MOL GROUP GOLD KARTY

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA KARTE
Portfólio palivových MOL Group GOLD kariet tvoria:
• palivová karta so zahraničnou akceptáciou a odloženou splatnosťou - MOL Group GOLD karta EUROPE
• palivová karta s akceptáciou v Slovenskej republike a odloženou splatnosťou - MOL Group GOLD karta SLOVAKIA
• predplatná palivová karta s akceptáciou v Slovenskej republike - MOL Group GOLD karta SLOVAKIA PREPAID

VYOBRAZENIE PALIVOVEJ MOL GROUP GOLD KARTY A INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA NEJ
• Akceptácia
EUROPE - zahraničná
SLOVAKIA - v Slovenskej republike.
• Identifikátor – špeciálne označenie
Nápis, vlastný embosovaný identifikačný údaj
v rozsahu max. 10 znakov, bez diakritiky, nesmie
obsahovať osobné údaje. Uplatňuje sa pre garážové
(GARAGE) a sudové (BARREL) karty.
• Individuálny nápis
Nápis na karte v rozsahu max. 26 znakov, bez
diakritiky, nemôže obsahovať osobné údaje.
• Číslo karty
Jedinečné 16-miestne číslo, ktoré kartu identifikuje.
• Tovarový kód
Sortiment tovarov a služieb, ktoré je možné
prostredníctvom konkrétnej palivovej karty nakúpiť.
Vysvetlenie znakov pre určenie tovarového kódu je
uvedené na druhej strane.

• Platnosť karty
„Valid thru“ v tvare MM/RR.

• Druh karty
Označenie palivovej karty podľa účelu/spôsobu použitia, má informatívny charakter a slúži pre evidenčné účely. Na palivovej
karte označený ako „License plate“: konkrétne EČV / GARAGE / BARREL.
Charakteristiku jednotlivých druhov kariet nájdete na druhej strane.
• PREPAID
Označenie predplatnej palivovej karty.
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PRISPÔSOBENIE KARIET SAMOSTATNÝM LOGOM
• Priestor pre logo prispôsobených kariet, napr. EMPLOYEE/ COMMANDER.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV KARIET
• palivová karta na evidenčné číslo vozidla (EČV) - karta na konkrétne EČV, určená výlučne na nákup motorových palív do
nádrže vozidla s uvedeným EČV. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., si vyhradzuje právo odmietnuť akceptáciu palivovej karty v prípade, ak sa EČV na nej uvedené a EČV motorového vozidla, do ktorého sa tankuje, nezhodujú. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,
nie je povinná vykonávať kontrolu zhody EČV a nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú zákazníkovi z dôvodu
tankovania do nádrže vozidla s odlišným EČV, než je na palivovej karte uvedené.
• palivová karta garážová (GARAGE) - palivová karta určená na nákup motorových palív do palivovej nádrže akéhokoľvek motorového vozidla. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je oprávnená odmietnuť akceptáciu palivovej karty v prípade tankovania do inej
nádrže než do nádrže motorového vozidla. Palivovú kartu je možné označiť identifikátorom.
• palivová karta sudová (BARREL) - palivová karta určená na nákup motorových palív do akejkoľvek palivovej nádrže a/alebo
palivovej nádrže akéhokoľvek vozidla. Palivovú kartu je možné označiť identifikátorom.

TOVAROVÝ KÓD
• Každá palivová karta môže mať tento kód iný. Kód 00000N znamená, že je povolený nákup všetkých dostupných motorových
palív, tovarov a služieb.
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Motorové palivá*
0 Akékoľvek motorové palivo
1 EVO 95
2 EVO Diesel Plus
3 Akýkoľvek benzín
4 ECO+ Autoplyn (LPG)
7 EVO Diesel a EVO Diesel Plus
9 EVO 100 Plus
C EVO Diesel
D EVO 95 a ECO+ Autoplyn (LPG)
N 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
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Oleje a mazivá
0 Oleje, mazivá a AdBlue® v spotrebiteľskom balení
Oleje, mazivá a AdBlue® v spotrebiteľskom balení nie sú
N
povolené
Autopotreby a autokozmetika
0 Akékoľvek autopotreby a autokozmetika
Autopotreby (voda do ostrekovačov v spotrebiteľskom
1 balení aj z výdajného stojana, nemrznúca zmes, brzdová
kvapalina a pod.)
2 Autokozmetika (osviežovač vzduchu, šampón, vosk a pod.)
N Autopotreby a autokozmetika nie sú povolené
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Ostatný tovar
Akýkoľvek ostatný tovar (potraviny, tabak, tlač, drogéria,
gastrokútik, zahraničná diaľničná známka a pod.)
Akýkoľvek ostatný tovar okrem zahraničných diaľničných
známok
Zahraničné diaľničné známky**
Ostatný tovar nie je povolený
Nákup slovenskej elektronickej diaľničnej známky nie je
s MOL Group kartami povolený.
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