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MOL TARTÁLYOS PB-GÁZ AUGUSZTUSI ÁRKEDVEZMÉNY 

Részvételi szabályzat 
 

A MOL Tartályos PB-Gáz nyári árkedvezmény (a továbbiakban: árkedvezmény, kedvezmény) a MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 
18.) azon vevőire terjed ki, akik 2018. augusztus 01. és augusztus 31. között fennálló tartályos PB 
szerződésük alapján PB terméket vásárolnak.  
Az árkedvezmény kiírója a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a 
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 árkedvezmény menete: 

A MOL árközlő levélben értesíti PB terméket vásárló vevőit az augusztusi árkedvezményről, mely igénybe 
vételének feltétele, hogy 2018. augusztus 01. és augusztus 31. közötti időszakban a MOL-lal hatályos 
energetikai PB-t és propánt vásároló tartályos PB szerződéssel rendelkező tartályos PB szerződéses 
kapcsolatban álljanak.  

A fenti vevőkörből azon vásárlók jogosultak az árkedvezményre, akik 2018. augusztus 01. és augusztus 31. 
között minimum 500 kg PB terméket (minimum rendelési mennyiség) rendelnek és az áru ellenértéke a 
szerződésben vállalt határidőre jóváírásra kerül a MOL szerződésben megjelölt pénzforgalmi számláján. A 
vásárlók a rendelést leadhatják telefonon (06 1 211 1000 számon) vagy a MOL myISA alkalmazásán 
keresztül. Amennyiben a vásárlók a telefonos rendelés során jelzik, hogy részt kívánnak venni a „PB nyári 
feltöltési akcióban” vagy a myISA alkalmazáson keresztül történő rendelés esetén a megjegyzés rovatban 
rögzítik a „PB nyári feltöltési akció” szöveget, rendelésükhöz automatikusan hozzáíródik az akcióban ígért 
kedvezmény. 
 
 

2.  Az árkedvezmény időtartama: 
 

Az árkedvezmény igénybe vételéhez a rendelések feladásának időtartama: 2018. augusztus 01. - augusztus 
31. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy az árkedvezmény időtartamát megváltoztassa. 
 

3. Résztvevők: 
 

Az árkedvezményt igénybe veheti minden, az 1. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelelő személy, 
aki a jelen részvételi szabályzatban foglaltakat betartja, és a feltételeit teljesíti (a továbbiakban „Résztvevő”). 
 
Nem veheti igénybe a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és lebonyolításában résztvevő 
munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, továbbá ezen személyek polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott „közeli hozzátartozói”. 
 
Az a Résztvevő, aki a jelen szabályzat szerinti árkedvezményt igénybe veszi, úgy tekintendő, hogy a 
részvétel tényével, illetve az 1. pont szerinti nyilatkozatukkal - minden további külön nyilatkozat elvárása 
nélkül - elfogadta a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. 
 

4. Részletek: 
 
A 2018. augusztus 01.. – augusztus 31. között energetikai PB-t és propánt vásároló tartályos PB 
szerződéssel rendelkező vevő, aki PB-gáz keveréket vagy propángázt vásárol, az alábbi kedvezményt 
veheti igénybe. 
 

 500 kg–nál többet rendel 20 000 Ft/t többlet kedvezmény kap a megrendelt gáz árából. 

 
5. Jogfenntartás: 

 



 

2 / 3 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a minimum rendelési mennyiség mértékét, a kijelölt időszakot, valamint a 
jelen részvételi szabályzatot az árkedvezmény időtartama folyamán, - a változást megelőző legalább 48 
órával korábban történő előzetes emailben történt tájékoztatást követően - egyoldalúan megváltoztassa. A 
változtatás a közlést megelőzően leadott megrendeléseket nem érinti, azok tekintetében a megrendeléskori 
szabályok az irányadók. 
 
A Szervező jogosult továbbá az árkedvezmény előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a 
résztvevők hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni. A szüneteltetés vagy 
megszüntetés az azt megelőzően leadott megrendeléseket nem érinti, azok tekintetében a megrendeléskori 
szabályok az irányadók. 
 
Az árkedvezmény a 2. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így 
különösen háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. 
 
A kedvezmény egyéb időszakos kedvezménnyel nem összevonható. Amennyiben a megrendelés teljesítése 
a vevő érdekkörében felmerülő ok miatt nem lehetséges, akkor a Résztvevő az érintett megrendelés 
tekintetében a kedvezményre való jogosultságát elveszti. 

 
6. A feltételek elfogadása: 

 
A vásárló a jelen részvételi szabályzat szerinti árkedvezményes ajánlatban való részvétellel úgy tekintendő, 
hogy - minden további nyilatkozat elvárása nélkül - elfogadta a jelen részvételi szabályzatban foglalt 
valamennyi feltételt. 
 

7. Felelősség kizárása:  
 

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a kedvezmény 
igénybe vételéből erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy 
szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például a 
hálózati kimaradásért, az internetszolgáltató elérhetetlenné válásáért. A Szervező kizárólag súlyos 
gondatlansága, vagy szándékossága, vagy a jelen szabályzatban rögzített lényeges kötelezettségei 
felróható megszegésének következtében előállott közvetlen károkért felel, amelyet az igénybe vevő az 
árkedvezményben való jogának érvényesítésével/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 
 
A Szervezőt a jelen szabályzat módosításából, a kedvezmény felfüggesztéséből, 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 résztvevő a 
kedvezmény érvényesítésével/részvétellel kifejezetten tudomásul vesz. 
 
A Szervező nem vonható felelősségre a Résztvevők által a jelen szabályzat rendelkezéseinek 
megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Résztvevők által valótlan adatok 
megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Résztvevő magatartása, a Résztvevő által elfogadott 
szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt. 
 
Amennyiben vita merül fel adott Résztvevő árkedvezményben való részvételi jogosultságával kapcsolatban, 
a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás 
gyanúja merül fel bármely Résztvevővel kapcsolatban, felfüggessze a Résztvevő részvételét és a 
kedvezmény érvényesítését, illetve kizárja a Résztvevőt az kedvezményből. 
 
A Résztvevő téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a számára a Résztvevő által megadott 
személyes adatokban lévő hibákért és/vagy hiányosságokért, ezeknek a felelőssége teljes mértékben a 
Résztvevő terheli.  
 
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a myISA alkalmazás teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint 
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja 
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver 
teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból 
fakadó mindennemű felelősséget kizár. 
 

 

8. Adatvédelmi Tájékoztató: 
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A Résztvevők személyes adatainak kezelésével, valamint az érintettek jogaival és jogorvoslati 
lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező adatkezelési 
tájékoztató tartalmazza. 
 
A Résztvevők az árkedvezményben történő részvétellel, illetve az 1. pont szerinti nyilatkozatukkal elfogadják 
és tudomásul veszik az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. 
  
 

9. A részvételi szabályzat elérhetősége: 
 

A jelen részvételi szabályzat a MOL Nyrt. honlapján www.mol.hu olvasható.  
 
Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és az Akcióban való részvétellel kapcsolatosan 
kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 
 
 
Budapest, 2018. július 26.

http://www.mol.hu/

