TOVAROVÝ KÓD

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)

0
1
2
N

Služby
Akákoľvek služba (vysávač, umytie vozidla)
Umytie vozidla (samoobsluha, umývacia linka)
Akákoľvek služba okrem umytia vozidla
Služby nie sú povolené

Oleje a mazivá
0 Oleje, mazivá a AdBlue® v balení
N Oleje, mazivá a AdBlue® v balení nie sú povolené
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Autopotreby a autokozmetika
0 Akékoľvek autopotreby a autokozmetika
Autopotreby (voda do ostrekovačov v spotrebiteľskom balení aj z
1
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 známky nie je s MOL Group kartami povolený.

DRUH PALIVOVÝCH KARIET
Palivové karty vydané na evidenčné číslo vozidla (EČV)

EČV

• Zákazník uvedie príslušné EČV
• Zákazník ako aj držiteľ palivovej karty je oprávnený využívať tieto karty len na zaplatenie nákupu tovarov, ak EČV tankovaného
vozidla sa zhoduje s EČV uvedenou na palivovej karte
• Zákazník ako aj držiteľ palivovej karty sa zaväzuje tankovať palivá len do palivovej nádrže motorového vozidla s EČV uvedenou na
palivovej karte
• SLOVNAFT, a.s. je oprávnený odmietnuť akceptáciu palivovej karty, v prípade, ak sa EČV nezhodujú.

GARAGE

Palivové karty garážové (GARAGE) - umožňujú nakupovať do palivovej nádrže akéhokoľvek vozidla
• Na karte bude embosované označenie druhu karty „GARAGE“ v poli „License plate“
• Zákazník si môže karty špeciálne označiť. K dispozícii má pre účely evidencie max. 10 znakov
(identifikátor, číslo a iné označenie)
• SLOVNAFT, a.s. vydá palivo do palivovej nádrže akéhokoľvek vozidla pre držiteľov tejto palivovej karty

BARREL

Palivové karty sudové (BARREL) - umožňujú nakupovať do akejkoľvek nádrže alebo do palivovej
nádrže akéhokoľvek vozidla
• Na karte bude embosované označenie druhu karty „BARREL“ v poli „License plate“
• Zákazník si môže karty špeciálne označiť. K dispozícii má pre účely evidencie max. 10 znakov
• SLOVNAFT, a.s. vydá palivo do akejkoľvek nádrže a/alebo palivovej nádrže akéhokoľvek vozidla
pre držiteľov tejto palivovej karty

