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Mi a MOVE 
program?

MOVE szintek 
és tagságok

Multipont gyűjtős-beváltós hűségprogram helyett szintrendszer 
alapú, állandó kedvezményeket biztosító új hűségprogram kerül 
bevezetésre 2022. január 10-től.

Az új program sokkal személyre szabottabb (vásárlói azonosítás 
a kasszánál, vásárlói visszajelzési lehetőség az applikációban) és 
kényelmesebb (ingyenes mosdóhasználat, digitális hűségkártya 
használata és pontgyűjtés a kávégépeknél, gépi autómosóknál) 
megoldást nyújt a felhasználóknak. 

Működésének alapja továbbra is a pontgyűjtés, de az új rendszerben 
nincs lehetőség a beváltásra! A pontegyenleg alapján kerülhetnek 
a fogyasztók a különböző szintekre, és minél több pontot gyűjtenek, 
annál magasabb kedvezményeket érhetnek el! 

A gyűjtött pontok alapján elérhető szintek és a hozzájuk tartozó 
kedvezmények a következőek:

A MOL MOVE-ban folyamatos és garantált üzemanyag 
kedvezményekben részesülhetnek a felhasználók, valamint 
személyre szabottabb ajánlatokkal lepjük meg őket. 

A pontgyűjtés a teljes hálózatban működik majd a franchise kutakkal 
együtt, viszont ezeken a töltőállomásainkon csak az alap EVO Plus 
üzemanyag kedvezmény lesz elérhető, a program többi része nem.



A pontgyűjtés 
módja és 
menete

Pontot gyűjteni az applikációban elérhető digitális hűségkártyával 
lehet, melyet (a Multipont kártyával ellentétben) a tranzakció 
legelején szükséges majd felmutatni. Az applikáció IOS és Android 
rendszerre is optimalizálva van.

A pontok a következő szint elérésekor nullázódnak, innentől 
számítva 12 hónapig  -  vagy a következő szintre lépésig - jogosult a 
felhasználó az adott szint kedvezményeire.



Partner 
kártyásokat 
extrákkal 
jutalmazzuk

Az eddig Multipontot gyűjtő Partner kártyás felhasználók előnyből 
indulnak. Ehhez nem kell mást tenniük, csak a regisztrációs során 
kiválasztani az app-on, hogy Multipontosak/Partner kártyások voltak 
és megadni a Partner kártyájuk számát. Éppen ezért fontos, hogy 
megőrizzék a jelenlegi Partner kártyájukat a regisztrációig.

Az így regisztrálók automatikusan minimum Silver kategóriából 
indulnak, de a korábbi pontgyűjtéseik alapján akár magasabb 
kategóriába is sorolódhatnak.

A mol move 
január 10-én 
indul!

1. MOL MOVE applikáció letöltésével, mely elérhető lesz a Google 
Pay-ben és az App Store-ban is. Érdemes ezt választani, mert 
kényelmesebb mint a weboldal, illetve több nyereményjáték, extra 
lehetőség lesz elérhető rajta.

2. A www.molmove.hu weboldalon keresztül is lehetőség van 
regisztrálni, ebben az esetben azonban javasolt plasztik kártyát 
is hozzáadni a regisztrációhoz, melyet a töltőállomásokon lehet 
igényelni.

A MOL M hűségprogramba január 10-től lehet már regisztrálni 
a fentiek alapján. Az átállás fokozatosan történik a hónapban és 
várhatóan február 1-től valamennyi töltőállomáson már használható 
lesz az új digitális hűségkártya. 

Adatvédelmi tájékoztató és a részvételi szabályzat elérhető 
a www.molmove.hu oldalon.

A Move programmal kapcsolatos általános kérdésekkel keresse 
Kiskereskedelmi Ügyfélszolgálatunkat az alábbi telefonszámon: 
+36-1-211-1000

Jelen tájékoztatóban található valamennyi információ bizalmas és üzleti titoknak minősül. 
Amennyiben a tájékoztató tartalmát jogosulatlan személyek számára megismerhetővé teszi akár 
írásban, akár szóban vagy más módon 2022. január 10. előtt, úgy üzleti titok sértést követ el és a 
Társaságunk részére ezzel okozott minden kárért felelősséggel tartozik. Társaságunk fenntartja a 
jogot, hogy az üzleti titok megsértése esetén elzárkózzon az érintett cégekkel való üzleti kapcsolat 
létesítésétől/fenntartásától.

Hogyan lehet 
regisztrálni?

http://www.molmove.hu
http://www.molmove.hu



