
 

Srovnání palivových karet MOL od MediPool 

 Jsem člen MediPool   

 

 

                                          fyzická osoba                                                              podnikatel (IČO/ŽL), malá/střední firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Předplacená palivová karta vhodná pro jednotlivce – 
podnikatele s IČ nebo živnostenským oprávněním a malé 
firmy: 

 

MOL GOLD PREPAID – dobíjecí palivová karta 

 sleva na paliva v síti 306 čerpacích stanic skupiny MOL 

včetně Pap Oil a Slovnaft 

 sleva na benzin a naftu 

 sleva až 5,00 Kč/lit. PHM oproti ceně na totemu 

(stojanu) v závislosti na lokalitě 

 speciální neveřejné, týdně vyhlašované ceny z tzv. 
kartového ceníku, plošně platné v síti skupiny MOL v 

celé ČR 

 s registrací a přístupem v on-line kartovém centru 
zdarma 

Způsob použití:  
Po nabití kreditu na kartě v on-line centru MOL stačí hradit 
načerpané PHM jen touto palivovou kartou. Nepotřebujete 
žádnou hotovost nebo platební kartu. Tak je to jednoduché! 

Specifika:  
Slevová karta MOL GOLD Prepaid od MediPool vám umožní 
uplatnit slevu při nákupu benzínu a nafty v celé akceptační 
síti Skupiny MOL v ČR. 

Při nákupu je odečtena cena na stojanu (totemu). 
Neveřejná kupní cena se slevou pro členy programu 
MediPool/nejvýhodnější cena je následně uvedená 
v měsíčním vyúčtování, které obdržíte e-mailem. 
Z Vašeho kreditu se za daný měsíc odečte pouze tato 
výhodná cena za natankované PHM.  

Pozn.: Palivovou kartu lze užít nejen k nákupu PHM, ale i 
doplňkového sortimentu. Sleva je uplatněna pouze na nákup 
PHM.  

 

Slevová palivová karta vhodná pro fyzické osoby: 

 

 

MOL Partner karta – slevová palivová karta 

 sleva na paliva v síti více než 200 čerpacích stanic 

značky MOL 

 sleva na benzin, naftu i LPG 

 jednotná sleva 0,60 Kč/lit. PHM z totemových 

(stojanových) cen 

 jednoduchá, bez předplácení a požadavků na minimální 
odběr 

 bez měsíčního vyúčtování a bez faktur 

 

Způsob použití:  
Stačí uplatnit naši slevovou PARTNER kartu a zaplatit 
hotovostí nebo platební kartou. Jako v supermarketu.  
Tak je to jednoduché! 

Specifika:  
Slevová karta MOL Partner od MediPool vám umožní 
uplatnit slevu při nákupu benzínu, nafty i LPG v celé 
akceptační síti značky MOL v ČR. 

Sleva je odečtena ihned při nákupu. 
 

Pozn.: Slevová karta je určena k nákupu PHM, slevu nelze 
uplatnit při nákupu doplňkového sortimentu. Při uplatnění 
slevové karty MOL Partner zákazník nezískává body v rámci 
zákaznického programu MOL.  

 


