MOL GROUP GOLD HUNGARY
PREPAID KÁRTYA
ÚTITÁRS A MINDENNAPOKBAN
Biztonságosan és kényelmesen szeretné intézni cége üzemanyag-vásárlásait? Fontos szempont Önnek a kedvező ár,
a tervezhető, biztonságos előrefizetés? A MOL Group Gold Hungary Prepaid üzemanyagkártya Önnek készült! Fedezze fel
a vezetés szabadságát a MOL-csoport üzemanyagkártyáival.

KINEK AJÁNLJUK?

Az összegyűjtött multipontokat felhasználhatja a MOL töltőállomásokon
történő vásárlások során pontonként 1 Forint értékben.
Bővebb információ: www.multipont.hu/business

A kártya azon vállalkozások számára előnyös, akik:
kényelmes, egyszerű és biztonságos megoldást szeretnének
üzemanyag-vásárlásaikra, valamint az utazással kapcsolatos
szolgáltatásokra,
igénylik az előre történő fizetés lehetőségét és a szigorú ellenőrzést,
élvezni szeretnék a biztonságos kártyahasználat és a vásárlások
ellenőrizhetőségének nyugalmát,
az ország legnagyobb töltőállomás hálózatát kívánják igénybe venni,
magas minőségű üzemanyagot szeretnének tankolni járműveikbe.

Garázs kártya: használója bármilyen gépjárműbe vételezhet üzemanyagot.

A KÁRTYA ELŐNYEI

Hordós kártya: használója bármilyen gépjárműbe és/vagy arra alkalmas
edénybe vételezhet üzemanyagot.

Kontrollálható költségek az előre feltöltős működésnek köszönhetően.
A kártya feltöltése online átutalással vagy akár közvetlenül a vásárlás
előtt, töltőállomásunkon is intézhető, tetszőleges összeggel.
Kedvezményes üzemanyag vásárlás a MOL hálózatában.
Díjmentes kártyahasználat éves és tranzakciós díj nélkül, valamint
ingyenes kártyatiltás és új kártyaigénylés.
Egyéni limit beállítási lehetőségek: napi-, heti-, havi- vagy éves limit.
Kártyánként meghatározható termékkör beállítási lehetőségek
a vásárolható termékekre és az igénybe vehető szolgáltatásokra.
Környezetbarát havi összesítő számla e-mail címre küldött e-számla
formájában.
Ingyenes online Kártya Központ: A Kártya Központban
Ön közvetlenül módosíthatja személyes és kártyái adatait,
lekérdezéseket futtathat tranzakcióiról, egyszerűen böngészhet több
hónapra visszamenőleg számlái között. Lehetőség nyílik továbbá
kártyaletiltásra, a PIN kód megváltoztatására és természetesen újabb
kártyákat is rendelhet.
A kártya tulajdonosainak lehetőségük van MOL Multipont Business
kártyát igényelni, amellyel multipontokat gyűjthetnek a magyarországi
MOL töltőállomásokon üzemanyagkártyás vásárlásaik után.
MOL Multipont Business Kártyára minden, a MOL töltőállomásokon
vásárolt
normál üzemanyag litere után 1 multipontot,
prémium üzemanyag vásárlása esetén literenként 5 multipontot,
továbbá
minden, a töltőállomási shopban elköltött 100 Forint után
1 multipontot írunk jóvá.

VÁLASZTHATÓ
KÁRTYATÍPUSOK
Rendszámra szóló üzemanyagkártya: használója a kártyán megjelölt
forgalmi rendszámú gépjárműbe vételezhet üzemanyagot.

HOGYAN TÖLTHETŐ FEL
A PREPAID KÁRTYA?
Töltőállomáson: készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel töltheti fel a
kártyát. Ezt követően a feltöltött összeg azonnal rendelkezésre áll.
Banki átutalással: a banki tranzakció gyorsaságától függően 2 banki
munkanap alatt válik az összeg felhasználhatóvá. A kedvezmény
összege a vásárlást követően kerül visszatöltésre a kártyaszámlára,
így azt a következő tankoláskor tudja felhasználni.

MIRE KELL FIGYELNI
ÁTUTALÁS ESETÉN?
Utalását az alábbi bankszámlaszámra küldje:
OTP Bank Nyrt.
11794008-20511753-00000000
Az átutalás megjegyzés rovatába feltétlenül írja be a következőt
(elválasztás nélkül, egyben): PREPAID és a 9 jegyű Vevőkód (ezt
megtalálja a Vevő Adatlapon, a Kártyaigénylő lapon és a számlákon is)
Például: PREPAID400032149

MOL Nagykereskedelmi és Kártya Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 1/211-1000 (helyi díjszabással hívható)

E-mail: kartya@mol.hu

www.mol.hu

VÁLASZTHATÓ TERMÉKKÖR
BEÁLLÍTÁSOK
Kártyarendeléskor Ön előre, a termékkategóriák keretein belül
tetszőleges kombinációban tudja meghatározni, hogy a kártyája mely
töltőállomási termékek megvásárlására, illetve mely szolgáltatások
igénybevételére legyen alkalmas. A vásárlási jogosultságot a MOL
töltőállomásokon a használat során elektronikusan ellenőrizzük.

CÉGE AZ EGYEDI
MEGOLDÁSOKAT KEDVELI?
Kiemelt partnereinknek lehetősége van arra, hogy a kártyát saját
cégük arculatára szabva igényeljék. Akár egyedi kártyaképpel, a cég
logójával ellátott üzemanyagkártyák gyártására is van lehetőség.
Bővebb információért kérjük, forduljon értékesítési szakértőjéhez.
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Bármilyen gázolaj
(EVO Diesel, XXL
Diesel, EVO Diesel
Plus) pisztolyos AdBlue
ÁFA visszatérítésre
jogosult

7

EVO 100 Benzin Plus,
MOL Racing Fuel
102+

9

EVO Diesel,
XXL diesel,
pisztolyos AdBlue
ÁFA visszatérítésre
nem jogosult

B

EVO Diesel,
XXL diesel,
pisztolyos AdBlue
ÁFA visszatérítésre
jogosult

C

EVO 95 Benzin, ECO
Plus Autógáz, CNG

D

Nem engedélyezett

N
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Csak ablakmosó,
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ablaklehúzó termékek

1

A PB gázpalackok és
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kivételével bármiléyen
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HOGYAN IGÉNYELHETŐ
CÉGE SZÁMÁRA
A PREPAID KÁRTYA?
Online felületen: Amennyiben Ön egyszerűen és kényelmesen
szeretne szerződést kötni, elfelejtve a hagyományos papíralapú
igénylést, látogasson el a www.mol.hu weboldalra és töltse ki online
kártyaigénylő adatlapunkat.
E-mailben: Töltse ki a www.mol.hu oldalon található Vevő
és kártyaigénylő adatlapot, majd szkennelje be és küldje el
a kartyagyartas@mol.hu e-mail címre.
A kitöltött nyomtatványokat postai úton is elküldheti az alábbi címre:
MOL Nyrt. Kártyamenedzsment
MOL Group Gold Hungary Prepaid Kártya
Budapest 1986

Példa szerinti termékkód beállítás a kártyán: 00000N

Az elkészült kártyákat postán juttatjuk el az Ön által megadott
levelezési címre, illetve személyesen is átveheti a MOL Üzemanyagkártya Átadóponton.
Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14.
Szerződéskötési szándék esetén vagy a MOL Group Gold Hungary
Prepaid kártyával kapcsolatos bővebb információért forduljon
értékesítési szakértőjéhez vagy a MOL Nagykereskedelmi és Kártya
Ügyfélszolgálatához.
Online úton történő ajánlatkéréshez használja MOL Partner Portál
felületünkön található E-business alkalmazásunkat, ahol a teljes
szerződéskötési folyamat intézésére is lehetősége van.
Ehhez látogasson el a www.partnerportal.mol.hu weboldalra.

MOL Nagykereskedelmi és Kártya Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 1/211-1000 (helyi díjszabással hívható)

E-mail: kartya@mol.hu

www.mol.hu

