
KINEK AJÁNLJUK?

A kártya azon vállalkozások számára előnyös, akik: 
    egy modern, széleskörű felhasználási lehetőségeket biztosító 

ajándékkal szeretnének örömet szerezni üzleti partnereiknek, 
vásárlóiknak vagy alkalmazottaiknak,

    személyre szabott jutalmat szeretnének adni egy általuk 
meghatározott értékben,

    marketing akciók nyereményeként ajánlanák fel,
     hasznos ajándékkal szeretnék megajándékozni szeretteiket. 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ  
AZ AJÁNDÉKKÁRTYA?

   Valamennyi magyarországi MOL töltőállomáson megvásárolható 
különböző címletekben.

   Egyedi, nagyobb összegű rendelés esetén termékmenedzser  
kollégánkon keresztül, írásban a giftcard@mol.hu e-mail címen.

   Ha Ön már a MOL partnere, értékesítési szakértőnk készséggel  
áll rendelkezésére.

   Elektronikusan a www.mol.hu weboldalon letölthető megrendelési 
nyomtatványon igényelhető. 

A kitöltött nyomtatványt postai és elektronikus úton is elküldheti 
részünkre, az alábbi címre:
MOL Nyrt. / Belföldi Értékesítés, Vevőcsoportok és Telesales 
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
E-mail: giftcard@mol.hu

A KÁRTYA ELŐNYEI

   A kártyával minden, a MOL töltőállomásokon kapható üzemanyag, 
shoptermék és szolgáltatás megvásárolható.  

   A kártya feltöltési értékét Ön választja meg.*
   A kártya maga díjmentes, így annak igénylése, birtoklása  

és használata nem kerül Önnek semmibe.
   A MOL Group Gift kártyás vásárlásokkal multipontokat is 

gyűjthet, melyeket pontonként 1 Forint értékben válthat be  
a MOL töltőállomásokon.

   A kártyát bárki szabadon felhasználhatja.
   1 évig érvényes és több mint 450 töltőállomáson használható  

a nap 24 órájában.
   Minden központi rendelés után társaságunk a megrendelt 

kártyák névértékével megegyező számviteli bizonylatot állít ki.  
Ez a bizonylat a cégek elszámolásába akadálytalanul beilleszthető.  
A megajándékozott a töltőállomásokon vásárlás után egyszerűsített 
készpénzfizetési számlát is kérhet.

A KÁRTYÁK ÁTVÉTELE

A megrendelt kártyákat az ellenérték beérkezését követően postai 
úton küldjük ki 0 Ft-os egyenleggel az átadás-átvételi nyomtatvánnyal 
együtt. Az aláírt és visszaküldött átadás-átvételi nyomtatvány 
MOL általi kézhezvételét követő 2 munkanapon belül kerülnek  
a kártyák feltöltésre. A kártyákat Partnereink személyesen is átvehetik  
a MOL Üzemanyagkártya Átadóponton (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 14.) munkanapokon 9 óra és 15 óra között.

MOL Nagykereskedelmi és Kártya Ügyfélszolgálat:
         Tel.: +36 1/211-1000 (helyi díjszabással hívható)            E-mail: giftcard@mol.hu            www.mol.hu

MOL GROUP GIFT KÁRTYA 
AZ AJÁNDÉKOZÁS SZABADSÁGA

Az ajándékozásban az eleganciát és a szabadságot részesíti előnyben a szokványos ajándékok helyett?  
Szeretné megjutalmazni kollégáit, üzleti partnereit, alkalmazottait, üzletkötőit, cége más üzletágainak képviselőit vagy 
szeretteit? Esetleg adományozni szeretne? A MOL Group Gift ajándékkártya Önnek készült! Fedezze fel az ajándékozás 
modern módját a MOL-csoport ajándékkártyájával.

* A minimális kártyánkénti feltöltés összege 3.000 Ft, a maximális kártyánkénti feltöltés összege 
pedig 499.999 Ft.


