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Pristopnica za predplačniško kartico MOL GOLD SLOVENIA 
PREPAID za poslovne subjekte 

 
ŠTEVILKA 104/PREPAID_________-20__________ (izpolni MOL) 

 
IZPOLNI KUPEC (Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI): 
PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU / SAMOSTOJNEM PODJETNIKU 

                                                                          
Naziv subjekta, kot je vpisan v registru 
 

                                                        
* Kratki naziv subjekta – naziv na kartici (BREZ Č, Ž, Š, ipd) 
 

                                                                          
Naslov (ulica)             hišna številka 
 

                                                                          
Pošta           Mesto 
 
** Naslov za primer, da želite pošto prejemati na drugi naslov, kot je naveden v registru: 

                                                                          
** Naslov (ulica)             hišna številka 
 

                                                                          
**Pošta           Mesto 
 

                                                                          
Direktor / Odgovorna oseba / Samostojni podjetnik 
 

                                                                          
Kontaktna oseba za finančno poslovanje 
 

                                                                          
Telefon kontaktne osebe za finančno poslovanje             Telefaks za finančno poslovanje 
 

                                                                          
Mobilna št. osebe za finančno poslovanje       E-mail naslov kontaktne osebe za finančno poslovanje        
 
 

                                                                          
Kontaktna oseba za kartično poslovanje 
 

                                                                          
Telefon kontaktne osebe za kartično poslovanje               Telefaks osebe za kartično poslovanje 
 

                                                                          
Mobilna št. za kartično poslovanje        E-mail naslov kontaktne osebe za kartično poslovanje 
 

S I                 
Davčna ID številka 
 

                                                          
Matična številka               Zavezanec za DDV:    DA            NE 
 

S I 5 6         -         -         -       
Številka glavnega transakcijskega računa (IBAN) kupca 
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* Največ 26 znakov, vključno z razmaki  
** Naslov izpolnite LE V PRIMERU, če želite preusmeriti pošto, v nasprotnem primeru pustite prazno. Preusmeritev  pošiljanja pošte in kartic lahko 

uredite tudi pozneje preko interneta z aplikacijo VKC.                       

 
Priloge, katere je potrebno priložiti kot sestavni del Pristopnice/Pogodbe za predplačniško kartico MOL GOLD 
SLOVENIA PREPAID: 

1. Seznam - potrebnih predplačniških kartic MOL GOLD SLOVENIA PREPAID; 
 

Naročilo potrebnih kartic 
Vpišite podatke pod 1), 2) ali 3), odvisno kakšne kartice želite. V primeru, da potrebujete več kartic, lahko uporabite Prilogo 4. 
 
1) ZA KARTICO, IZDANO NA REGISTRSKO ŠTEVILKO VOZILA: 

                          0 0 0 0 0 N 
Registrska oznaka vozila (brez presledkov)  Blagovne omejitve 

 
2) ZA BIANKO KARTICO – GARAGE  

      G A R A G E       0 0 0 0 0 N                                     
Št. kartic  GARAGE                   Blagovne omejitve              Dodaten naziv na kartici (poleg kratkega imena) 
 
3) ZA BIANKO KARTICO – BARREL 

      B A R R E L       0 0 0 0 0 N                                     
Št. kartic   BARREL          Blagovne omejitve                Dodaten naziv na kartici (poleg kratkega imena) 

 

VIRTUALNI KARTIČNI CENTER: _DA_   e-mail naslov:  ____________________________________ 
 

E-RAČUN: e-mail naslov:  ________________________________________________ (obvezen podatek) 

 
Obvestila 
Želimo prejemati obvestila MOL d.o.o.  (ustrezno obkrožite)      DA               NE  
Prejemanje novic se lahko kadarkoli odjavi z elektronskim sporočilom na naslov kartica@mol.si. 
  

Kupec jamči za pravilnost navedenih podatkov in s podpisom dovoljuje preverjanje navedenih podatkov pri pristojnih 

ustanovah, tako za izdajo kartic, kot tudi med uporabo predplačniške kartice MOL GOLD SLOVENIA PREPAID. 

 

S podpisom izjavljamo da smo seznanjeni z določili Splošnih pogojev poslovanja s kartico – MOL GOLD SLOVENIA PREAPAID (ki 
so dostopni na https://mol.si/si/za-podjetja/kartice-za-gorivo/predplacniska-kartica-mol-gold-slovenia-prepaid/splo-ni-pogoji) in z 
njimi soglašamo. S podpisom dajemo soglasje MOL Slovenija d.o.o. za obdelavo naših podatkov v času trajanja pogodbenega 
razmerja, skladno s Splošnimi pogoji poslovanja s predplačniško kartico in veljavno zakonodajo. 

 

Ostale opombe:                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

 
Popusti: 
 

1. MOL Slovenija d.o.o. bo priznal osnovni popust za nakup pogonskih goriv (za vse bencine, za  plinsko olje in za avtoplin 

(LPG)) v omrežju vseh bencinskih servisov MOL Slovenija d.o.o. - v višini 0,005 EUR/lit brez DDV, od veljavne 

maloprodajne cene na bencinskem servisu na dan nakupa. 

 

 

 

Znesek popustov bo obračunan ob naslednjem obračunu nakupov. Skupna vrednost popustov obdobja bo vrnjena na kartico (oz. 

kartični račun stranke). 

 

 

 

mailto:kartica@mol.si
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Kupec: 

Ime in priimek odgovorne 
osebe z VELIKIMI tiskanimi 
črkami 

                            

                                                        

Funkcija (obkrožite) Direktor Prokurist Predsednik Podjetnik Pooblaščena oseba Drugo  

ŽIG (v kolikor ga uporabljate) ter podpis odgovorne osebe Kraj in datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOL SLOVENIJA d.o.o. ___________________________________ Žig ______________________________________ 

Ime in priimek, del. mesto:  mag. Domen Ranca, vodja kart. poslovanja              Simona Raduha, koordinator kartičnega poslovanja 

             

 

 

Datum prejema:                                 Prejel:               IZPLONI MOL 
 


