ZAVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MOL GROUP GOLD KARTY EUROPE,
SLOVAKIA ALEBO PREPAID

VYPLŇTE ELEKTRONICKY,
ODPORÚČAME POUŽIŤ
ADOBE ACROBAT
Vysvetlivky na zadnej strane
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POKYNY PRE VYPLNENIE A VYSVETLIVKY

Záväznú objednávku vyplňte elektronicky. Odporúčame použiť Adobe Acrobat. Záväzná objednávka vo formáte pdf so všetkými funkcionalitami je kompatibilná aj s voľne
dostupným Adobe Acrobat Reader. Palivové karty je možné objednať aj priamo cez Kartové centrum alebo pomocou záväznej objednávky vo formáte xls. Finančné limity na
palivovej karte a nákladové stredisko sú dobrovoľné/nepovinné údaje. Poznámky k jednotlivým poliam objednávky zobrazíte aj podržaním kurzoru myši na príslušnom políčku.

TYP PALIVOVEJ MOL GROUP GOLD KARTY
• EUROPE - palivová karta so zahraničnou akceptáciou a odloženou splatnosťou
• SLOVAKIA - palivová karta s akceptáciou v Slovenskej repulike, v sieti Slovnaft s odloženou splatnosťou
• PREPAID - predplatná palivová karta s akceptáciou v Slovenskej repulike, v sieti Slovnaft
V jednej záväznej objednávke nie je možné objednať palivové karty s odloženou splatnosťou (EUROPE a SLOVAKIA) s predplatnými kartami (PREPAID). Palivové karty s odloženou splatnosťou
a predplatné karty majú samostatné SAP kódy.

DRUH KARTY
• 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 v rozsahu max. 10 znakov, bez diakritiky.
• 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 v rozsahu max. 10 znakov, bez diakritiky.

TOVAROVÝ KÓD
Tovarový kód určí sortiment tovarov a služieb,
ktoré je možné prostredníctvom konkrétnej
palivovej karty nakúpiť. Ak chcete povoliť celý
sortiment tovarov a služieb bez akéhokoľvek
obmedzenia, tovarový kód na palivovej karte je
„00000N“. V záväznej objednávke zvolíte prvých
päť pozícií tovarového kódu.

NEPOVINNÉ ÚDAJE
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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)

Služby
Akákoľvek služba (vysávač, umytie
vozidla)
Umytie vozidla (samoobsluha,
1
umývacia linka)
Akákoľvek služba okrem umytia
2
vozidla
N Služby nie sú povolené
0

Oleje a mazivá
Oleje, mazivá a AdBlue®
v spotrebiteľskom balení
Oleje, mazivá a AdBlue®
N v spotrebiteľskom balení
nie sú povolené
0

Autopotreby a autokozmetika
Akékoľvek autopotreby
a autokozmetika
Autopotreby (voda do ostrekovačov
v spotrebiteľskom balení aj z výdajného
1
stojana, nemrznúca zmes, brzdová
kvapalina a pod.)
Autokozmetika (osviežovač vzduchu,
2
šampón, vosk a pod.)
Autopotreby a autokozmetika nie sú
N
povolené
0

Ostatný tovar
Akýkoľvek ostatný tovar (potraviny,
0 tabak, tlač, drogéria, gastrokútik,
zahraničná diaľničná známka a pod.)
Akýkoľvek ostatný tovar okrem
1
zahraničných diaľničných známok
3 Zahraničné diaľničné známky**
N Ostatný tovar nie je povolený
** Nákup slovenskej a českej elektronickej
diaľničnej známky nie je s MOL Group kartami
povolený.
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• Finančné limity na palivovej karte
Môžete uviesť limit na karte (objem platieb
palivovou kartou) na nasledujúce obdobia:
denný, týždenný, mesačný, štvrťročný a ročný
limit na karte. Finančný limit sa uvádza v celých eurách. Ide o nepovinné údaje. Na jednu palivovú kartu môžete pre jednotlivé obdobia zvoliť rôzne limity. Ak definujete viac limitov, limit pre kratší časový
rámec by mal byť nižší ako limit pre dlhší čašový rámec. Na nesplnenie podmienky upozorní v objednávke automaticky zmenená farba písma (červená) pri hodnote v dlhšom časovom rámci.
• Nákladové stredisko
Pre uľahčenie administratívy si môžete ku každej palivovej karte definovať aj nákladové stredisko v rozsahu 20 alfanumerických znakov, ktoré sa bude pre danú palivovú kartu zobrazovať v prílohe faktúry.
Nákladové stredisko uveďte veľkými písmenami, bez diakritiky, nezadávajte osobné údaje.
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