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Full-Sopron Ker. és Szolg. Kft. üzemanyagkártya általános szerződési feltételei. 

Partner kártya típusok 

Rendszámra szóló kártya: 

Logóval, mágnescsíkkal, sorszámmal, Névvel és Rendszámmal ellátott online működésű kártya. Üzemanyag vásárlás esetén a 
használatára a kártyabirtokos csak akkor jogosult, ha a megtankolt gépjármű forgalmi rendszáma megegyezik a kártyán 
szereplő forgalmi rendszámmal. Az üzemanyag csak a gépjármű üzemanyagtartályába tölthető. 

Névre szóló kártya: 

Logóval, mágnes csíkkal, sorszámmal, Névvel ellátott online működésű kártya. A kártya használata esetén a Full-Sopron Ker. 
és Szolg. Kft.-nek jogában áll a vásárlási jogosultság céljából a Kártyabirtokostól személyi jogosultságra alkalmas okmányt 
kérni. Használója bármilyen üzemanyag tárolásra alkalmas edényzetbe és/vagy gépkocsi tankjába vételezhet üzemanyagot. 
Ebben az eseten nincs rendszám ellenőrzés. Edényzetbe töltés csak olyan mennyiségben történhet, amely a Jövedéki adóról 
és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló (2003. évi CXXVII.) törvény szerint nem számít kereskedelmi 
mennyiségnek. Ezenkívül, ha a partner betartja az ADR 6.1.1.1-6.1.6.1 és a 6.5.1-6.5.6.13 veszélyes áru szállítására vonatkozó 
előírásait. 

Ügyfél kártya 

Logóval, mágnes csíkkal, sorszámmal, Névvel ellátott online működésű kártya. A kártya csak és kizárólag a Rendszámra  szóló 
kártyával  vagy a Névre szóló kártyával együtt működik.  Önállóan nem alkalmas vásárlásra. A kártya második azonosítóként 
szolgál, a gyakorlatban pin kódot, aláírást helyettesít a Bánfalvi úti telephelyen. Azoknál a partnereknél, akik rendelkeznek 
Ügyfél kártyával, csak ezzel biztosított ezen a telephelyen a kiszolgálás. Biztonsági okokból soha ne tartsa egy helyen a két 
kártyát!!!  Ezzel együtt az automata kasszán tankoló utólagos elszámolású partnerek felelőssége a kártyák használata, mivel 
ebben a rendszerben nem tudjuk ellenőrizni a használók jogosultságát. Az automata kassza enélkül nem alkalmas utólagos 
fizetés elfogadására !!! A rendszer csak a hitelkeret erejéig engedi a vásárlást!  

 

 

Partner kártyák igénylése és átvétele 

1. A kártyák igénylését a Vevő a Megrendelő mellékletek kitöltésével, cégszerű aláírással történő igazolásával 

igényelheti. 
2. A kártyák átvétele a melléklet aláírásával együtt személyesen a vevővel egyeztetett helyen és időben vagy postai 

úton történik. 

 
 

Adatmódosítások, érvényesség egyéb rendelkezések 

1. A Vevő haladéktalanul köteles a Full-Sopron Ker. és Szolg. Kft.-t általa megadott adatokban történt változásokról 
értesíteni, kiemelten a  Megrendelő és Módosító melléklet adatait érintően.  
 

2. A Kártyák érvényességi ideje megegyezik a Vevői szerződés érvényességével. 

3. Vevő az általa igényelt egy vagy több Kártyát a Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére bocsátja, aki/akik a Kártya(ák) 
rendeltetésszerű használói.  
 

4. A Full-Sopron Ker. és Szolg. Kft. a Vevői szerződésben meghatározott az általa üzemeltetett töltőállomásokon 
(Kapuvár, Ipartelepi u. 8., Sopron, Somfalvi u. 16. és Sopron, Bánfalvi u. 4/D.)  a Kártyákat, mint készpénzkímélő 
fizetési-, illetve igénybevett szolgáltatásokat nyilvántartó eszközként fogadja el.  
 



 

Oldal: 2 / 2 

 

 
 
 

5. Vásárlás előtt a Kártyabirtokos jelzi, hogy Kártyával kíván fizetni. Fizetéskor a Kártyabirtokos átadja a Kártyát a 
töltőállomás kezelőnek, akinek feladata a Kártya fizikai állapotának, státuszának és vásárlási jogosultságainak 
ellenőrzése.  
 

6. Azoknál a Partnereknél, ahol a mellékleten kérik, ott a km óra rögzítésére is van mód, ami rákerül a slipre. 
 

7. A tranzakció befejezéseként a pénztár két példányban kinyomtat egy slipet. A slip másodpéldányát a pénztárgép által 
kiadott részletes szállítólevéllel a töltőállomás-kezelő átadja a Kártyabirtokosnak  

 
8. A Vevő felelőssége a Kártya biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata. A Kártya átruházása tilos, 

továbbá Vevő köteles a szerződésben leírtakat betartani. A fentiek megszegéséből adódó károkért a Full-Sopron Ker. 
és Szolg. Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azok a Vevőt terhelik. Az első kártyát a Full-Sopron Ker. és Szolg. 
Kft. ingyenesen biztosítja partnerei részére. A megrongálódott elveszett kártyák pótlását a Full-Sopron Ker. és Szolg. 
Kft. 500 Ft/db áron biztosítja. 
 

 

A töltőállomás kezelő megtagadja a Partner kártya elfogadását  
 

1. A Kártyán lévő rendszám és a gépjármű forgalmi rendszáma nem egyezik meg. 
 

2. Visszaélés gyanúja áll fenn 
 

3. Névre szóló Kártya esetén, ha a Kártyabirtokostól bekért okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán 
szereplő névvel 

 
4. A terminál hitelkeret túllépést jelez 

 

5. Rendszámra kiadott kártya esetén a vevő nem csak az üzemanyagtartályba töltötte az üzemanyagot 

6. Kártyaelfogadás megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a 
vásárlás értékét, vagy el kell állnia a vásárlástól.  
 

Számlázás 
 
A Full-Sopron Ker. és Szolg. Kft. a Vevői szerződésben megállapított áron és időszakonként, gyűjtő vagy határozott idejű 
számlát állít ki a Megrendelő és Módosító mellékletben meghatározott adatok szerint. 
 
 

A Partner kártyák letiltása és pótlása 
 

1. A Kártyák letiltását a fullsopron@fullsopron.hu e-mail címen, vagy a 96/595-250 –es telefonon megteheti. 
 

2. A kártya adatok módosítását, új kártyák igénylését a Vevő a Módosító mellékletek kitöltésével, cégszerű aláírással 

történő igazolásával igényelheti. 

 

 

 

Kelt: 2020. július 22.                             Full-Sopron Ker. és Szolg.Kft. 
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