
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

MMOOLL  GGRROOUUPP  GGIIFFTT  CCAARRDD  KKÁÁRRTTYYAAIIGGÉÉNNYYLLŐŐ  AADDAATTLLAAPP  
 

TRADE_MOL1.4.2_v3   Oldal:1/1 

Vevő/Cég neve:  _____________________________________________________________________ 

Vevő lakcíme/Cég székhelye: _____________________________________________________________________ 

Vevő levelezési/számlázási címe: ___________________________________________________________________ 

Vevő (cég) számlavezető pénzintézete: ______________________________________________________________ 

Vevő (cég) bankszámlaszáma: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ 

Vevő (cég) adószáma:    __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __ 

Vevő (cég) cégbíróság és cégjegyzék száma: __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __  

Kapcsolattartó neve: __________________________________________________ 

Kapcsolattartó telefonszáma:   + __ __ -__ __ / __ __ __ __ - __ __ __ 

Kapcsolattartó e-mail címe: ___________________________________@_______________________ 
 

mint Vevő, megrendelek a MOL-tól a MOL Group Gift Kártyákat az alábbi érték szerinti bontásban és darabszámban: 

A kártyán címlet feltüntetést kérek: 

  igen  

  nem  

 

Számviteli bizonylatot kérek:  

             igen 

  nem 
 

Amennyiben további különböző értékű kártyákat kíván rendelni, kérjük a kártyák érték szerinti bontását a  
Kártyaigénylő excelben (ÁSZF 5.sz. melléklet) megadni. 

Kártya plasztik:  standard MOL Group Gift Kártya  
    co-branded MOL Group Gift Kártya (MOL és a Vevő között történt megállapodásnak megfelelően) 

 

Kártya átvételének módja:      postai úton kérem megküldeni a levelezési címre       

személyesen kívánom átvenni a budapesti MOL Üzemanyagkártya Átadó Ügyfélszolgálaton 
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14.) 

 

A Kártyák ellenértékét a következő bankszámlaszámra átutalással szíveskedjen kifizetni:  

 
OTP Bank Nyrt. 11794008-20511753-00000000 

 
Kelt: ________________________, _________ év _______ hó _____ nap 
 
 

______________________________________________ 

                     Pecséttel ellátott cégszerű aláírás             

A megrendelési nyomtatvány kitöltésével a Vevő / Cég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket ismeri és magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. A megrendelési nyomtatvány aláírásával a Vevő szavatol azért, hogy a megrendelés teljesítése céljából a MOL-nak, 

mint adatkezelőnek továbbított, a jelen megrendelési nyomtatványon megadott személyes 

adatokkal kapcsolatban mindenben az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően járt el.  

Megrendelések fogadása és információ az alábbi elérhetőségeken: 

Posta:  MOL Nyrt. , Vevőcsoportok & Telesales 

1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18. 

Telefon:  +36-92/505-909;   E-mail: giftcard@mol.hu 

 Darabszám 
(Db) 

Kártyákon feltűntetett Kártyanév 
OPCIONÁLIS 

(max. 26 karakter) 

Egység érték 
(Ft) 

Összérték 
(Ft) 

     

     

     

Összesen:     

MOL Üzletkötő neve: 
 
 
 


