
Stimate Partener,
Pentru a beneficia de serviciul HU-GO cu plata la termen, este necesar să indepliniți condițiile de mai jos:
1. Să semnați Anexa la contractul de carduri MOL;
2. Să aveți un cont activ deschis la NUSZ;
3. Să utilizați dispozitive OBU, marca ICELL;
4. Să setați o alertă în contul NUSZ pentru a primi informații cu privire la disponibil.

De asemenea, este important ca înainte de a începe călătoria să vă asigurați că:
•  Contul NUSZ este încărcat cu sume suficiente;
•  Seriile dispozitivelor OBU pe care le utilizați sunt înregistrate în sistemul NUSZ;
•  Dispozitivele OBU sunt funcționale.

SERVICIUL HU-GO CU PLATA LA TERMEN
MANUAL UTILIZATOR



• După ce Anexa la contractul decarduri a fost semnată de ambele părți, contul 
dummneavoastră din Centrul de Carduri va fi activat pentru serviciul HU-GO cu plata la 
la termen și veți primi un email de confirmare de la adresa cardline@molromania.ro.

• Ulterior activării serviciului, în platforma Centrul de Carduri veți putea vedea o nouă 
secțiune, MENIUL HUGO. 

UTILIZAREA SISTEMULUI CENTRUL DE CARDURI PENTRU 
SERVICIUL HU-GO CU PLATA LA TERMEN



1. Accesați MENIUL HUGO
2. Accesați secțiunea NUMAR CONT NUSZ

3. In ecranul următor, apăsați pe 
pictograma          și câmpul va deveni activ.  

4. După ce câmpul este activ, introduceți numărul contului 
dumneavoastră NUSZ și apoi apăsați butonul 

ACCESAREA SERVICIULUI ȘI ÎNCĂRCAREA CONTULUI



5. După salvare, în MENIUL HUGO, va apărea o nou secțiune 
REINCARCARE AUTOMATA HUGO. Accesați această secțiune. 

6. Se va deschide un nou ecran unde trebuie sa 
completați 2 câmpuri: 
• LIMITA PREDEFINITA – inserați suma pe care o 
considerați necesară. Se pot încărca sume multiplu 
de 5.000, nu mai puțin de 5.000 și nu mai mult de 
5.000.000
• E-MAIL PENTRU NOTIFICARE – inserați adresa de 
email pentru notificare cu privire la disponibil. 

ACCESAREA SERVICIULUI ȘI ÎNCĂRCAREA CONTULUI



8. În cazul în care doriți să dezactivați temporar serviciul apăsați DEZACTIVARE ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ HUGO. 

7. Apăsați butonul                              si apoi

ACCESAREA SERVICIULUI ȘI ÎNCĂRCAREA CONTULUI          



1. Accesați MENIUL HUGO
2. Accesați secțiunea DISPOZITIVUL OBU - HUGO

3. Se va deschide un nou ecran. Apăsați butonul COMANDĂ DISPOZITIVE OBU. 

COMANDĂ DISPOZITIVE OBU ICELL



4. În ecranul nou deschis introduceți 
numărul de dispozitive OBU pe care doriți 
să îl comandați și apăsați butonul DA. 

5. După ce ați comandat dispozitivele OBU, acestea vor fi trimise către dumneavoastră prin poștă, conform Anexei semnate. 

Numărul dispozitivelor comandate va apărea în partea de jos a 
ecranului. 

COMANDĂ DISPOZITIVE OBU ICELL



Anularea sau modificarea comenzilor pentru dispozitive OBU este posibilă numai pîna la sfarșitul zilei în 
care ați făcut comanda (ora 24:00). Urmați pașii de mai jos.

1.  Apăsați butonul ANULARE COMENZI DISPOZITIVE OBU.

2. Se va deschide un nou ecran unde trebuie sa introduceți 
numarul dispozitivelor anulate. Puteți anula întreaga comandă 
sau parțial. Apoi apasați butonul DA. 

           IMPORTANT!



• După ce  serviciul HUGO cu plata la termen este activ, se va crea automat un card virtual unde vor fi evidențiate 
consumurile HU-GO;
• Sumele încarcate sunt deduse din limita de credit a companiei dumneavoastră;
• Dacă compania dumneavoastră este blocată pentru neplata facturilor, serviciul nu mai poate fi utilizat. 

Pentru orice întrebări legate de acest serviciu, vă rugam sa contactați reprezentantul de vânzări sau serviciul nostru de 
suport la cardline@molromania.ro. 

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE:


