
 

 

 

 

 

MOL ÜZEMANYAGKÁRTYA AJÁNLAT  

A KKV SZEKTORNAK 

 
 
A MOL Magyarország legnagyobb kúthálózatával, kiváló minőségű üzemanyagokkal, 
szolgáltatásokkal és shoptermékek széles választékával várja vásárlóit. Bármerre járnak az 
országban, 30-40 km-es körzeten belül biztosan találnak MOL töltőállomást.  

 
 

MOL GOLD ÜZEMANYAGKÁRTYA – FLOTTÁJÁNAK ÚTITÁRSA MINDENHOL 

 
A MOL Gold használatával Ön még biztonságosabban, gazdaságosabban és kényelmesebben 
intézheti cégének üzemanyag-vásárlásait, útdíj fizetését vagy a közlekedéshez szükséges számos 
termékhez juthat, utólagos fizetéssel. 
A kényelmes vásárlásról a határon túl sem kell lemondania, mivel a MOL Gold Kártyát Európa egyre 
több országában – Magyarországon kívül Romániában, Szlovéniában, Szerbiában a MOL, 
Csehországban a MOL, Slovnaft és a Pap Oil, Szlovákiában a Slovnaft, Horvátországban a Tifon és 
az INA teljes hálózatában, Ausztriában a MOL teljes töltőállomás-hálózatában és a Roth kiemelt 
kútjain, a St. valentini MasterDiesel kúton, és a megjelölt Gutman töltőállomásokon, Bosznia-
Hercegovinában az EnergoPetrol és a HOLDINA hálózatában, továbbá Olaszországban az API/IP 
hálózatában – több, mint 3000 töltőállomáson fogadják el fizetőeszközként, a magyarországitól eltérő 
feltételek mellett. 
 
A MOL GOLD KÁRTYA ELŐNYEI  

 Országosan egységes listaár: Bármely magyarországi MOL töltőállomáson tankolnak, a MOL 

az üzemanyagot egységes listaáron (Gold Kártyás listaáron) számolja el Önöknek.  

 Kedvezőbb ár garanciája listaár választása esetén: A szelektív árazás miatt, a listaárnál 

alacsonyabb áron értékesítő töltőállomások esetében a tankolásokat – amennyiben az a 

kedvezményes listaárnál kedvezőbb – kúti áron számoljuk el. Minden más esetben továbbra is a 

listaár képezi a számlázás alapját. 

 Halasztott fizetés: A MOL Gold kártya halasztott fizetést biztosító kártyaként működik. A 

számlázási periódus és a fizetési határidő választható (alap esetben havonta két számlát 

készítünk, 14 napos fizetési határidővel), melyhez rugalmas és gyors hitelminősítést kínálunk. 

 Kedvező árfolyamszámítás külföldi kártyahasználat esetén: Külföldön történő 

kártyahasználat esetén a vásárlás napján érvényes helyi nemzeti bank által meghatározott EUR 

deviza középárfolyamon történik a számlázás, mely már önmagában is jelentős kedvezményt 

jelent.  

 Biztonságos kártyahasználat: A Gold kártya PIN kóddal ellátott kártya. Elvesztése, ellopása 

esetén azonnal tiltható. Biztosítjuk a kártyahasználat jogosultságának ellenőrzését valamint 

töltőállomásainkon online kamerarendszer működik. Kártyáinkra limitbeállítás kezdeményezhető.  

 Személyes tanácsadás: Szakértő üzletkötőink bármilyen kártyahasználattal és tankolással 

kapcsolatos kérdés esetén rendelkezésre állnak.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLASZTHATÓ KÁRTYATÍPUSOK 

 

 Rendszámra szóló üzemanyagkártya: használója a gépjármű vezetője, aki az üzemanyagot a 

megjelölt forgalmi rendszámú gépjármű üzemanyagtartályába töltheti. 

 Névre szóló üzemanyagkártya: használója a kártyán megjelölt személy. 

 Garázs kártya: használója bármilyen gépjárműbe vételezhet üzemanyagot. 

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

üzemanyagot. 

 

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. 

SZÁMLÁZÁS 

Számláink tartalmilag megfelelnek az ÁFA valamint a kereskedelmi gázolaj adójának 

visszatérítéséhez. 

Ön választhat papír alapú és elektronikus számlafogadás között. 

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁS:  

Egyszerű, kényelmes és környezetbarát módja a számlafogadásnak és archiválásnak, melyet több 

ezer Ügyfelünk választ. Az e-számla – tartalmát tekintve - megfelel a hagyományos papír alapú 

számlának. Ellenben nem nyomtatva, hanem elektronikus dokumentumként kerül kiállításra és 

kiküldésre, a jogszabályban meghatározott fokozott biztonságú tanúsítvánnyal és időbélyegzővel. 

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

 Ingyenes online kártyaügyintézés: virtuális kártya központ (vkk) 

 Nemzetközi áfa és jövedéki adó visszatérítés 

 Útdíjfizetés 

 Ingyenes assistance call center szolgáltatás 

 Service 24 

 Választható balesetbiztosítási szolgáltatás 

 Multipont pontgyűjtési lehetőség =   Multipont Business Kártya
 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A MOL GOLD KÁRTYA? 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését kérjük, keresse a MOL Ügyfélszolgálatát vagy töltse ki 

elektronikus igénylőlapunkat:  

 

 

http://www.multipont.hu/business
http://mol.hu/hu/kapcsolat/nagykereskedelmi-ugyfelszolgalat
http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagkartyak/mol-gold-es-silver-kartya-igenyles


 

 

 

 

 

 

MOL GREEN KÁRTYA – KERÜLJÖN ELŐNYBE!   

A MOL Green Kártya egy feltölthető üzemanyagkártya. A kártya használója Magyarország legnagyobb 

töltőállomás hálózatában, készpénz használata nélkül vásárolhat üzemanyagot, töltőállomási 

szolgáltatásokat és shop termékeket. 

GREEN KÁRTYA ELŐNYEI: 

AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT TÖRZSKUTAKON, 5 FT/LITER KEDVEZMÉNNYEL 

TANKOLHAT!* 

A MOL Green Kártya egy feltölthető üzemanyagkártya. A kártya használója Magyarország legnagyobb 

töltőállomás hálózatában, készpénz használata nélkül vásárolhat üzemanyagot, töltőállomási 

szolgáltatásokat és shop termékeket. 

GREEN KÁRTYA ELŐNYEI: 

 5 Ft/liter kedvezmény a kiválasztott 5 törzskúton; 

 Havi összesítő számla e-mail címre küldött e-számla formájában; 

 Díjmentes kártyahasználat éves és tranzakciós díj nélkül; 

 Ingyenes kártyatiltás és új kártyaigénylés; 

 Igényeknek megfelelő több kártyatípus; 

 Egyéni limit beállítási lehetőségek: napi-, heti-, havi- vagy éves limit; 

 Egy partnerhez több kártya is igényelhető; 

 Kártyánként meghatározható termékkör beállítási lehetőségek a vásárolható termékekre és az 

igénybe vehető szolgáltatásokra; 

 Ingyenes Virtuális Kártya Központ (VKK): A Virtuális Kártya Központra történt regisztrálást 

követően Önök letölthetik az elmúlt időszakok számláit és a lebonyolított tranzakciókat; 

 MOL Green kártyatulajdonosként lehetősége van  igényelni, amellyel Multipont Business Kártyát

multipontokat gyűjthet a magyarországi MOL töltőállomásokon üzemanyagkártyás, valamint a 

további történő vásárlások után.  Multipont Partnereknél 

VÁLASZTHATÓ KÁRTYATÍPUSOK: 

 Rendszámra szóló Green Kártya: Ha egy adott járműbe tankol rendszeresen. 

 Névre szóló Green Kártya: Ha kizárólag egy személy fogja használni a kártyát, így bármilyen 

járműbe vásárolhat üzemanyagot. 

 Garázs Green Kártya: Név és rendszám ellenőrzése nélkül tetszőleges gépjármű tankjába 

tankolható üzemanyag. 

 Hordós Green Kártya: Név és rendszám ellenőrzése nélkül tetszőleges gépjármű tankjába 

tankolható, vagy üzemanyag tárolására és hordozására szolgáló edényzetbe tölthető az 

üzemanyag. 

 

 

* Az Ön által kiválasztott 5 magyarországi MOL törzskúton, melynek listája az alábbi linken megtekinthető: 

www.toltoallomaskereso.mol.hu 

http://www.multipont.hu/business


 

 

 

 

 

 

 

HOGYAN TÖLTHETŐ FEL A GREEN KÁRTYA? 

 A töltőállomásokon készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel is feltöltheti a kártyát. Ezt követően 

a feltöltött összeggel azonnal rendelkezésre áll. 

 Banki átutalást is választhat. Ebben az esetben a banki tranzakció gyorsaságától függően 2 banki 

munkanap alatt válhat az összeg felhasználhatóvá. 

MIRE KELL FIGYELNI ÁTUTALÁS ESETÉN? 

Utalását az alábbi bankszámlaszámra küldje: 

ING Bank ZRt. 13700016-01015021-00000000 

Átutalásos kártyafeltöltés esetén az átutalás megjegyzés rovatába feltétlenül írja be a következőt 

(elválasztás nélkül, egyben): 

MGREEN és a 9 jegyű Vevőkód (ezt megtalálja a Vevő Adatlapon, a Kártyaigénylő lapon és a 

számlákon is) 

Például: MGREEN400032149 

 

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. 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A MOL GREEN KÁRTYA? 

  Online szerződéskötéssel:  

  Papíralapon, oldalunkról letöltve: 

  Amennyiben Ön még nem rendelkezik Green kártyával, töltse ki a letölthető 

Kártyaigénylő - és Módosító adatlapot és a kitöltött adatlapokat faxolja el a +36 1 887 

7676 számra, vagy szkennelve küldje el a kartyagyartas@mol.hu e-mail címre! 

  Ha Ön már szerződött Green üzemanyagkártyás ügyfeleink közé tartozik, egyszerűen 

rendelhet további kártyákat, a letölthető Igénylőlap kitöltésével, vagy a Virtuális Kártya 

Központon keresztül. 

 Kútjainkon: A szerződéshez szükséges nyomtatványokat a töltőállomásainkon is megtalálja. A 

kitöltött nyomtatványokat küldje vissza az alábbi címre: 

MOL Nyrt. Kártyamenedzsment 
MOL Green Kártya 
Budapest 1986 
 

 Cégre szabott egyedi árajánlattal kérjük, keresse a  MOL Ügyfélszolgálatát.

Az elkészült kártyákat postán juttatjuk el az Ön által megadott levelezési címre. 

http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/uzemanyagkartyak/mol-green-kartya-online-szerzodeskotes
http://mol.hu/images/pdf/Husegkartyak/Green%20%C3%81SZF%20-%20Vev%C5%91adatlap%20%C3%A9s%20k%C3%A1rtyaig%C3%A9nyl%C5%91%20adatlap.pdf
http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/virtualis-kartya-kozpont
http://mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/virtualis-kartya-kozpont
http://mol.hu/hu/kapcsolat/nagykereskedelmi-ugyfelszolgalat

