
 

MOL GREEN KÁRTYA 

KERÜLJÖN ELŐNYBE!  
 

Állandó üzemanyag kedvezmény VKDSZ tagok igényeire 

szabva: igényeljen MOL Green Kártyát, és éljen 

kedvezményeinkkel! 

A MOL Green Kártya Magyarország legnagyobb töltőállomás 

hálózatában biztosít kedvezményes üzemanyag vásárlást a Vízügyi 

Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezetének tagjai számára, 

használatával kényelmesen elérhetők a MOL töltőállomási szolgáltatásai 

és shop termékekei is.  

Az üzemanyagkártya előre feltölthető, és a biztonságos használat érdekében 

személyre szabott PIN kóddal ellátott.  

 

A MOL GREEN KÁRTYA ELŐNYEI: 
 Bruttó 7 Ft/liter engedmény a MOL magyarországi Green törzskút hálózatában* 

 Magyarországi autópályákon található kutakon bruttó 15 Ft/liter engedmény a 

normál diesel és a prémium üzemanyagokra (EVO NEO diesel és benzin) 

 10% mosási kedvezmény bármilyen típusú gépi mosóprogram igénybevétele esetén 

 10% kedvezmény MOL-LUB termékek vásárlása esetén 

 Díjmentes kártyahasználat, tranzakciós és éves díj nélkül 

 Környezetbarát havi számlaösszesítő e-számla formájában 

 Egyéni limit beállítási lehetőségek: napi-, heti-, havi- negyedéves vagy éves limit; 

 Ingyenes kártyatiltás és új kártya igénylése 

 Kártyánként meghatározható termékkör beállítási lehetőségek a vásárolható 

termékekre és az igénybe vehető szolgáltatásokra.  

 A kártyaszámla a tankolás után, közvetlenül a fizetés előtt, tetszőleges összeggel 

tölthető fel 

* Green törzskutak azon magyarországi MOL-töltőállomások, ahol a Green Kártya tulajdonosok az engedményt 

érvényesíteni tudják. A mindenkor érvényes Green törzskút lista megtekinthető a www.mol.hu weboldalon. 

http://www.mol.hu/


 

Hogyan tölthetőek fel a Green kártyák? 
 A töltőállomásokon készpénzzel vagy bankkártyás befizetéssel is feltöltheti a 

kártyát. Ezt követően a feltöltött összeg azonnal rendelkezésre áll.  

 Banki átutalást is választhat, ebben az esetben a banki tranzakció gyorsaságától 

függően 2 banki munkanap alatt válhatnak a kártyák felhasználhatóvá. 

Mire kell figyelnie átutalás esetén? 

Utalást az alábbi bankszámlaszámra küldje: ING Bank ZRt. 13700016-01015021-00000000 

 Átutalásos kártyafeltöltés esetén az átutalás megjegyzés rovatába feltétlenül írja be 

elválasztás nélkül, egyben a következőt: MGREEN és 9 jegyű Vevőkód  

Vevőkódját megtalálja a Vevő Adatlapon, a Kártyaigénylő lapon és a számlákon is, 

például: MGREEN400032149 

 A vásárláshoz a vásárlásra kerülő termék vagy szolgáltatás teljes, töltőállomási áron 

számolt ellenértékének rendelkezésre kell állnia a kártyaszámlán.  

 

További információ:  

A MOL Green Kártyáról és a kártyaigénylésről szóló bővebb információért keresse fel a 

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezet honlapját: http://www.vkdszsz.hu/  

 

 

http://www.vkdszsz.hu/

