszi, hogy felel a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési
kötelezettségének megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért.
17. MULTIPONT TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
Vevő, saját döntése alapján, a kártyaszerződés hatálya alatt jogosult a Multipont Törzsvásárlói
Programban részt venni Multipont Business Kártya igénylésével, amely lehetővé teszi az
üzemanyagkártyás vásárlások utáni Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtést. Multipont Business
Kártyával Vevő a MOL Nyrt. hálózatában, valamint a teljes Multipont partneri hálózatban
eszközölt vásárlásai során jogosult a mindenkori Multipont Program tájékoztatóban szereplő
kedvezményeket igénybe venni, különös tekintettel a Multipont Vásárlási Utalvány (pont)
gyűjtésre és beváltásra.
A Multipont Business Kártya igénylésére, használatára vonatkozó szabályokat a Multipont
Program Szabályzat 13. fejezete tartalmazza részletesen. A mindenkor hatályos Multipont
Program Szabályzat elérhető a www.multipont.hu weboldalon vagy a Multipont Program Zrt.
ügyfélszolgálatán (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.).
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18.. Átmeneti rendelkezés
A jelen ÁSZF-ben szabályozott MOL Group Gift kártya a korábban MOL Blue kártya megújított
formája, azzal teljesen egyező jogosítványokat jelentő kártyatermék. Az új MOL Group Gift kártya
2017. augusztusától kerül kibocsátásra, a már korábban kibocsátott és forgalomban lévő MOL
Blue kártyák a kártyák lejártáig érvényesek.

Budapest, 2019.01.29
MOL Nyrt.

Puskás Levente s. k
Értékesítés Központ vezető
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