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MOL - BMW Vevő adatlap és Green Kártyaigénylő adatlap 
Az adatok megadása kötelező! 

 

► Vevőkód (MOL tölti ki!)  
Fontos! Átutalással való kártyafeltöltéskor kérjük, feltétlenül szíveskedjenek ezt a vevőkódot az átutalási megbízás megjegyzés mezőjében olvashatóan feltüntetni! A vevőkód hiánya késedelmes feltöltést eredményezhet. 

► Vevő neve (max. 26 karakter)     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
► Vevő lakcíme / Cég székhelye  Ir.sz.: __ __ __ __ Település: ________________________________________________________  

 Utca: ________________________________________________ Házszám: __________________  

► Vevő levelezési/számlázási címe  Ir.sz.: __ __ __ __ Település: ________________________________________________________  

(Amennyiben eltér a lakcímtől/székhely címtől) Utca: ________________________________________________ Házszám: __________________ 

► Vevő telefonszáma +36 - __ __  / __ __ __  __ __ __ __ 

► Vevő e-mail címe _____________________________________________@_________________________________ 

► Vevő (cég) bankszámlaszáma* __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 

► Vevő (cég) adószáma* __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __ 

* csak vállalkozások kártyarendelése esetén töltendő ki 
 

Kártya beállítás: 

 
Igényelt Green kártya típusa 

 

Névre szóló Kártya  
(kérjük, adja meg a kártyán 

szereplő nevet, max. 20 karakter) 

Rendszámra szóló Kártya esetén adja 
meg a kártyán megjelenítendő 

rendszámot (BMW 7 jegyű azonosító) 

Termékkód beállítás (ha eltérő 
az alapbeállítástól) 

1. kártya    

2. kártya    

3. kártya    

► Termékkód beállítás:  A KÁRTYA BEÁLLÍTÁSA: 00N00N 

► Kártya átvételének módja:   □ postai úton kérem megküldeni a levelezési címre         □ személyesen kívánom átvenni a budapesti ügyfélszolgálaton 

► Megjelölt törzskutak, a kedvezmény igénybevételének helyszínei: 

A törzskút listában szereplő összes magyarországi MOL töltőállomáson érvényes a szerződésben meghatározott kedvezmény. 

Kiegészítő rendelkezések: 
1, Jelen Green Vevő adatlap és Kártyaigénylő Adatlap a Vevő és a MOL által kitöltve és aláírva, a Vevő és a MOL közötti Green Kártyaszerződésnek minősül, melynek a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek, a mindenkor 
hatályos MOL Green Törzskút lista elválaszthatatlan részét képezi. 
2, Vevő kijelenti, hogy a Green Kártyaszerződést az Általános Szerződési Feltételeket ismerve és mindenkor hatályos verzióját elfogadva köti meg. 
3, Vevő felelősséget vállal, hogy az általa megadott adatok valódiak és teljesek. MOL a Kártyaszerződést a Vevő által megadott adatok alapján köti meg. 
4, További kártyák igénylése esetén az újonnan kitöltött Green Kártya Igénylőlapok a Vevő és a MOL közötti Kártyaszerződés részévé válnak. 
5, Amennyiben a megadott adatokban változás következik be, a Vevő írásban haladéktalanul jelezni köteles az a MOL Kártyamenedzsment felé (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; kartyagyartas@mol.hu; Tel: 06-
40/202-202; Fax: +36-1/887-7676) 
6, Jelen Green Kártyaszerződés 2 eredeti példányban készült és annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. A Kártyaszerződés elvesztéséből, ellopásából eredő károkért a felelősséget Vevő vállalja.   
7, Jelen Green Kártyaszerződés aláírásával elfogadom és hozzájárulok, hogy a MOL a havi összesítő számlámat elektronikus úton, e-számla formájában küldje meg az általam megadott e-mail címre. Hozzájárulásomat írásban 
bármikor visszavonhatom a greennyilatkozat@mol.hu e-mail címre küldött levelemmel vagy a Kártyamenedzsment részére küldött postai levelemmel (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.). 
8, Vevő tudomásul veszi, hogy a MOL-BMW Green Kártyára vonatkozó kedvezményes feltételek a MOL és a BMW közötti szerződés érvényességi idejére vonatkoznak. A MOL és a BMW közötti 
szerződés megszűnése esetén a jelen szerződéshez kapcsolódó feltételek a mindenkor érvényes MOL Green ASZFnek megfelelőek lesznek. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

1. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., a továbbiakban Adatkezelő) részére, hogy a köztünk fennálló Kártyaszerződéssel összefüggésben átadott személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje. 

2. Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:  
2.1. Az adatkezelésének célja: Kártyaszerződés teljesítése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása, a kártyahasználattal, számlázással kapcsolatos információszolgáltatás a Vevő és (ha van) a 
kártyabirtokos(ok) részére, a Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás. 
2.2. A kezelendő személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, vevőkód, valamint a Kártyaszerződés hatálya alatt érvényes és rá vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott további 
adatok.  
2.3. Az adatkezelés időtartama: a törvényben, a Kártyaszerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint. 

 
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII tv. 6.§-a alapján önkéntes hozzájárulásomat adom jelen nyilatkozatommal ahhoz, hogy a MOL Magyar Olaj-és Gázipari 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Kártyaszerződéssel összefüggésben számomra a jövőben elektronikus úton ajánlatokat küldhessen. 
 
Alulírott Vevő aláírásommal megerősítem, hogy a jelen dokumentumot a fenti Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmának ismeretében írtam alá és aláírásommal a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez 
hozzájárulásomat Önként megadom. Továbbá aláírásommal megerősítem, hogy a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII tv. 6.§-a szerint az elektronikus ajánlatok 
küldhetőségével kapcsolatosan fentiekben tett nyilatkozatomat. 
 
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat írásban a greennyilatkozat@mol.hu e-mail címre küldött levelemmel bármikor visszavonhatom. 

Kelt: ________________________, _________ év _______ hó _____ nap 

                     x _________________________________________                                      

                   Vevő aláírása (Cég esetében cégszerű aláírás)                    MOL Nyrt. részéről:                   Szabó Szabolcs Pál          Vicze Anikó 
            Értékesítés Központ Vezető    Kártyamenedzsment MOL vezető 

M G R E E N                     
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