MOL-NAK GOLD PREPAID
KÁRTYA AKCIÓ!

-11

Ft/liter
MOL Diesel

SZÁMÍT, HOL TANKOL!
KEDVEZMÉNY A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
TAGJAINAK!
Tankoljon a mezőgazdasági munkálatokhoz MOL Diesel üzemanyagot 11 Ft/liter kedvezmén�nyel a MOL-NAK Gold Prepaid üzemanyagkártyával a választott törzskútján!
Az akció ideje:
2020. március 16. és november 13. között
minden hétfőn és pénteken.
További információ:
MOL NAGYKERESKEDELMI ÉS KÁRTYA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Cím: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36 1 211 1000
E-mail: kartya@mol.hu
Web: www.mol.hu

Tankoljon 2020. március 16. és november 13.
között minden hétfőn és pénteken extra kedvezménnyel a kiválasztott MOL-NAK törzskútján!*
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak a
standard ajánlaton felül további 5 Ft/liter engedményt nyújtunk a normál diesel üzemanyag kúti
árából a MOL-NAK törzskút listából kiválasztott
törzskútján. Így Ön ezeken a napokon literenként
11 Ft/liter megtakarítást érhet el!
MOL-NAK GOLD PREPAID** KÁRTYA ELŐNYEI
A Gold Prepaid kártya előre feltölthető üzemanyagkártya, amely a MOL teljes belföldi töltőállomás-hálózatában biztosít kedvezményes
üzemanyag-vásárlást, használatával kényelmesen érhetők el töltőállomási szolgáltatásaink és
shoptermékeink.
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 Díjmentes kártyahasználat, tranzakciós és
éves díj nélkül;
 Kártyánként meghatározható termékkör-beállítási lehetőségek a vásárolható termékekre és
az igénybe vehető szolgáltatásokra;
 Háromféle választható kártyatípus a használati szokásoktól függően;
 Ingyenes kártyaletiltás és új kártya igénylése;

 Környezetbarát havi számlaösszesítő e-számla
formájában;
 Online kártyaügyintézés a Kártya Központon
(KK) keresztül.
GAZDASÁGOS ÉS KISZÁMÍTHATÓ
ÜZEMANYAG-VÁSÁRLÁS
Ha MOL Gold Prepaid kártyával fizet, a megvásárolt
termék vagy szolgáltatás ellenértékének rendelkezésre kell állnia a kártyaszámlán.
Hogyan tölthető fel a MOL Gold Prepaid üzemanyagkártya?
A töltőállomásokon készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel is feltöltheti a kártyát. Ezt
követően a feltöltött összeg azonnal rendelkezésre áll a kártyaegyenlegén.

Banki átutalást is választhat, ebben az esetben – a banki tranzakciótól függően – 2 banki
munkanapon belül válik a feltöltött összeg
felhasználhatóvá.

i

Mire kell figyelnie átutalásos kártyafeltöltéskor?
A feltölteni kívánt összeget az alábbi bankszámlaszámra küldje:
OTP Bank Nyrt.
11794008-20511753-00000000

Az átutalás során a megjegyzés rovatba írja be
elválasztás nélkül, egybe a következőket:
PREPAID és 9 jegyű vevőkód
(Például: PREPAID400032149)
Vevőkódját megtalálja a vevőadatlapon, a Kártyaigénylő lapon és a számlákon is.

*	A MOL-NAK törzskutak azon magyarországi MOL-töltőállomások, melyek közül a NAK tagok kiválaszthatják az extra 11 Ft/liter kedvezményt
biztosító törzskútjukat. A NAK törzskutak listáját a www.nak.hu oldalon találja.
**	A termék hivatalos elnevezése a MOL Nyrt. hatályos kereskedelmi szabályzata szerint MOL GROUP GOLD PREPAID kártya.

