Priloga št. 2

Opis predplačniške kartice MOL GOLD SLOVENIA PREPAID s kodo izdelkov
Spodnja skica prikazuje sprednjo (lično) stran kartice:

1.

2.

5.

3.

6.

8.

7.

4.

Kartica MOL GOLD SLOVENIA PREPAID za goriva je standardne velikosti (kot bančne
kartice), osnovna barva je črna in zlata.
Barva kartice je črne barve (različni odtenki v trikotnikih) z zlatimi deli in tipografijo.
Na sprednji (lični) strani kartice je odtisnjeno naslednje:
1. Grafika kartice upodablja logotip MOLGROUP CARDS - trikotnike različnih odtenkov
črne barve (to kaže 1. puščica).
2. V zgornjem desnem kotu kartice vidimo na zlati podlagi z belo pisavo napisano
MOLGROUP CARDS" (to kaže 2. puščica).
3. Pod zlatim trakom se nahaja črni okvirček, kjer je z zlatim napisano ime sprejemanja –
SLOVENIA (to kaže 3. puščica).
4. V spodnjem desnem delu je zlat trak, kjer se nahaja napis VALID THRU, ki označuje
veljavnost (MM/LL) in LICENSE PLATE, ki označuje registrsko številko, BARREL
(SOD) ali GARAGE (GARAŽA) (to kaže 4. puščica ).
5. V zgornjem levem kotu je z zlatim napisano, da gre za predplačniško kartico PREPAID
(to kaže puščica 8).
Na kartici z reliefnim potiskom črne in zlate barve so navedeni naslednji podatki:
1. Na sredini kartice se po sklopih 4+4+4+4 nahaja številka kartice (to kaže 6. puščica).
2. Nad številko kartice je zapisano ime kupca/nazivom firme z manjšimi črkami (to kaže 5.
puščica).
3. V spodnjem levem kotu kartice je na sivem traku navedena 6-mestna koda izdelkov (to
kaže 7. puščica).
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Zadnjo (hrbtno) stran kartice MOL GOLD SLOVENIA PREPAID prikazuje spodnja
slika:

1.
2.

4.

3.

Osnovna barva zadnje strani kartice je črne barve (različni odtenki v trikotnikih) z zlatim
trikotnikom na desni strani in belo tipografijo. (to kaže 1. puščica).
Na zgornjem delu zadnje strani kartice se nahaja magnetni trak (to kaže 2. puščica).
Pod magnetnim trakom so z belim navedene lokalna podjetja Skupine MOL (to kaže 3.
puščica).

Na sredini spodaj se nahaja logotip MOLGROUP (to kaže 4. puščica).
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