MOL GROUP GIFT KARTA

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA KARTE
VYOBRAZENIE PALIVOVEJ MOL GROUP GIFT KARTY A INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA NEJ
• Akceptácia
SLOVAKIA - v Slovenskej republike.
• Individuálny nápis
Nápis na karte v rozsahu max. 26 znakov vrátane
medzier, bez diakritiky, nemôže obsahovať osobné
údaje. Definovať vlastný individuálny nápis je možné
len pri centrálnom nákupe GIFT kariet. GIFT karty
predávané na čerpacích staniciach obsahujú nápis
„SLOVNAFT PARTNER NA CESTY“.
• Číslo karty
Jedinečné 16-miestne číslo, ktoré kartu identifikuje.
• Tovarový kód
6 miestny kód špecifikujúci sortiment tovarov a
služieb, ktoré je možné prostredníctvom konkrétnej
palivovej karty nakúpiť.
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Motorové palivá*

Akékoľvek motorové palivo
EVO 95
EVO Diesel Plus
Akýkoľvek benzín
ECO+ Autoplyn (LPG)
EVO Diesel a EVO Diesel Plus
EVO 100 Plus
EVO Diesel
EVO 95 a ECO+ Autoplyn (LPG)
Motorové palivá nie sú povolené

* vrátane AdBlue® z výdajných stojanov u Dieslu (kód 0, 2, 7, C)
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Služby
Akákoľvek služba (vysávač, umytie vozidla)
Umytie vozidla (samoobsluha, umývacia linka)
Akákoľvek služba okrem umytia vozidla
Služby nie sú povolené

• Platnosť karty
„Valid thru“ v tvare DD/MM/RRRR. Ak platnosť
nie je na karte uvedená, karta platí 3 roky odo
dňa nabitia do konca daného mesiaca.
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Oleje a mazivá
0 Oleje, mazivá a AdBlue® v spotrebiteľskom balení
N Oleje, mazivá a AdBlue® v spotrebiteľskom balení nie sú povolené
Autopotreby a autokozmetika
0 Akékoľvek autopotreby a autokozmetika
Autopotreby (voda do ostrekovačov v spotrebiteľskom balení aj
1
z výdajného stojana, nemrznúca zmes, brzdová kvapalina a pod.)
Ostatný tovar
Akýkoľvek ostatný tovar (potraviny, tabak, tlač, drogéria, gastrokútik,
zahraničná diaľničná známka a pod.)
1 Akýkoľvek ostatný tovar okrem zahraničných diaľničných známok
3 Zahraničné diaľničné známky**
N Ostatný tovar nie je povolený
0

** Nákup slovenskej elektronickej diaľničnej známky nie je s MOL Group kartami povolený.
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