
EGYEDl szERzŐDÉs

Egyed i szerz. száma : lN Dc/BP/G c l223l 1 51 419

Vevő SAP száma: 12584

amely létrejött egyrészrol a
MoL Magyar olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, október huszonharmadika u. 18.
szerzodéskötés és teljesítése
során eljárÓ szervezet:
számlav ezeto pé n zi ntézet :
számlaszám'.
csoport azonosító szám:
egyéniadószám:
cégbírÓság és cégjegyzék szám:

EgyediVevők Üzlet

KM0'l 0'l U KARl 4 azonositó számÚ
KEF - MoL üzemanyagkártyás keretmegállapodás

6. sz. melléklet

Vevő KEF azonosítója:. 20492

Véleményezte: ALFÖLDVíZ Zrt
Pénzügyi 0sztáIy

Dátum: '' . dp tl' ' 9í.,|\i:':.'. . . '

}*r,, !!4''''''''''''L,,rli.**íí

Véleményezte: ALFÖLDVíZ zÍt.
4 ,- Jcgi 

eöolzlátyDátum: /g'/-/..aÍ;
AJáíÉs: :/--dI .:*).'...

a továbbiakban MoL Nyrt., másrészről az

AL FÖ L pvíz Re g i o n á ! is Y íziközmíi -szo l g á ltató Zártkör íje n M ű köd ő Részvé nytá rsas á g
székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.

levelezési és kártyakÜldési cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5.

arras

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
1 0800007-81 1 33039-00000000
17781774-5-44
10625790-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága' cg. 01 -1 0-041 683

5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5'
K&H Bank
1 0402609 -260 1 7 989-00000000
13100887-2-04

számlaküldési cím:
számlav ezeto pén zi ntézet:
számlaszám:
adőszám'.
cégbíróság és cégjegyzék szám: 04-10-001580

a továbbiakban Vevő, együttesen Felek között Gold/Silver kártyával összefÜggo halasztott fizetési konstrukcióra.
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. Jelen Egyedi szerződés a Közbeszerzési és Ellátási FoigazgatÓság és a MoL Magyar olaj- és Gázipari

r' . Nyilvánosan Ml'jködó Részvénytársaság között létrejött KM0101UKARl4 azonosító számú Keretmegállapodás
} 6. sz. meltékleteként jött létre.

::j"'ir
Ha a közbeszerzést az Európai Unió támogatási forrásábÓl valósítják meg, azlntézménv az Egyedi szerződésben
köteles megjelölni a projektre Vagy programra vonatkozó adatokat, és jogosult az Egyedi szerzodéses feltételeket
az uniós beszerzési követelményekkel kiegészíteni.

Jelen Egyedi szerződés aláírásával Vevó (lntézmény) kijelenti, hogy a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó intézmények és az önként csatlakozók gépjármű-Üzemanyag igényeinek üzemanyagkártyával történő
teljesítésére, a Közbeszerzési és Ellátási FoigazgatÓság, mint BESZERZŐ és a MoL Magyar olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működó Részvénytársaság, mint SZÁLLírÓ rozott létrejött és a www.kozbeszerzes.qov.hu webcímen
elérhető, KMOí01UKARí4 azonosító számú Keretmegállapodás tartalmát, valamennyi mellékletével a MoL Nyrt.
erre vonatkoztató tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett megismerte, továbbá megerosíti, hogy
a Keretmegállapodás ekként megismert valamennyi rendelkezését és mellékletét, beleértve jelen Egyedi
szerzódést is magára nézve kötelezonek ismeriel.

1. Árképzés

1 '1 Az árképzés alapja a mindenkor érvényes bruttó Gold és Silver kártyás listaár. A bruttÓ Gold és Silver kártyás
listaár a kártyás Ügyfelek részére kiajánlott ár, mely a MoL Nyrt. magyarországi töltoállomásain Gold és Silver
kártyával történó vásárlás esetén alkalmazott egységes ár' ami eltérhet a töltoállomáson alkalmazott áraktól' A
töltoállomási ár a töltoállomásokon kifüggesztett érvényes kiskereskedelmi ár.
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1.2 A MoL Nyrt. az alábbi termékekre a mindenkor érvényes bruttó Gold és Silver (G/S) kártyás listaárból a
KM010'íUKAR14 számú Keretmegállapodásban rögzített engedmónyeket biztosítja a VeVŐ részére:

Motorikus gázolaj (VTSZ 27101941)
ESZ-95 motorbenzin (VTSZ 27 101 145)
MOL EVO NEO diesel (VTSZ 27101941

MOL EVO NEO motorbenzin (VTSZ 27101149)

1.3 A kedvezőbb ár garanciája minden olyan töltoállomáson végzett kártyahasználat esetében érvényes, ahol a
töltóállomási ár alacsonyabb az engedménnyel csökkentett Gold és Silver kártyás listaárnál, a számlázás a két
összeg közül a kedvezóbb értéken történik.

2. Hitelkeret

MoL Nyrt. jelen Egyedi szerződés alapján történő árukiszolgálásra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a Vevo
részére hitelkeretet biztosít. Hitelkeret összege bruttó 35'000.000 Ft.
Felek a kiszolgáláshoz szÜkséges hitelkeretet közös megegyezéssel az üzemanyagárak változásához, az
esetleges forgalom változáshoz igazíthatják úgy, hogy az nem igényel szerzodés-módosítást.

3. Számlázás

3.1 A MoL Nyrt' havonta a beérkezett összesített forgalmi adatok alapján számlát bocsát ki, amelyet a VevŐ
köteles a számla kiállításától számított 30 naptári napon belÜl a MoL Nyrt. által megadott bankszámlaszámra
átutalni' A számla tarLalmazza a Vevő által megvásárolt termékek és szolgáltatások ellenértékét, az Ászr
2. pontja szerinti igénybevett szolgáltatások díjait, illetve a gépjármű biztosítás, illetve assistance szolgáltatás
igénybe vételekor felmerÜlő költségeket. A MoL Nyrt. a számlát kiegyenlítettnek a bankszámláján történő
jóváírás napján tekinti. A Felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg egymással, az
elszámolási időszakok a naptári hónap 1-jétől a hónap utolsó napjáig tartanak. AZ ÁFA-ról szóló 2007. évi
cXXVll. számlj törvény 58. s (1) bekezdése értelmében a számlán feltÜntetendo teljesítési időpont az
ellenérték megtérítésének esedékessége.

3.2 Hivatkozva az Aszr z' pontjára a MoL Nyrt. által kiállított számla alapja a mindenkor érvényes bruttó Gold és
Silver kártyás listaár. A számlázásra, valamint a számlához kapcsolódó esetleges reklamációk kezelésére
irányadó szabályokat az Aszr 2. pont1a rögzíti.

4. Díjak

A MoL Nyrt. a Vevonek annak igénylése esetén a következó díjakat számítja fel: kártyad'rj, belföldi SMS
szolgáltatás díja, ÁSZF 2' pontja szerinti szolgáltatás díja, melyeket az ÁSZF vonatkozó pontja alapján
számlázki.

A vevo jogosult a 100 % engedményre a kártyadíjbÓl'

Szolgáltatások (assistance, biztosítás) igénybevétele esetén a MoL Nyrt' kártyánként és naponta a kÜlönböző
szolgáltatási csomagokhoz a hozzájuk tartozó nettó átalánydíjat és az ÁFA törvény által eloírt Árn mértóxet
számítja Íel az 6. sz. és 7. sz. mellékletek szerint. A MoL Nyrt' által nyÚjtott assistance és biztosítás-
szolgáltatás harmadik személytol vásárolt, részben vagy egészben, de változatlan formában továbbszámlázott
közvetített szolgáltatást is tartalmaz. Aközvetités ténye a kibocsátott számlában rögzítésre kerÜl.

5. Egyéb fizetési feltételek

Amennyiben a Vevo a jelen szerzódés a|apján kiszámlázott összeget annak esedékessége napján nem fizeti
meg, fizetési késedelembe esik. A Vevő köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a késedelembe
esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Vevő
köteles a felhalmozÓdott késedelmi kamatot az MoL Nyrt. írásbeli felszólításának kézhezvételét követo
munkanapon a MoL Nyrt. részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével,
a ténylegesen eltelt napok alapján számítja a MoL Nyrt.
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6. Egyéb rendelkezések

6.'1 Vevó jelen Egyedi szerzódésre, i.letve a MoL Nyrt'-vel kapcsolatos egyÜttmiiködésre kizárólag akkor jogosult

referenciaként hivatkozni, ha ahhoz trlól uyrt." elózetese.n á" r.it"i"7"tten, írásban hozzájárult' MoL Nyrt'

jogosult u ,",.'egaoáil'n_o.=iÁa^last írásban, oarmit<or, indokolás nélkül visszavonni'

6'2Felekazegyértelműségkedvéértkifejezettenrögzítik,hogyamennyibenaKM0.101UKAR14azonosítÓszámÚ
Keretmegállapodás, ai Attatáno. sreirooosi Éeltételet_i"ná"rx"áései valamint a jelen Egyedi szerzodés

rendelkezései eltérnek, úgy elsődlegur"n a Keretmegállapodás, másodlagos an az Egyedi szerződés, és ezt

ü;;ió;;;' Áütano' Száizódési Feltételek az irányadóak'

6.3 A KMo1oíUKAR14 azonosító számú Keretmegállapodás terhére kizárőlag a Keretmegállapodás 1' számÚ

mellékletben megjelölt termékek szerezhetok oe. n Vevo jogosult és 
'egyben 

felelős eldönteni' hogy a

Keretmegáll"pooáí i. számú merrerreióán fel nem sorott egyéü termékekei vagy szolgáltatásokat igénybe

veszi-e. Jelen Egyedi szerződés alairisávial Úevő (lntézmeiíl kijelenti,'hogy.amennyiben igénybe veszi ezen

termékeket vagy szolgáltatásokat, ,igv úáuó felelosiége, n.si'.ría hatályóá Kbt. eloírásai alapján teszi meg'

7. Aszerződés hatálya

Jelen Egyedi szerzódés a KM0101UKARí4 azonosító számú Keretmegállapodásban foglaltak szerint lép

hatályba, es teriesitás iegieljeoo annak hatá lyá)g, azaz 2016' március 31_ig történhet'

JelenEgyediszerzódéshatálybalépésévelegyidejŰlegmegszűnnek.aFelekközöttkorábban,azonoskártya
típusra megkötött ká;;;r;.;'ádés k'edvezményeit tartalmazó szerzodések'

8. Mellékletekjegyzéke

6t1. számÚmelléklet: MoL Gold és Silver kártya _ Általános. kártya Szerzódési Feltételek

612. számúmerroliái: Mol coto és Silver Üzemanyagkártyá.k leírása

;/á. #;; ;;iiálii;i' úx[nas'nalatának feltételei és szabályozása
, ^ lu - -^LÁ ^^.(A Keretmegállapodás 2. sz. melléklete)

óls. szamt melléklet: xtitíotoon történó elfogadás feltételei

3lB ilálii' ffiiliii;i, i'iöi;;;ilünce szot{attatás. igénybw:',:]:r.1'*'tételei

Bli. iláiii' #ifiili, á;;t 
" 
íiá.;;Lgáltatái i gén ybóvételének feltételei

ála. szamri melléklet: Vevő Regisztrációs Adatlap

Budapest, 2015. 08. .93..

MoL Nyrt' Képviseletében Vevő képviseletében

MoL Magyar olaj'és Gázipari
Nyilvánosan úiirooo Részvénytársaság

kw

Felek közötti kapcsolattartás
A Szállító és Vevő

Vevo képviselóje:
MoL képviselője

301376-21-64

661523-200

virag.janos@alfoldviz.hu

Gábor Berzé
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