
MOL Nyrt.     MOL Blue Kártya típusszerződés 

Értékesítés  1. sz. melléklet 

MMOOLL  BBLLUUEE  KKÁÁRRTTYYAA  MMEEGGRREENNDDEELLÉÉSSII  NNYYOOMMTTAATTVVÁÁNNYY  
PLASZTIK TÍPUSNAK MEGFELELŐEN 1 NYOMTATVÁNY TÖLTENDŐ KI! 

 

 

Cég neve:    _____________________________________________________________________ 

Székhely címe:    _____________________________________________________________________ 

Levelezési címe:    _____________________________________________________________________ 

Számlavezető pénzintézete:  _____________________________________________________________________ 

Számlaszáma:    __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adószáma:     __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __ 

Cégbíróság és cégjegyzék száma:  __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __  

Kapcsolattartó neve:   _____________________________________________________________________ 

Telefonszám:     + __ __ -__ __ / __ __ __ __ - __ __ __ 

Fax:      + __ __ -__ __ / __ __ __ __ - __ __ __ 

E-mail:     _____________________________________________________________________ 

Kártyaátvevő neve:    _____________________________________________________________________ 

Személyi igazolvány száma:  __ __ __ __ __ __ 

mint Vevő, megrendelek a MOL-tól (Eladó) MOL Blue Kártyákat az alábbi érték szerinti bontásban és darabszámban: 

A kártyán címlet feltüntetést 

kérek:  igen 

  nem 

Számviteli bizonylatot kérek: 

             igen   

  nem  

Kártya plasztik:    standard Blue Kártya  

egyedi Blue Kártya  Kártya neve:___________________________________________ 
(www.mol.hu weblapon megtekinthető paletta szerint. A készlet erejéig rendelhetőek. Amennyiben nem áll 

rendelkezésre az igényelt plasztik, úgy a standard Blue plasztikra történik a gyártás) 

     co-branded Blue Kártya (MOL és a Vevő között történt megállapodásnak megfelelően) 

Kártya átvételének módja:       postai úton kérem megküldeni a levelezési címre       

személyesen kívánom átvenni a budapesti ügyfélszolgálaton (1117 Budapest, Október Huszonhar. u. 18) 

 

A Kártyák ellenértékét a következő bankszámlaszámra átutalással szíveskedjen kifizetni:  

ING Bank N.V Mo. Fióktelepe: 13700016-01015021-00000000 
 

Kelt: ________________________, _________ év _______ hó _____ nap 
______________________________________________ 

                     Pecséttel ellátott cégszerű aláírás             

A megrendelési nyomtatvány kitöltésével a Vevő / Cég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket ismeri és magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. A megrendelési nyomtatvány aláírásával a Vevő szavatol azért, hogy a megrendelés teljesítése céljából a MOL-nak, mint adatkezelőnek 

továbbított, a jelen megrendelési nyomtatványon megadott személyes adatokkal kapcsolatban mindenben az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően járt el.  

Megrendelések fogadása és segítségnyújtás az alábbi elérhetőségeken: 

Posta:  MOL Nyrt. / Belföldi Értékesítés, Vevőcsoportok és Telesales  

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

Telefon:  +36-92/505-909;  Fax: +36-1/887-7788; E-mail: bluekartya@mol.hu 

 Darabszám (Db) Egység érték (Ft) Összérték (Ft) 

    

    

    

Összesen:    

Üzletkötő neve: 

 

 

MOL Szervezeti Egysége: 

 

http://www.mol.hu/

