
   Domborkód: HU021 

 

MOL Green Kártya 

Vevő Adatlap és Kártyaigénylő Adatlap 

 
► Vevőkód (MOL tölti ki!) MGREEN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Fontos! Átutalással való Green kártyafeltöltéskor kérjük, feltétlenül szíveskedjenek ezt a vevőkódot az átutalási megbízás megjegyzés mezőjében olvashatóan feltüntetni! A vevőkód hiánya 

késedelmes feltöltést eredményezhet. 

► Vevő neve (max. 26 karakter)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

► Vevő lakcíme / Cég székhelye  Ir.sz.: __ __ __ __ Település: _____________________________________________  

 Utca: __________________________________________ Házszám: _________  

► Vevő levelezési címe  Ir.sz.: __ __ __ __ Település: _____________________________________________  

(Amennyiben eltér a lakcímtől/székhelytől) Utca: __________________________________________ Házszám: _________ 

► Vevő telefonszáma +36 - __ __  / __ __ __  __ __ __ __ 

► Vevő e-mail címe _____________________________________________@ _______________________ 

► Vevő (cég) bankszámlaszáma* __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 

► Vevő (cég) számlavezető bankjának neve*  ____________________________________________________________ 

► Vevő (cég) adószáma* __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __ 
*: csak vállalkozások kártyarendelése esetén töltendő ki! 

Kártya beállítás:   

► Névre szóló Kártya (kártyán szereplő név)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

► Rendszám: __ __ __ __ __ __ __ (BMW 7 jegyű azonosító) 

► Hozzájárul ahhoz, hogy e-számlát kapjon az Ön által megadott e-mail címre?          □ igen □ nem 
Az elektronikus számla - tartalmát tekintve - megfelel a hagyományos papír alapú számlának. Ellenben nem nyomtatva, hanem elektronikus dokumentumként kerül 

kiállításra és kiküldésre, a jogszabályban meghatározott fokozott biztonságú tanúsítvánnyal és időbélyegzővel. Elektronikus számlát az ÁFA törvény 175.§ (1) bekezdése 

és a 46/2007 (XII.29) PM rendelet alapján bocsátunk ki.  Az e-számlával kapcsolatos további információ megtekinthető a www.mol.hu weboldalon. 

► Ön meghatározhatja, hogy különböző időszakonként mekkora összeg erejéig történhet a kártyával a vásárlás. Napi, heti, havi vagy éves 

kártyalimitet, vagy akár ezek kombinációját állíthatja be. Amennyiben Ön nem ad meg limitet, azt az Ön egy vagy több kártyáihoz kapcsolódó 

kártyaszámla aktuális egyenlegének erejéig lehet felhasználni. Kérjük, adja meg a limiteket: 

___________ Bruttó Ft/ nap ___________ Bruttó Ft/hét ____________ Bruttó Ft/hó ____________ Bruttó Ft/negyedév _____________ Bruttó Ft/év 

► A Kártya termékkódja: 0 0 N 0 0 N 

Kiegészítő rendelkezések: 

1, Jelen Green Vevő adatlap és Kártyaigénylő Adatlap a Vevő és a MOL által kitöltve és aláírva, a Vevő és a MOL közötti Green Kártyaszerződésnek minősül, melynek a kapcsolódó Általános 

Szerződési Feltételek, a mindenkor hatályos MOL Green Törzskút lista elválaszthatatlan részét képezi. 

2, Vevő kijelenti, hogy a Green Kártyaszerződést az Általános Szerződési Feltételeket ismerve és elfogadva köti meg. 

3, Vevő felelősséget vállal, hogy az általa megadott adatok valódiak és teljesek. MOL a Kártyaszerződést a Vevő által megadott adatok alapján köti meg. 

4, További kártyák igénylése esetén az újonnan kitöltött Green Kártya Igénylőlapok a Vevő és a MOL közötti Kártyaszerződés részévé válnak. 

5, Amennyiben a megadott adatokban változás következik be, a Vevő írásban haladéktalanul jelezni köteles az a MOL Kártyamenedzsment felé (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; 

kartyagyartas@mol.hu; Tel:06-40/202-202; Fax: +36-1/887-7676) 

6, Jelen Green Kártyaszerződés 2 eredeti példányban készült és annak aláírása napján lép hatályba. 

7,   Vevő tudomásul veszi, hogy a MOL-BMW Green Kártyára vonatkozó kedvezményes feltételek a MOL és BMW közötti szerződés érvényességi idejére vonatkoznak. Vevő tudomásul veszi, 

hogy a kedvezményes feltételek a BMW tulajdonosi/használói viszony idejére vonatkoznak. A MOL és BMW közötti szerződés, vagy a BMW tulajdonosi/használói viszony  megszűnése esetén a 

jelen szerződéshez kapcsolódó feltételek a mindenkor érvényes MOL Green ASZFnek megfelelőek lesznek. 

Adatvédelmi nyilatkozat 

1. Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom a MOL Magyar Olaj-és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., a továbbiakban Adatkezelő I.) részére, hogy a köztünk fennálló Kártyaszerződéssel 

összefüggésben átadott személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje. 

2. Hozzájárulásomat adom továbbá ahhoz, hogy személyes adataimat a BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe (2220 Vecsés, Lőrinci út. 59. a továbbiakban: Adatkezelő II.) a 

rajta keresztül kötött szerződés révén elérhető előnyök általam történő igénybevétele céljából nyilvántartsa és kezelje. 

3. Adatkezelő I. vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:  

3.1. Az adatkezelésének célja: Kártyaszerződés teljesítése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása, a kártyahasználattal, számlázással kapcsolatos           

               információszolgáltatás a Vevő és (ha van) a kártyabirtokos(ok) részére. 

3.2. A kezelendő személyes adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím telefonszám, vevőkód, valamint a Kártyaszerződés hatálya alatt érvényes és rá vonatkozó              

Általános Szerződési Feltételekben meghatározott további adatok.  

3.3. Az adatkezelés időtartama: a törvényben, a Kártyaszerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.  

4. Adatkezelő II. vonatkozásában tudomásul veszem, hogy: 

4.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő II. adatkezelési szabályzatában meghatározott.  

4.2.A kezelendő személyes adatok köre: az Adatkezelő II. adatkezelési szabályzatában meghatározott. 

4.3. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő II. adatkezelési szabályzatában meghatározott. 

5. Jelen nyilatkozatommal megerősítem, hogy a hozzájárulásom megadásához szükséges, részletes – az adatvédelmi jogszabályok által nyújtott védelemre is kiterjedő - tájékoztatást a 

Kártyaszerződés mellékeltét képező ÁSZF megismerésével, illetve a BMW Vertriebs GMBH Magyarországi Fióktelepe adatkezelési szabályzata megismerésével megkaptam. 

6. A részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként megadom.     

   ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                           Vevő aláírása (kötelező!) 

A gazdasági reklámtörvény alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII tv. 6.§-a alapján önkéntes hozzájárulásomat adom jelen nyilatkozatommal ahhoz, hogy a MOL 

Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Kártyaszerződéssel összefüggésben számomra a jövőben elektronikus úton ajánlatokat küldhessen. Hozzájárulásomat 

írásban bármikor visszavonhatom a greennyilatkozat@mol.hu e-mail címre küldött levelemmel. 

Hozzájárulásomat önként megadom.  Nem járulok hozzá.                                 ____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                         Vevő aláírása (kötelező!) 

Kelt: _____________________, _________ év _______ hó _____ nap 

 _______________________________   _____________________ 

  Vevő (Cég esetében cégszerű aláírás)                            MOL Nyrt. 

http://www.mol.hu/
mailto:kartyagyartas@mol.hu
mailto:greennyilatkozat@mol.hu

