Tárgy: MOL Green kártya kivezetése és Partner kártyára való átállás

Tisztelt Tagjaink!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a MAKASZ Kft. és MOL Nyrt. között létrejött Green / MOL Group Gold
Prepaid kártyás üzemanyagkártya szerződés megszűnésének következtében a
forgalomban lévő MOL-Green üzemanyagkártyák 2019. január 31. nappal kivonásra kerülnek.
Kérjük, a kártyatiltást megelőzően gondoskodjon elérhető kártyaegyenlegének felhasználásáról.

Amennyiben kártyaegyenlegét 2019. január 31-ig mégsem használná fel és a rendelkezésre álló
kártyaegyenleg a kivonás napján meghaladja az 1.000 Ft-ot, lehetősége van a kártyán fennmaradt
egyenleg visszautalását kérni. (Green ÁSZF 9.8. pontja alapján)
Az összeg visszautalását a „MOL Green kártya egyenleg visszautalás kérése” nyomtatvány
kitöltésével kezdeményezheti. A nyomtatvány megtalálható a www.mol.hu weblapon a Green
üzemanyagkártyánál, a letölthető dokumentumok között.
A kivezetéssel egy időben szeretnénk felajánlani Önnek a MOL új, felhasználóbarát
kedvezmény kártyáját, a MAKASZ- MOL Partner kártyát.
Előnyei: A MOL Partner kártya azonnali kedvezményes üzemanyag vásárlást tesz lehetővé,
valamint multipontok gyűjtését és beváltását is biztosítja. Kettős funkcionalitásának köszönhetően
egyedi szolgáltatást nyújt birtokosai számára, amivel egyedülálló a magyarországi üzemanyagkártya
piacon.

Igényelje meg most MAKASZ-MOL Partner Kártyáját!
Tájékoztatjuk, hogy a korábbi kártyák lecserélése nem automatikusan történik.
A MOL Partner Kártya igénylésére a www.makasz.hu weboldalon keresztül történik. Az igénylés
feltétele a Csatlakozási nyilatkozat online kitöltése, elfogadása. Az alábbi linkre kattintva>>>
közvetlenül eléri a rendelési felületet, ahol bejelentkezést követően már meg is tudja rendelni a
kártyáját.
Tudnivalók a MOL Partner Kártyáról
A MAKASZ Kft-n keresztül igényelhető MOL Partner kártya bruttó 6 Ft/ liter azonnali forint
kedvezményt biztosít tankolásaikor a hagyományos EVO 95 benzin és EVO Diesel üzemanyag
árából, valamint 12 Ft/liter kedvezményt az EVO 100 Benzin Plus és EVO Diesel Plus árából.

*A jelen ÁSZF 22. pontjában szabályozott MOL Group Gold Prepaid kártya a korábban MOL Green kártya megújított formája, azzal teljesen egyező
jogosítványokat jelentő kártyatermék.

Ezen túl 10 % további engedményt nyújt kenőanyag és autókemikália vásárlása, valamint autómosó
szolgáltatás igénybevétele esetén.
További újdonság, hogy a kártyával történő vásárlások során azonnali multipont jóváírás is történik:
 prémium üzemanyag vásárlás esetén literenként 5 multipont,
 normál üzemanyag litere után 1 multipont,
 minden, a töltőállomási shopban elköltött 100 Ft után 1 multipont.
Az összegyűjtött multipontok felhasználhatók a MOL töltőállomásokon történő vásárlások során
pontonként 1 Forint értékben, valamint a multipont beváltási akciókban megannyi termék
kedvezményes megvásárlása válik elérhetővé.
Kérjük, tekintse meg a kedvezménnyel kapcsolatban készített videónkat: MOL_MAKASZ
Partnerkártya kisfilm
Bármilyen további kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatainkhoz:
MAKASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telefon: 06-1-281-1190, 06-20-669-8043
E-mail: info@makasz.hu
Web: www.makasz.hu
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