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Általános Szerződési Feltételek BGW
Teherfuvarozó és BGW Személyszállító
elnevezésű üzemanyagkártyákhoz
A. A Blue Green Way Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-176214;
székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. Corner. ép. torony.
lház. 4. em.; adószáma: 24665438-2-43.; közösségi adószáma: HU24665438.;
statisztikai számjele: 24665438-4730-113-01.; képviseli: Oleksandr Lukach
ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal) – a továbbiakban, mint „Blue Green Way Kft.”
– a jelen okiratban foglalt Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) állapítja meg a
BGW Teherfuvarozó és BGW Személyszállító elnevezésű üzemanyagkártyák
használatára és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó általános
szabályokat.
B. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Blue Green Way Kft. által módosított és
mindenkor hatályos változata a jelen Általános Szerződési Feltételek helyébe lép.
C. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1.1. verziószámú változata hatályos és
alkalmazandó 2016. szeptember hó 09 napjától kezdődően.

1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
A jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) máshol meghatározott kifejezéseken
felül, a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a nagy kezdőbetűvel jelölt és az
alábbiakban meghatározott kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
1.1.

„Adatkezelési Tájékoztató”: jelenti a BGW Partnerkártya Programban a
Kártyabirtokosok személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat
tartalmazó adatkezelési tájékoztatót, mely jelen ÁSZF 7. számú mellékletét képezi;

1.2. „Adatkezelő”: jelenti a jelen ÁSZF 9.3.1 pontjában foglaltaknak megfelelően az
Üzemeltetőt, vagyis azon jogi személyt, amely önállóan az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.3. „Áfa tv.”: jelenti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt;
1.4. „Anyavállalat”: jelenti azt a vállalkozót, amely egy másik vállalkozónál (a
továbbiakban, mint „Leányvállalat”) közvetlenül vagy Leányvállalatán keresztül
közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek
közül legalább eggyel rendelkezik:
a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot
meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
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b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a
szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy
c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy
visszahívja, vagy
d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat
rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól,
a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol;
1.5. „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”: jelenti a BGW és a Vevő között
létrejött jelen Általános Szerződési Feltételeket, úgyszintén annak a BGW által
módosított és mindenkor hatályos változatait;
1.6. „BGW Cégcsoport”: jelenti a Blue Green Way Kft.-t, mint Anyavállalatot és annak
Leányvállalatait, valamint a BGW résztulajdonában álló gazdasági társaságokat;
1.7. „BGW Etikai Kódex”: jelenti a Blue Green Way Kft. Üzleti Partneri Etikai Kódexét,
amely elérhető és megtekinthető a BGW Weboldalon.
1.8. „BGW Online Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer”: jelenti a BGW Weboldalon
keresztül elérhető azon online rendszert, melyen keresztül a Vevő a
Kártyamegrendelőt a BGW-hez elektronikusan nyújthatja be. A BGW Online
Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer rövid leírását a jelen ÁSZF 2. számú Melléklete
tartalmazza, amely bővített formában a BGW Weboldalon is elérhető;
1.9. „BGW Töltőállomás”: jelenti a Blue Green Way Kft. tulajdonát képező vagy általa
bérelt és az Üzemeltető által üzemeltetett közforgalmú üzemanyag töltőállomást,
töltőpontot;
1.10. „BGW Üzemanyagkártya” vagy „Üzemanyagkártya”: a jelen ÁSZF alkalmazásában a
teherfuvarozó vagy személyszállító vállalkozások részére a BGW által biztosított, az
Adatkezelő által üzemeltetett kasszarendszerhez kötődő, annak részeként
működő program által generált egyedi azonosító számkóddal (sorszám), RFID
technológiával működő chippel, Érvényességi Idővel és az Adatkezelő által
meghatározott formátumú azonosító karakterekkel ellátott, offline-működésű
(helyszínen működő), készpénzmentes fizetésre jogosító, a technikai hitelkeret
terhére történő Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyák vagy Feltöltős
Üzemanyagkártyák gyűjtő elnevezése, amely az ÁSZF-ben meghatározott
Termékek vásárlására jogosít az ÁSZF-ben és az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződésben meghatározott feltételekkel. A BGW Üzemanyagkártya-fajtákat,
típusokat és kategóriákat a jelen ÁSZF 4. pontja határozza meg, illetve tartalmazza;
1.11. „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás”: jelenti a Blue Green Way Kft. és a Vevő
között a BGW Üzemanyagkártya használatáról és rendelkezésre bocsátásáról
kötött hatályos megállapodást, amely magában foglalja az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződést, a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak
valamennyi Mellékletét, valamint a Vevő által kitöltött és a BGW részére átadott
vagy megküldött Kártyamegrendelőt;
1.12. „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Hatályba Lépése”: a jelen ÁSZF 3.4.
pontjában meghatározott jelentéssel rendelkezik;
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1.13. „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatálya”: a jelen ÁSZF 10.5.1.
pontjában meghatározott jelentéssel rendelkezik;
1.14. „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Létrejötte”: a jelen ÁSZF 3.3. pontjában
meghatározott jelentéssel rendelkezik;
1.15. „BGW Weboldal”: jelenti a www.bgw.hu weboldalt, illetve a Vevő részére a Blue
Green Way Kft. által időről időre megadott egyéb URL címen elérhető weboldalt,
melyen keresztül lehetséges egyebek mellett a BGW Online Üzemanyagkártyaigénylő Rendszer elérése, és amely weboldal egyebekben tartalmazza az
Elfogadóhelyek hatályos felsorolását;
1.16. „Bizalmas Információ”: a jelen ÁSZF 13.1. pontjában meghatározott jelentéssel
rendelkezik;
1.17. „Biztosíték”: jelenti azon pénzügyi biztosítékot, amelyet a BGW a Vevőtől a
Vevőnek a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján vagy azzal
összefüggésben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségei teljesítésének
biztosítékául igényel;
1.18. „Blue Green Way Kft.” vagy „BGW” vagy „Üzemanyagkártya-tulajdonos”: jelenti a
BGW Üzemanyagkártya kibocsátóját és tulajdonosát, vagyis a Blue Green Way Kft.t, illetve annak jogutódait és felhatalmazott képviselőit;
1.19. „Csereautó”: jelen ÁSZF alkalmazásában jelenti azon gépjárművet, amelyet a
Kártyabirtokos a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő forgalmirendszámú gépjármű időleges használhatatlanná válása (ideértve különösen, de
nem kizárólagosan a javítás, szervízelés esetkörét) miatt és időleges pótlása
érdekében a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő forgalmi-rendszámú
gépjármű helyett használ, és amely vonatkozásában a Rendszámra Szóló
Üzemanyagkártya üzemanyag, AdBlue® adalékanyag és autópálya-matrica
vásárlására, vételezésére akkor alkalmazható, ha a Vevő a jelen ÁSZF 4.3.2.
pontjában meghatározott kötelezettségének eleget tesz;
1.20. „Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés”: jelenti a Blue Green Way Kft. és a Vevő
között, a BGW Üzemanyagkártya használatára létrejött, egyedi szerződéses és
kereskedelmi feltételeket tartalmazó megállapodást, amely a jelen ÁSZF-et
kiegészíti vagy módosítja, és amely az annak részét képező jelen Általános
Szerződési Feltételekkel és annak valamennyi Mellékletével, valamint a
Kártyamegrendelővel együtt határozza meg és szabályozza a BGW, a Vevő és a
Kártyabirtokos BGW Üzemanyagkártya használatával kapcsolatos és ahhoz
kapcsolódó jogait és kötelezettségeit;
1.21. „Egyeztetés Kezdete”: jelen ÁSZF 8.1.4. pontja alkalmazásában jelenti azon naptári
napot követő munkanapot, amelyen az egyeztetést kezdeményező Fél másik
Félhez címzett, egyeztetésre irányuló írásbeli felhívása megküldésre vagy átadásra
kerül, azzal, hogy postai (ajánlott, tértivevényes vagy más könyvelt küldemény)
formájában küldött felhívás esetén a megküldés napja a postára adás napja, futárral
vagy személyesen történő átadás esetén az a nap, amikor a felhívást tartalmazó
küldemény a másik Félnek igazolhatóan átadásra került, e-mail vagy fax üzenet
formájában történő megküldés esetén az a nap, amikor a felhívást tartalmazó email vagy fax üzenet igazolhatóan megküldésre került;
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1.22. „Egységár”: jelenti a BGW Töltőállomáson kapható Termékek vételezés
időpontjában hatályos kiskereskedelmi listaárát, amely tartalmazza a
jogszabályokban meghatározott mindenkori adótételeket, és amelyek minden
esetben HUF pénznemben kerülnek meghatározásra, az adott Termékhez igazodó
mértékegységben (pl.: liter, kilogramm, darab, stb.). Ennek megfelelően az
Egységár LPG esetén HUF / 1 L (liter), CNG esetén HUF / 1 kg (kilogramm), AdBlue®
esetén HUF / 1 L (liter), benzin95 és diesel esetén HUF / 1 L (liter), egyéb Termékek
esetén pedig általában HUF / 1 db (darab) alapon kerül meghatározásra, azzal, hogy
amennyiben az adott Termék Egységára más mértékegységben kerül
meghatározásra, azt a Vásárlási Bizonylat úgyszintén megfelelően tartalmazza;
1.23. „Elfogadóhely”: minden olyan BGW Töltőállomás, amely a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban meghatározott feltételekkel történő elfogadására jogosult és
egyben köteles. Az Elfogadóhelyeken a BGW vagy az Üzemeltető minden esetben
jól látható helyen köteles feltüntetni, hogy a BGW Töltőállomás BGW
Üzemanyagkártya elfogadóhelynek minősül;
1.24. „Engedmény”: jelenti a Blue Green Way Kft. által a Vevő részére a Termékek
vonatkozásában a mindenkor érvényes Egységárból biztosított engedmények
mértékét, összegét, melyet az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés határoz
meg és tartalmaz;
1.25. „Érvényességi Idő”: a jelen ÁSZF 6.3.1. pontjában meghatározott jelentéssel
rendelkezik;
1.26. „Feltöltős Üzemanyagkártyák”: jelenti azon BGW Üzemanyagkártyákat, amelyek a
BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban foglalt feltételekkel és készpénzmentes
fizetést biztosítva a Vevőt az Elfogadóhelyeken Termékek vásárlására,
vételezésére jogosítja a Vevő által a Kártyaszámlára előre feltöltött Vásárlási
Keretösszeg terhére;
1.27. „Felek” vagy „Szerződő Felek”: jelenti együttesen a Blue Green Way Kft.-t és a
Vevőt;
1.28. „Fél” vagy „Szerződő Fél”: jelenti külön-külön a Szerződő Felek bármelyikét;
1.29. „Infotv.”: jelenti az információs önrendelkezési
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt;

jogról

és

az

1.30. „Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyák”: jelenti azon BGW
Üzemanyagkártyákat, amelyek a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban foglalt
feltételekkel a Vevő részére az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben
meghatározott összegű Vásárlási Hitelkeret, mint technikai hitelkeret terhére
történő készpénzmentes fizetést biztosítanak a Termékek Elfogadóhelyeken
történő vásárlása, vételezése során;
1.31. „Hatóság”: jelenti valamennyi nemzeti, szövetségi, regionális, állami, helyi vagy
egyéb bíróságot, hatósági szervet, egyéb kormányzati, közigazgatási vagy
felügyeleti testületet, hatóságot, szervet;
1.32. „Hozzájáruló Nyilatkozat”: a jelen ÁSZF 4.3.2. pontjában meghatározott jelentéssel
rendelkezik;
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1.33. „Jogvita”: a jelen ÁSZF 15.3.2. pontjában meghatározott jelentéssel rendelkezik;
1.34. „Kártyabirtokos”: jelenti a Vevő által a BGW Üzemanyagkártya használatára
feljogosított természetes személyt, a BGW Üzemanyagkártya azon tényleges
birtokosát és használóját, aki a Vevő nevében és felelősségére használja az
Üzemanyagkártyát;
1.35. „Kártyamegrendelő”: jelenti a BGW Üzemanyagkártyák megrendelésére,
pótlására vagy cseréjére szolgáló, a Vevő által papír alapon vagy a BGW Online
Üzemanyagkártya-igénylő Rendszeren keresztül online kitöltött és elküldött
formanyomtatványt, amelyen a Vevő megrendeli a BGW Üzemanyagkártyák
fajtáját, típusát, kategóriáját és egyben megadja a hozzájuk tartozó egyéni
beállításokat, így különösen, de nem kizárólagosan az egyes BGW
Üzemanyagkártyák vonatkozásában az Üzemanyagkártya Havi Vásárlási
Limitösszeget. A Kártyamegrendelő adatlap minta a jelen ÁSZF 1. számú
Mellékletét képezi;
1.36. „Kártyaszámla”: jelenti a BGW által a Vevő részére a Vevő által igényelt Feltöltős
Üzemanyagkártyákhoz kapcsolódóan az Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszeren
belül létrehozott virtuális kártyaszámlát, amelynek egyenlege, azaz a mindenkori
Vásárlási Keretösszeg – a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseivel összhangban –
kizárólag a hozzá kapcsolódó egy vagy több Feltöltős Üzemanyagkártya forgalma,
a vonatkozó Üzemanyagkártya Szolgáltatási Díj és a Vevő befizetései alapján
változhat;
1.37. „Leányvállalat”: jelenti azt a gazdasági társaságot, amelyre az Anyavállalat
meghatározó befolyást képes gyakorolni;
1.38. „Limitösszegek”: jelenti a BGW által az adott Vevő vonatkozásában megállapított
és az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott Vásárlási
Hitelkeret és a Vevő által a Kártyamegrendelőn az egyes BGW Üzemanyagkártyák
vonatkozásában meghatározott Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg és a
Vevő Kártyaszámláján rendelkezésre álló Vásárlási Keretösszeg együttes
megnevezését;
1.39. „Negatív Pénzügyi Információ”: jelen ÁSZF 8.1.4. pontja alkalmazásában jelenti a
Vevő közvetlen vagy közvetett pénzügyi helyzetéről, fizetőképességéről szóló, a
BGW tudomására jutott minden olyan adatot vagy információt, amely a BGW
megítélése szerint a Vevő BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján fennálló
fizetési kötelezettségeinek teljesítését hátrányosan befolyásolhatja, ideértve
különösen, de nem kizárólagosan a következőket: amennyiben a Vevőnek vagy a
Vevő Kapcsolt Vállalkozásának vagy bármely olyan vállalkozásnak, amelyben a Vevő
részesedéssel rendelkezik vagy a Vevő alapítója, tulajdonosa más vállalkozásának
vagy a Vevő alapítójának, tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója
vállalkozásának a BGW-vel, vagy a BGW Cégcsoport bármely tagjával szemben
lejárt tartozása áll fenn; amennyiben a BGW vagy harmadik személy által végzett
hitelképességi vizsgálat szerint a Vevő pénzügyi minősítése negatívan változik vagy
romlik; amennyiben a Vevővel vagy a Vevő Kapcsolt Vállalkozásával vagy bármely
olyan vállalkozásával, amelyben a Vevő részesedéssel rendelkezik vagy a Vevő
alapítója, tulajdonosa más vállalkozásával vagy a Vevő alapítójának, tulajdonosának
Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásával szemben a jelen ÁSZF 6.4.9 g), h)
pontjában meghatározott eljárás indult; amennyiben a Vevő tulajdonosi
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szerkezetében olyan változás következik be, amely a BGW megítélése szerint
érdemben rontja a Vevő pénzügyi teljesítőképességét.
1.40. „Polgári Törvénykönyv”: jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V
törvényt (Ptk.);
1.41. „Termék”: jelent minden olyan árut vagy szolgáltatást, amelyet a Kártyabirtokos a
Vevő képviseletében a BGW Üzemanyagkártya használatával az Elfogadóhelyen
vételezhet, vásárolhat. A BGW Üzemanyagkártya használatával vételezhető,
vásárolható Termékek köre Üzemanyagkártya-kategóriánkét differenciált. A BGW
Üzemanyagkártya-kategóriákat a jelen ÁSZF 4.4. pontja tartalmazza, míg az egyes
BGW Üzemanyagkártya-kategóriákba sorolható Termék-körök (árucsoportok)
tekintetében további pontosítást a jelen ÁSZF 5. számú Melléklete tartalmaz;
1.42. „Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylat”: a jelen ÁSZF 5.3.2. pontjában
meghatározott jelentéssel rendelkezik;
1.43. „Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg”: jelenti a Vevő által a megrendelt
BGW Üzemanyagkártyákhoz meghatározott limitösszeget, amelynek erejéig az
adott Üzemanyagkártya felhasználásával 1 (egy) naptári hónap alatt Termék
vételezhető, azzal, hogy hónap közbeni rendelés és átvétel esetén az első hónapra
az Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg arányos része értendő;
1.44. „Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszer”: jelenti a BGW Üzemanyagkártya
elfogadásakor használt berendezéseket, a kasszarendszert és a hozzájuk tartozó
eszközök, alkotórészek, tartozékok összességét, ideértve a szoftvert is;
1.45. „Üzemanyagkártya Felfüggesztés” vagy „Felfüggesztés”: az Üzemanyagkártya
BGW általi felfüggesztése esetén az adott BGW Üzemanyagkártya a felfüggesztés
időpontjától kezdődően nem használható, azzal azonban, hogy a felfüggesztés
BGW általi visszavonását követően az Üzemanyagkártya az Üzemanyagkártyatulajdonos által ismét aktiválására kerül.
1.46. „Üzemanyagkártya Letiltás” vagy „Letiltás”: a jelen ÁSZF-ben meghatározott
esetekben a BGW vagy a Vevő a BGW Üzemanyagkártyát letiltja, letilthatja, illetve
köteles letiltani, melynek időpontjától kezdődően az Üzemanyagkártya Termékek
vételezésére nem használható, kizárólag azt követően, ha a jelen ÁSZF-ben
meghatározott feltételek fennállása esetén annak aktiválása sikeresen
megtörtént;
1.47. „Üzemanyagkártya Szolgáltatási Díj”: a jelen ÁSZF 7.2. pontjában meghatározott
jelentéssel rendelkezik;
1.48. „Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat”: jelenti azon szervezeti egységet vagy
vállalkozást, mely a BGW Üzemanyagkártyákkal kapcsolatos problémák és
kérdések (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Üzemanyagkártyák
aktiválását, Letiltását, a Letiltás feloldását, Felfüggesztését) megoldása kapcsán a
Vevők, valamint a Kártyabirtokosok rendelkezésére áll. Üzemanyagkártya
Ügyfélszolgálat hatályos elérhetőségeiről a BGW a BGW Üzemanyagkártyákat
tartalmazó borítékban elhelyezett ügyfél tájékoztató brosúrában nyújt a Vevők,
valamint a Kártyabirtokosok részére tájékoztatást, azzal, hogy a BGW az
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat hatályos elérhetőségeit a BGW Weboldalon is
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közzéteszi. Az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálati teendőket a jelen ÁSZF 9.1.2.
pontjában foglaltaknak megfelelően az Üzemeltető, mint a BGW Leányvállalata
és/vagy az egyes, operatív feladatnak nem minősülő feladatokat (ideértve
különösen, de nem kizárólagosan a telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátását) a
BGW-vel vagy az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló egyéb vállalkozás
látja el;
1.49. „Üzemeltető”: a jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételekben Üzemeltetőként
megnevezett gazdasági társaságot, annak jogutódait és felhatalmazott képviselőit;
1.50. „Vásárlási Bizonylat (slip)”: jelenti azt az elektronikus úton előállított és a
kasszarendszer által nyomtatott bizonylatot, amely a BGW Üzemanyagkártyás
tranzakcióhoz (vásárláshoz, vételezéshez) kapcsolódóan a jelen Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott adattartalommal rögzíti, és egyben
igazolja a vásárlás, vételezés tárgyát képező Terméknek a Kártyabirtokos részére
történő átadását;
1.51. „Vásárlási Hitelkeret”: jelenti a Vevő által megadott, valamint a nyilvánosan
hozzáférhető pénzügyi és egyéb adatok alapján a BGW vagy harmadik személy által
végzett hitelképességi vizsgálat eredményként, valamint a Vevő által nyújtott
Biztosíték alapulvételével, a BGW által megállapított összegű technikai hitelkeret
szerinti, Magyar Forint (HUF) pénznemben kifejezett és az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott összeghatárt, amelynek eléréséig
a BGW biztosítja a BGW Üzemanyagkártya technikai hitelkeret terhére történő
használatát, halasztott fizetési feltétel mellett, a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban meghatározott feltételekkel;
1.52. „Vásárlási Keretösszeg”: jelenti Feltöltős Üzemanyagkártya esetén a Vevő által a
BGW részére előre megfizetett Magyar Forint (HUF) pénznemben meghatározott
összeg és a Vevő által Termék vételezésére, vásárlásra már felhasznált Magyar
Forint (HUF) pénznemben meghatározott összeg különbözetét, melyet a
Kártyaszámla tartalmaz;
1.53. „Vevő”: jelenti a Blue Green Way Kft.-vel a BGW Üzemanyagkártya használatára az
Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés megkötésével szerződött gazdasági
társaságot, egyéni vállalkozót vagy egyéni céget, külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepét vagy kereskedelmi képviseletét, amely/aki a BGW-től Terméket vásárol,
vételez a BGW Üzemanyagkártya felhasználásával;
1.54. „Vevő Ügyfél-azonosító” vagy „Vevő Klubtag Azonosító”: jelenti a Vevő részére
egyedileg generált és rendelkezésre bocsátott és a Vevő beazonosítását szolgáló
azonosítószámot vagy azonosító kódot, melynek alkalmazása egyes műveletekhez
(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a BGW Üzemanyagkártya Vevő általi
Letiltását és a Kártyaszámla feltöltését) elengedhetetlen.
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2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Kifejezések értelmezésének általános szabályai:
A jelen ÁSZF alkalmazásában kifejezett eltérő rendelkezés hiányában, illetve hacsak a
szövegösszefüggésből más egyértelműen nem következik:
2.1. a jelen ÁSZF-ben meghatározott kifejezések a jelen Általános Szerződési
Feltételekben hozzájuk rendelt jelentéssel rendelkeznek;
2.2. a jelen ÁSZF-ben használt pontok és címek kizárólag az áttekinthetőséget
szolgálják, és nem a körülírás, értelmezés, meghatározás vagy a jelen Általános
Szerződési Feltételekben szabályozási körének vagy tartalmának, vagy
rendelkezéseinek bárminemű korlátozása célzatával kerültek feltüntetésre;
2.3. a „jelen ÁSZF-ben”, „a jelen ÁSZF-el összhangban”, „a jelen ÁSZF alkalmazásában”
és egyéb hasonló értelmű kifejezések minden esetben jelen Általános Szerződési
Feltételek teljes egészére utalnak, és nem annak egyes rendelkezéseire;
2.4. az „ideértve” vagy „ideértendő” és „beleértve” vagy „beleértendő” vagy „így
különösen” vagy „így különösen, de nem kizárólagosan” nem a felsorolt elemeket
kimerítő, és ekképpen korlátozott felsorolását kívánja implikálni, és nem
értelmezhető megszorító rendelkezésként;
2.5. a jelen ÁSZF-ben valamely „pont”-ra történő hivatkozás a nevezett pont
valamennyi részét jelöli;
2.6. valamennyi Melléklet ezennel a jelen ÁSZF részéül rendelésre kerül, és minden
szándék és cél szerint a jelen Általános Szerződési Feltételek részeként tekintendő;
2.7. a „jogszabályok”-ra történő bármely utalás utal valamennyi jogszabályra,
jogrendre, szabályozásra, leiratra, szabályra, rendeletre, irányelvre, kötőerejű
iránymutatásra, kötőerejű vezérlőelvre, és a felsoroltak bármelyikének
vonatkozásában bármely Hatóság döntésének, előírásának, értelmezésének, vagy
igazgatásának bármely hasonló formájára;
2.8. a „jóváhagyás” kifejezés jelenti valamennyi jóváhagyást, hozzájárulást, engedélyt,
jogosítványt, felhatalmazást;
2.9. a „vállalkozás” kifejezés jelenti valamennyi a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körében eljáró személyt;
2.10. a „harmadik személy”-re történő bármely utalás utal a BGW, az Üzemeltető, a Vevő
és a Kártyabirtokos kivételével bármely szervezetre, vállalkozásra, jogi- vagy
természetes személyre;
2.11. az „üzemanyag” kifejezés jelenti valamennyi, a BGW Töltőállomásokon, mint
Elfogadóhelyeken forgalmazott üzemanyagfajtát, így különösen benzin95, diesel,
CNG és LPG üzemanyagot;
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2.12. a „jármű” kifejezés jelenti – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 1. számú függelék II./a) pontja alapján – a közúti szállító- vagy
vontató eszközt, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is;
2.13. a „gépjármű” kifejezés jelenti – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II./b) pontja alapján – az olyan
járművet, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a
segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek;
2.14. az „érintett” kifejezés a jelen ÁSZF 9.3. pont alkalmazásában jelenti bármely
meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személyt;
2.15. az „adatkezelés” kifejezés jelenti az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton
végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen az adatok
gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását,
felhasználását,
lekérdezését,
továbbítását,
összehangolását
vagy
összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozásét, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését;
2.16. az „adatfeldolgozás” kifejezés jelenti az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
technikai feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a technikai feladatot az adaton végzik;
2.17. a „tankolás” kifejezés jelenti az üzemanyagoknak a gépjármű
üzemanyagrendszerébe történő töltését, valamint az AdBlue® adalékanyagnak a
gépjármű AdBlue® tartályába történő töltését;
2.18. az „AdBlue®” kifejezés jelenti azt az adalékanyagot, készítményt, amely az SCR
(Selective Catalytic Reduction; szelektív katalitikus redukció) rendszerrel ellátott
dízelüzemű gépjárművek káros anyag kibocsátásának, elsősorban a
nitrogénoxidok (NOx) emissziójának csökkentésére szolgál;
2.19. a jelen ÁSZF alkalmazásában bármely „nap”-ra vagy „naptári nap”-ra történő
hivatkozás alatt naptári napot kell érteni;
2.20. a jelen ÁSZF alkalmazásában a „munkanap”-ra történő hivatkozás jelenti a szombat
és a vasárnap, vagy Magyarországon, jogszabály alapján munkaszüneti napnak
minősülő napok kivételével minden olyan napot, amelyen a bankok üzletkötés
céljából nyitva tartanak;
2.21. a jelen ÁSZF alkalmazásában a jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás
tanúsítására napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe a
kezdőnapot nem kell beleszámítani;
2.22. a jelen ÁSZF bármely magyar nyelvű kifejezésére, arra tekintet nélkül, hogy azok
zárójelben szerepelnek-e vagy nem, a jelen ÁSZF szövegösszefüggésének keretei
között annak a kifejezésnek a magyar nyelvben használatos jelentését kell
tulajdonítani;
2.23. az „EUR” vagy „Euro” az Euro-ra, az Euro-t törvényes fizetőeszközként elfogadó
Európai Unió valamennyi tagjának közös pénznemére utal, melyet 1999. január 1.
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napján hoztak létre az Európai Unióról szóló, Maastricht-ban 1992. február hó 7.
napján elfogadott egyezmény rendelkezéseivel összhangban; és
2.24. a „HUF”-ra vagy „Magyar Forint”-ra utalás Magyarország törvényes
fizetőeszközére utal.

3. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ELFOGADÁSA, A BGW ÜZEMANYAGKÁRTYA
MEGÁLLAPODÁS LÉTREJÖTTE
3.1. A Vevő az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés aláírásával a jelen Általános
Szerződési Feltételeket kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja és tudomásul
veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változatát –
beleértve annak módosításait is – elektronikus formában ismerheti meg a BGW
Weboldalon és töltheti le a BGW Weboldalról.
3.2. A Vevő az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés aláírásával kifejezetten és
visszavonhatatlanul elismeri továbbá azt is, hogy:
a) az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés aláírása előtt az Általános
Szerződési Feltételeket és annak Mellékleteit részletekbe menően és
teljes körűen elolvasta, áttekintette és értelmezte, erre irányuló igénye
esetén jogi képviselőjével véleményeztette;
b) az általa kitöltött Kártyamegrendelőt és abban szereplő adatait
megküldés előtt körültekintően és minden részletre kiterjedően
ellenőrizte.
3.3. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződés aláírásának napján jön létre, azzal, hogy az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződés a Vevő általi hibás, hiányos kitöltése, vagy nem
cégszerű aláírása esetén kizárólag a hiányosságok pótlásának BGW általi
kézhezvételekor jön létre (a továbbiakban, mint „BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás Létrejötte”), a hiányok Vevő általi pótlásának elmaradása esetén
pedig nem jön létre.
3.4. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
Létrejöttét követően és kizárólag az alábbi konjunktív feltételek együttes megléte
esetén lép hatályba (a továbbiakban, mint „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
Hatályba Lépése”):
a) amennyiben az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben a BGW és a
Vevő Biztosíték nyújtásában állapodtak meg, abban az esetben az Egyedi
BGW Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott Biztosíték
nyújtásával és annak BGW által történő elfogadásával, és
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b) a Vevő által aláírt és a BGW részére postai (tértivevényes, ajánlott vagy
egyéb könyvelt) küldemény útján vagy személyesen, vagy futár útján
visszaküldött Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésnek a BGW általi
kézhezvételét követő 2. (második) munkanapon, azzal, hogy az Egyedi
BGW Üzemanyagkártya Szerződésnek a BGW általi kézhezvételének
időpontját postai (tértivevényes, ajánlott vagy egyéb könyvelt)
küldemény esetén az átvételt igazoló érkeztető bélyegző dátuma, míg
személyesen, vagy futár útján történő kézbesítés esetén az átvételt
igazoló átvételi bizonylaton feltüntetett vagy arra a BGW által rávezetett
érkezési dátum igazolja.
3.5. A fenti 3.3. pontban foglaltakkal összhangban az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződés Vevő általi hibás, hiányos kitöltése, vagy nem cégszerű aláírása esetén a
fenti 3.4. pont b) alpontja szerinti határidő (BGW általi kézhezvételét követő 2.
(második) munkanap) a hiányosságok pótlásának BGW általi kézhezvételének
napjától számítódik.
3.6. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Létrejöttét és a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás Hatályba Lépését, továbbá a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
tárgyát képező szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó összes okirat
kézhezvételét és a Kártyamegrendelő BGW általi elfogadását követően a BGW
gondoskodik a Vevő által a Kártyamegrendelő megfelelő kitöltésével és
megküldésével megrendelt (igényelt) BGW Üzemanyagkártyák legyártásáról,
illetve legyártatásáról. Egyebekben, az egyes BGW Üzemanyagkártyák
megrendelésére és átadására vonatkozó részletes szabályokat a jelen Általános
Szerződési Feltételek 5. pontja tartalmazza.
3.7. A BGW jogosult a Vevő Üzemanyagkártya iránti igényét és a Vevő BGW
Üzemanyagkártyára vonatkozóan közölt megrendelését indokolás nélkül
visszautasítani.
3.8. A BGW jogosult továbbá egyoldalúan és indokolás nélkül meghatározni a Vevő
számára biztosított és általa rendelhető BGW Üzemanyagkártyák készpénzmentes
fizetési módozat szerinti besorolását, vagyis a BGW egyoldalúan jogosult eldönteni
azt, hogy a Vevő részére a Vásárlási Hitelkeret terhére Halasztott Fizetést Biztosító
Üzemanyagkártya használatával történő Termék-vételezés lehetőségét biztosítjae.
3.9. A Vevő kizárólag a saját maga nevében és részére jogosult a BGW-től
Üzemanyagkártyát rendelni.
3.10. A Vevő a Kártyabirtokos magatartásáért a BGW-vel, valamint a Hatóságokkal
szemben úgy felel, mintha maga járt volna el.
3.11. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elfogadóhelyek köre, valamint az Elfogadóhelyek
Magyarország területén belüli elhelyezkedése, valamint az egyes
Elfogadóhelyeken elérhető Termék-kínálat (ideértve az üzemanyag és az AdBlue®
adalékanyag kínálatot, illetve azok elérhetőségét is) a BGW egyoldalú gazdasági
döntése alapján változhat. Az Elfogadóhelyként funkcionáló BGW Töltőállomások
aktuális listáját a BGW Weboldal tartalmazza.
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4. ÜZEMANYAGKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
4.1. Üzemanyagkártya fajták, típusok, kategóriák ismertetése (összefoglaló
táblázat):

BGW Üzemanyagkártya
fajták

BGW
Üzemanyagkártya
típusok

Üzemanyagkártya
készpénzmentes fizetési
módozat szerinti
besorolása

1. kategória:

a) Névre Szóló

Tankolás, mosás, autópályamatrica;

Üzemanyagkártya
b) Rendszámra Szóló
BGW Teherfuvarozó
Üzemanyagkártya

Üzemanyagkártya
c) OPEN
Üzemanyagkártya vagy
más néven: Szabadon
Felhasználható
Üzemanyagkártya

a) Halasztott Fizetést
Biztosító Üzemanyagkártya

3. kategória:

”All inclusive” (mosás, tankolás,
eszközvásárlás, autópályamatrica, vásárlás);

1. kategória:

Tankolás, mosás, autópályamatrica;

Üzemanyagkártya

BGW Személyszállító
Üzemanyagkártya

Üzemanyagkártya
c) OPEN
Üzemanyagkártya vagy
más néven: Szabadon
Felhasználható
Üzemanyagkártya

2. kategória:

Tankolás, mosás, autópályamatrica, eszközvásárlás;

b) Feltöltős Üzemanyagkártya

a) Névre Szóló

b) Rendszámra Szóló

BGW Üzemanyagkártya
kategóriák

a) Halasztott Fizetést
Biztosító Üzemanyagkártya

2. kategória:

Tankolás, mosás, autópályamatrica, eszközvásárlás;

b) Feltöltős Üzemanyagkártya
3. kategória:

”All inclusive” (mosás, tankolás,
eszközvásárlás, autópálya-matrica,
vásárlás);

4.2. A BGW Üzemanyagkártyák fajtái:
4.2.1. „BGW Teherfuvarozó Üzemanyagkártya”: az Üzemanyagkártya-tulajdonos

által teherfuvarozó vállalkozások részére biztosított, az Adatkezelő által
üzemeltetett kasszarendszerhez kötődő, annak részeként működő program
által generált egyedi azonosító számkóddal (sorszám), RFID technológiával
működő chippel, Érvényességi Idővel és az Adatkezelő által meghatározott
formátumú azonosító karakterekkel ellátott, offline-működésű (helyszínen
működő), készpénzmentes fizetésre jogosító, a technikai hitelkeret terhére
történő Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya vagy Feltöltős
Üzemanyagkártya, mely a fenti 4.1. pontban meghatározott típusokba és
kategóriákba sorolható. A BGW Teherfuvarozó Üzemanyagkártya pontos
külső leírását a jelen ÁSZF 3. számú Melléklete tartalmazza.
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4.2.2. „BGW Személyszállító Üzemanyagkártya”: az Üzemanyagkártya-tulajdonos

által személyszállító vállalkozások, különösen taxi társaságok részére
biztosított, az Adatkezelő által üzemeltetett kasszarendszerhez kötődő,
annak részeként működő program által generált egyedi azonosító
számkóddal (sorszám), RFID technológiával működő chippel, Érvényességi
Idővel és az Adatkezelő által meghatározott formátumú azonosító
karakterekkel ellátott, offline-működésű (helyszínen működő),
készpénzmentes fizetésre jogosító, a technikai hitelkeret terhére történő
Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya vagy Feltöltős
Üzemanyagkártya, mely a fenti 4.1. pontban meghatározott típusokba és
kategóriákba sorolható. A BGW Személyszállító Üzemanyagkártya pontos
külső leírását a jelen ÁSZF 4. számú Melléklete tartalmazza.

4.3. A BGW Üzemanyagkártyák típusai:

4.3.1. „Névre Szóló Üzemanyagkártya”: a Kártyabirtokos, mint természetes

személy saját nevére szóló Üzemanyagkártya, melyet kizárólag az
Üzemanyagkártyán feltüntetett Kártyabirtokos gépjárművezető használhat
bármilyen rendszámú gépjárművel. Névre Szóló Üzemanyagkártya esetén
Termék vásárlásakor, vételezésékor a BGW-nek vagy a BGW Töltőállomás
kezelőjének jogában áll a vásárlási, illetve vételezési jogosultság ellenőrzése
céljából a Kártyabirtokostól érvényes személyi azonosításra alkalmas
okmányt (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a személyi igazolványt,
útlevelet, kártya alapú vezetői engedélyt) kérnie, és ennek alapján a
Kártyabirtokos
személyazonosságát
ellenőrizni.
Névre
Szóló
Üzemanyagkártya Kártyabirtokosa kizárólag gépjármű üzemanyagtartályába
vagy AdBlue® tartályába vételezhet üzemanyagot vagy AdBlue®
adalékanyagot. A Kártyabirtokos személyazonosságának személyi
azonosításra alkalmas okmány segítségével történő ellenőrzése semmilyen
esetben nem váltja ki az elektronikus ellenőrzést és nem pótolja a BGW
Üzemanyagkártya érvényességének, aktív vagy Letiltott vagy Felfüggesztett
státuszának, valamint a Limitösszegeknek az ellenőrzését, mert ezen művelet
kizárólag a Kártyabirtokos személyének beazonosítását szolgálja, illetve azt
jelenti.
4.3.2. „Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya”: az Üzemanyagkártyán feltüntetett

rendszámú gépjárműhöz felhasználható Üzemanyagkártya, melynek
használatára a Kártyabirtokos csak akkor jogosult, ha a megtankolt gépjármű
forgalmi rendszáma megegyezik a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán
szereplő forgalmi rendszámmal. Az üzemanyag vagy AdBlue® adalékanyag
kizárólag a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő forgalmi
rendszámú gépjármű üzemanyagtartályába vagy AdBlue® tartályába
tölthető, autópálya-matrica pedig kizárólag a Rendszámra Szóló
Üzemanyagkártyán szereplő gépjármű-forgalmi rendszámra vásárolható,
mosási szolgáltatás igénybevétele pedig kizárólag a Rendszámra Szóló
Üzemanyagkártyán szereplő forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában
vehető igénybe. Eszközvásárlás esetén azonban a BGW-nek vagy a BGW
Töltőállomás kezelőjének nem kötelessége ellenőrizni azt, hogy az adott
eszköz a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő forgalmi rendszámú
gépjárműhöz felhasználható-e. Kétség esetén a BGW vagy a BGW
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Töltőállomás kezelője vélelmezi, hogy a Rendszámra Szóló
Üzemanyagkártyát a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő
forgalmi rendszámú gépjármű vonatkozásában, illetve azzal kapcsolatosan
használták, az ellenkező bizonyítás kötelezettsége a Vevőt terheli. Különleges
esetnek tekintendő az, ha a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyán szereplő
gépjármű-forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű helyett a Kártyabirtokos
a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyát Csereautó vonatkozásában szeretné
üzemanyag, AdBlue® adalékanyag vagy autópálya-matrica vásárlásához
igénybe venni: a BGW a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya eltérő forgalmi
rendszámú gépjárműhöz történő üzemanyag-vásárláshoz, AdBlue®
adalékanyag-vásárláshoz vagy autópálya-matrica vásárlásához kizárólag
abban az esetben vehető igénybe, ha a Vevő cégszerűen aláírt Hozzájáruló
Nyilatkozatát az adott Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya
Csereutóhoz történő első használatát legalább 3 (három) munkanappal
megelőzően az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére elektronikus
levélben megküldi, melyben kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Kártyabirtokos a Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyát a Hozzájáruló
Nyilatkozatban megjelölt forgalmi rendszámú gépjármű, vagyis az adott
Csereautó vonatkozásában vegye igénybe.
4.3.3. „OPEN

Üzemanyagkártya”
vagy
„Szabadon
Felhasználható
Üzemanyagkártya”: az Kártyabirtokos által bármely forgalmi rendszámú

gépjárműhöz felhasználható Üzemanyagkártya, melynek esetében és
használata során a fenti 4.3.1. pontban és 4.3.2. pontban meghatározott
korlátozások és ellenőrzési mechanizmusok nem érvényesülnek, vagyis a
BGW vagy a BGW Töltőállomás kezelője alappal vélelmezi, hogy az OPEN
Üzemanyagkártya birtokosa a Kártyabirtokos, az ellenkező bizonyítás
kötelezettsége a Vevőt terheli, azzal, hogy az OPEN Üzemanyagkártya
jellegéből adódóan annak használata teljes mértékben a Vevő felelőssége.
OPEN
Üzemanyagkártya
Kártyabirtokosa
kizárólag
gépjármű
üzemanyagtartályába vagy AdBlue® tartályába vételezhet üzemanyagot vagy
AdBlue® adalékanyagot.

4.4. A BGW Üzemanyagkártyák kategóriái:
4.4.1. A Vevő különböző Üzemanyagkártya kategóriák közül választhat, az egyes

kategóriák különféle Termékek vételezésére jogosítják fel a Vevőt, illetve a
Kártyabirtokost. A Vevő által kiválasztott és igényelt BGW Üzemanyagkártya
kategória a Kártyamegrendelőn kell, hogy a Vevő által megfelelően
bejelölésre kerüljön, továbbá a Vevőnek úgyszintén a Kártyamegrendelőn kell
megjelölnie azt, hogy a BGW Üzemanyagkártyát milyen üzemanyagok és/vagy
AdBlue® adalékanyag vásárlására, vételezésére kívánja használni. Az egyes
BGW
Üzemanyagkártya-kategóriákba
sorolható
Termék-köröket
(árucsoportokat) a jelen ÁSZF 5. számú Melléklete részletezi.
4.4.2. A BGW Üzemanyagkártyák egyes kategóriáihoz kapcsolódó Termékvásárlási,

illetve vételezési lehetőségek a BGW Töltőállomásokon, mint
Elfogadóhelyeken megvásárolható Termékek (ideértve különösen az
üzemanyagot, AdBlue® adalékanyagot, szolgáltatást, kenőanyagot,
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autóápolási és autó-felszerelési
kombinációjában választhatóak:
a)

cikket,

shop

terméket)

alábbi

„1. kategória”, mely a következőket foglalja magában: tankolás,
gépjármű-mosási szolgáltatás igénybevétele, autópálya-matrica
vétele;

b)

„2. kategória”, mely a következőket foglalja magában: tankolás,
gépjármű-mosási szolgáltatás igénybevétele, autópálya-matrica
vétele, eszközvásárlás;

c)

„3. kategória”: ”All inclusive” kategória, amely a következőkre terjed ki:
tankolás, gépjármű-mosási szolgáltatás igénybevétele, autópályamatrica vétele, eszközvásárlás, vásárlás. Az ”All inclusive” kategória
lényegi ismérve, hogy valamennyi, a BGW Töltőállomásokon, mint
Elfogadóhelyeken elérhető Termék BGW Üzemanyagkártya
felhasználásával történő vásrálásának, vételezésének a lehetőségét
biztosítja.

4.4.3. A fenti 4.4.2. pont szerinti BGW Üzemanyagkártya kategóriákon belül a

tankolás az alábbiak szerint csoportosítható:
a)

CNG üzemanyag vagy/és

b)

LPG üzemanyag vagy/és

c)

Benzin95 üzemanyag vagy/és

d)

Diesel (gázolaj) üzemanyag vagy/és

e)

AdBlue® adalékanyag vagy

f)

Mindegyik üzemanyag és az AdBlue® adalékanyag.

4.4.4. A fenti 4.4.2. pont szerinti BGW Üzemanyagkártya kategóriák alkalmazásában

az „eszközvásárlás” kifejezés – az tankolást és autópálya matrica vételezését,
valamint gépjármű-mosási szolgáltatás igénybevételét ide nem értve – jelenti
a BGW Töltőállomásokon, mint Elfogadóhelyeken forgalmazott
kenőanyagok, adalékanyagok és autóápolási és autó-felszerelési termékek,
cikkek, valamint gépjármű kiegészítők vételezését, a jelen ÁSZF 5. számú
Mellékletében foglaltaknak megfelelően. Nem értendő ide továbbá a BGW
Töltőállomásokon, mint Elfogadóhelyeken forgalmazott azon áruk,
termékek vételezése sem, melyek „vásárlás”-nak minősülnek.
4.4.5. A fenti 4.4.2. pont szerinti BGW Üzemanyagkártya kategóriák alkalmazásában

a BGW Üzemanyagkártya kategóriák körében a „vásárlás” kifejezés – a
tankolást és autópálya matrica vételezését, valamint gépjármű-mosási
szolgáltatás igénybevételét, továbbá az „eszközvásárlás”-t ide nem értve –
jelenti a BGW Töltőállomásokon, mint Elfogadóhelyeken forgalmazott
minden olyan áru, termék vagy szolgáltatás vételezését, amely – a jelen ÁSZF
5. számú Mellékletében foglaltaknek megfelelően – a fenti egyik kategóriába
sem sorolható, vagyis nem minősül tankolásnak, autópálya-matricának,
gépjármű-mosásnak vagy eszközvásárlásnak.
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4.4.6. Az Üzemanyagkártya-tulajdonos a BGW Üzemanyagkártyákat úgy gyártja le,

hogy azok megfelelnek a Vevő által igényelt BGW Üzemanyagkártya
kategóriának. Ettől eltérő kategória iránti igényét, vagyis a kategória-váltásra
vonatkozó igényét a Vevő a Kártyamegrendelőn jelezheti. Az
Üzemanyagkártya BGW általi legyártása, legyártatása után kategória
változtatási igény kizárólag az érintett BGW Üzemanyagkártya cseréjével
teljesíthető, melynek esetében a jelen ÁSZF Üzemanyagkártya igénylésére
vonatkozó szabályai megfelelően irányadók és alkalmazandók.
4.4.7. A BGW vagy a BGW Töltőállomás kezelője BGW Üzemanyagkártya használata

során kizárólag az adott BGW Üzemanyagkártya igénylésekor a Vevő által
meghatározott Üzemanyagkártya-kategória használatával vételezhető
Termékeket szolgálja ki, illetve Termékek vételezését teljesíti a
Kártyabirtokos részére.
4.4.8. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Elfogadóhelyek Termék kínálata változó, és

az egyes Elfogadóhelyek Termék kínálata különböző lehet (ideértve
különösen, de nem kizárólagosan az egyes Elfogadóhelyek üzemanyag
kínálatát is).

4.5. A BGW Üzemanyagkártyák készpénzmentes fizetési módozat szerinti
besorolása:
4.5.1. „Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya”: a Halasztott Fizetést

Biztosító Üzemanyagkártyák a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban
foglalt feltételekkel a Vevő részére az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződésben meghatározott összegű Vásárlási Hitelkeret, mint technikai
hitelkeret terhére történő készpénzmentes fizetést biztosítanak a Termékek
Elfogadóhelyeken történő vételezéséhez. A Vevő tetszőleges számú
Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyát igényelhet a Vásárlási
Hitelkeret, mint technikai hitelkeret terhére történő készpénzmentes
vételezési lehetőség igénybevételéhez. A Vásárlási Hitelkeretre vonatkozó
rendelkezéseket a jelen ÁSZF 8.1. pontja tartalmazza.
4.5.2. „Feltöltős Üzemanyagkártya”: a Feltöltős Üzemanyagkártya a BGW

Üzemanyagkártya Megállapodásban foglalt feltételekkel és készpénzmentes
fizetést biztosítva a Vevőt az Elfogadóhelyeken Termékek vásárlására,
vételezésére jogosítja a Vevő által a Kártyaszámlára előre feltöltött és ott
rendelkezésre álló Vásárlási Keretösszeg terhére. Az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződés megkötésével a BGW a Vevő Feltöltős
Üzemanyagkártyáihoz kapcsolódó kártyaforgalmak nyilvántartására az
Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszeren belül Kártyaszámlát nyit, amely
virtuális számlához tetszőleges számú Feltöltős Üzemanyagkártya
igényelhető, és amely Kártyaszámla egyenlege kizárólag a hozzá kapcsolódó
egy vagy több Feltöltős Üzemanyagkártya forgalma, a vonatkozó
Üzemanyagkártya Szolgáltatási Díjak és a Vevő befizetései alapján változhat.
A Feltöltős Üzemanyagkártya minden esetben a Vásárlási Keretösszeg
mindenkori egyenlege és az Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg
közül az alacsonyabb érték erejéig használható. A Kártyaszámla feltöltésére

Oldal: 18/ 61

vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF 8.2.2. pontja tartalmazza. A BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének időpontjában a
Kártyaszámlán lévő Vásárlási Keretösszeg Vevő részére történő
visszautalására vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF 10.4.4. pontja
tartalmazza.

5. AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁK IGÉNYLÉSE ÉS A
MEGRENDELÉS MENETE, RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁS, AKTIVÁLÁS
5.1. Az Üzemanyagkártyák igénylése, megrendelése:

5.1.1. Üzemanyagkártyák igénylésének módozatai:

a)

személyesen a BGW Töltőállomásokon a Kártyamegrendelő
kitöltésével és leadásával;

b)

postai úton a Kártyamegrendelő kitöltésével és BGW részére történő
megküldésével;

c)

elektronikusan a Kártyamegrendelő kitöltésével és BGW Online
Üzemanyagkártya-igénylő
Rendszeren
keresztül
történő
benyújtásával.

5.1.2. A Vevő Üzemanyagkártya igénylése, rendelése a Kártyamegrendelőn

keresztül történhet a fenti 5.1.1. pontban meghatározott módokon, melynek
során a pontosan és olvashatóan kitöltött Kártyamegrendelőket el kell
juttatni a BGW részére. A BGW Üzemanyagkártya igénylése során a Vevő
részére biztosított annak lehetősége, hogy egyedi mérlegelés alapján az
egyes Üzemanyagkártyák vonatkozásában a Kártyamegrendelőn eltérő
Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeget adjon meg. Vevő a
Kártyamegrendelőnek a BGW részére a jelen ÁSZF 5.1.1. pontban
meghatározott módokon megküldésével igazolja, hogy az ÁSZF-et
megismerte és annak rendelkezéseit tudomásul veszi.
5.1.3. A fenti 3.6. pontban foglaltaknak megfelelően, a BGW Üzemanyagkártya

Megállapodás Létrejöttét és a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
Hatályba Lépését, továbbá a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás tárgyát
képező szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó összes okirat kézhezvételét
és a Kártyamegrendelő BGW általi elfogadását követően a BGW gondoskodik
a Vevő által a Kártyamegrendelő megfelelő kitöltésével és megküldésével
megrendelt (igényelt) BGW Üzemanyagkártyák legyártásáról, illetve
legyártatásáról.
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5.1.4. A BGW az Üzemanyagkártya iránti igény elutasításáról a Vevőt a BGW a

Kártyamegrendelő kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a
Vevő által a Kártyamegrendelőn megadott elektronikus elérhetőségen, email üzenet formájában értesíti.
5.1.5. Az Üzemanyagkártya igénylés, szerződéskötés és a BGW Üzemanyagkártya

rendelkezésre bocsátása folyamatának egyes lépéseit és leírását a BGW
Weboldalon elhelyezett folyamatleíró ábra közérthetően mutatja be, illetve
tartalmazza, azzal azonban, hogy a folyamatleírás és a jelen ÁSZF közötti
eltérés esetén a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.
5.1.6. Az

Üzemanyagkártya igényléséhez és a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás megkötésének folyamatához segítséget nyújt továbbá a Vevő
részére a jelen ÁSZF 6. számú Mellékletét képező folyamat leírás, amely
elérhető a BGW Weboldalon keresztül is.

5.2. Az Üzemanyagkártyák igényléséhez szükséges további dokumentumok:
5.2.1. Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya rendelése esetén a BGW kérheti az

Üzemanyagkártyán feltüntetendő forgalmi rendszámú gépjármű forgalmi
engedélyének bemutatását és a forgalmi engedélyről készült fénymásolat
átadását.
5.2.2. A BGW a BGW Üzemanyagkártya Megállapodáshoz jogosult bekérni a Vevő

gazdasági társaságok, fióktelepek, kereskedelmi képviseletek, egyéni cégek
vonatkozásában azok 30 (harminc) napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát,
a Vevő gazdasági társaságok, egyéni cégek cégjegyzésre jogosult
képviselőjének, illetve képviselőinek aláírási címpéldányát, a cégjegyzésre
jogosult képviselő, illetve képviselők fényképes személyi azonosító
okmányának másolatát, míg egyéni vállalkozó Vevők esetén a BGW jogosult
bekérni az egyéni vállalkozói engedélyt, valamint az egyéni vállalkozó
fényképes személyi azonosító okmányának másolatát.

5.3. Az Üzemanyagkártyák rendelkezésre bocsátása, aktiválása:
5.3.1. A BGW a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Hatályba Lépését követő 15

(tizenöt) napon belül a Vevő által megrendelt BGW Üzemanyagkártyákat
tartalmazó borítékot, vagy borítékokat postai (tértivevényes, ajánlott vagy
egyéb könyvelt) küldemény formájában adja postára a Vevő részére a
Kártyamegrendelőn megadott postázási címre, vagy adja át személyesen a
Vevő vagy a Vevő írásos és cégbélyegzővel ellátott meghatalmazásával
rendelkező természetes személy számára a 2142 Nagytarcsa, Naplás utca 1.
szám alatt lévő irodájában (BGW Irodaház) munkanapokon, előre
egyeztetett időpontban. A posta általi átvétel vagy személyes átadás után a
BGW nem vállal felelősséget a küldeményekért.
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5.3.2. A BGW által postán megküldött vagy személyesen átadott BGW

Üzemanyagkártyákhoz mellékelt Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylatot – az
azon szereplő Üzemanyagkártya számok és karakterek körültekintő
ellenőrzése után – a Vevőnek BGW Üzemanyagkártyák aktiválása céljából,
cégszerű aláírással ellátva vissza kell küldenie az Üzemanyagkártya
Ügyfélszolgálat részére szkennelve, e-mailen az ugyfelszolgalat@bgw.hu email címre. Az Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylat beérkezéséről az
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat visszaigazoló e-mail küld arra az e-mail
címre, melyről az Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylatot érkezett.
Amennyiben a Vevő az Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylat megküldésétől
számított 2 (kettő) munkanapon belül a jelen pont szerinti visszaigazoló emailt nem kapja meg, köteles ezt az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat felé
jelezni. Egyebekben az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat elérhetőségeit a
BGW a BGW Üzemanyagkártyákat tartalmazó borítékban elhelyezett ügyfél
tájékoztató brosúrában foglaltan bocsátja a Vevő, valamint a
Kártyabirtokosok rendelkezésére. Amennyiben az Üzemanyagkártya
Ügyfélszolgálat elérhetőségei kapcsán a jelen pontban hivatkozott ügyfél
tájékoztató brosúrában foglalt adatok és a jelen ÁSZF-ben foglalt adatok
kapcsán eltérés mutatkozik, az ügyfél tájékoztató brosúrában foglalt adatok
irányadók. Amennyiben az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat elérhetőségei
kapcsán a jelen pontban hivatkozott ügyfél tájékoztató brosúrában foglalt
adatok és a BGW Weboldalon lévő adatok kapcsán eltérés mutatkozik, a BGW
Weboldalon lévő adatok irányadók. Az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat az
egyes Üzemanyagkártyákat az Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylat
megküldésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül aktiválja.
5.3.3. A BGW azokat a BGW Üzemanyagkártyákat, melyekről a BGW

Üzemanyagkártyákhoz mellékelt Üzemanyagkártya Átvételi Bizonylat a fenti
5.3.2. pontban meghatározott módon nem érkezik vissza, biztonsági okokból
és a Vevő érdekeinek védelmében nem aktiválja.
5.3.4. Amennyiben a Vevő a BGW Üzemanyagkártyát nem kapja meg a fenti 5.3.4.

pont szerinti határidőn belül, abban az esetben ezt haladéktalanul köteles a
BGW felé írásban az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére küldött
elektronikus üzenet formájában jelezni, melynek elmaradása esetén a BGW
az esetleges károkért nem vállal felelősséget, az értesítés elmaradásából
eredő valamennyi kockázatot a Vevő viseli.
5.3.5. A fenti 5.3.1. pontban foglaltakkal összefüggésben a BGW kifejezetten felhívja

a Vevő figyelmét arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 14.1.
pontjában foglaltaknak megfelelően a Vevő köteles a BGW-t az általa az
Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben vagy a Kártyamegrendelőn
megadott adatokban történő változásról haladéktalanul értesíteni, az ezen
kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges károkért a BGW (ideértve az
Üzemeltetőt is) nem vállal semmilyen felelősséget, az értesítés
elmaradásából eredő valamennyi kockázatot a Vevő viseli.

Oldal: 21/ 61

6. AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁK HASZNÁLATA ÉS
ÉRVÉNYESSÉGE, PÓTLÁSA ÉS LETILTÁSA, A
VEVŐ FELELŐSSÉGE, FELFÜGGESZTÉS
6.1. Használat általános követelményei, feltételei:
6.1.1. A Vevő az általa igényelt egy vagy több BGW Üzemanyagkártyát a

Kártyabirtokos vagy Kártyabirtokosok rendelkezésére bocsátja, aki/akik a
BGW Üzemanyagkártya vagy BGW Üzemanyagkártyák jogszerű és
rendeltetésszerű használói. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a
Kártyabirtokos betartsa az Üzemanyagkártyák biztonságos elhelyezésére és
használatára vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített előírásokat és tisztában
legyen ehhez kapcsolódó felelősségével.
6.1.2. A BGW a BGW Üzemanyagkártya használat során kizárólag a BGW

Üzemanyagkártya igénylésekor a Vevő által meghatározott
Üzemanyagkártya kategória által lehetővé tett Termékeket szolgálja ki.
6.1.3. A Vevő köteles minden tőle telhetőt megtenni annak biztosítása érdekében,

hogy a BGW Üzemanyagkártyákat kizárólag a Kártyabirtokosok birtokolják és
használják. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BGW-vel szemben felelősséggel
tartozik a BGW Üzemanyagkártya nem megfelelő használatából eredő
minden kárért.
6.1.4. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy minden Kártyabirtokos betartsa a

BGW Üzemanyagkártya Megállapodás és az Elfogadóhelyek
Üzemanyagkártyás tranzakciókra vonatkozó eljárási követelményeit,
előírásait, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy ne maradjon BGW
Üzemanyagkártya olyan természetes személyek birtokában, akik már nem
Kártyabirtokosok, vagyis akik a BGW Üzemanyagkártya használatára történő
jogosultságukat bármilyen okból elvesztették (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a munkaviszony megszűnését, megszüntetését, valamint a
hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását). A Vevő kijelenti és szavatol azért,
hogy valamennyi Kártyabirtokos megfelelő felhatalmazást kapott arra, hogy
a Vevő felhatalmazott képviselőjeként a Vevő nevében és felelősségére a
BGW Üzemanyagkártyát használja, annak használatával az Elfogadóhelyeken
Terméket vételezzen.
6.1.5. A BGW Üzemanyagkártyák mindenkor a BGW, mint Üzemanyagkártya-

tulajdonos kizárólagos tulajdonában maradnak, és a Vevő köteles azokat a
BGW erre irányuló kérése esetén vagy a jelen Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott esetekben vagy feltételek bekövetkezése
esetén, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, a BGW részére
haladéktalanul visszaszolgáltatni.
6.1.6. A

Kártyabirtokos kizárólag abban az esetben használhatja az
Elfogadóhelyeken a BGW Üzemanyagkártyát Termékek vételezésére, ha:

a)

a BGW Üzemanyagkártya Érvényességi Ideje nem járt le, érvényes, azt
nem vonták vissza, az Üzemanyagkártya nem került Letiltásra vagy
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Felfüggesztésre, nem jelentették be annak az elvesztését vagy
ellopását; és
b)

a BGW Üzemanyagkártya használatával az adott Üzemanyagkártya
kategória alapján vételezhető Termékeket vételez; és

c)

Termékek vételezésére az érvényes Limitösszegek erejéig kerül sor; és

d)

Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya használata esetén a BGW
Üzemanyagkártyán lévő rendszám és a gépjármű forgalmi rendszáma
megegyezik (vagy Csereautó esetén a Hozzájáruló Nyilatkozatot a
Vevő a BGW részére a jelen ÁSZF 4.3.2. pontban meghatározottak
szerint megküldte); és

e)

Névre Szóló Üzemanyagkártya használata esetén a Kártyabirtokos
megfelelően azonosításra került, így különösen, ha a Kártyabirtokostól
bekért személyi okmányokban szereplő név és a Névre Szóló
Üzemanyagkártyán szereplő név egymással megegyezik; és

f)

Kártyabirtokos csak a gépjármű üzemanyagtankjába töltötte az
üzemanyagot vagy a gépjármű AdBlue® tartályába töltötte az AdBlue®
adalékanyagot; és

g)

a BGW Üzemanyagkártya vonatkozásában a jelen ÁSZF által
meghatározott egyéb feltételek teljesülnek; és

h)

egyéb visszaélés gyanúja nem merül fel.

6.1.7. A BGW jogosult arra, hogy a BGW Üzemanyagkártya elfogadását megtagadja

az Üzemanyagkártyával vagy a Kártyabirtokossal kapcsolatos bármely okból
(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 6.2.4. pontjában
foglalt esetköröket). A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BGW-t
(ideértve az Üzemeltetőt is) a BGW Üzemanyagkártya elfogadásának
megtagadásával kapcsolatban kártérítési felelősség nem terheli, ebben a
körben tehát a BGW bármely kártérítés iránti felelősségét kifejezetten és
visszavonhatatlanul kizárja, melyet a Vevő az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződés aláírásával tudomásul vesz.
6.1.8. A Vevő tudomásul veszi, hogy Limitösszegektől vagy egyéb korlátozásoktól

függetlenül a Vevő tartozik felelősséggel a BGW Üzemanyagkártya
használatáért, amelynek alapján a BGW Üzemanyagkártya használatával
történő vételezéseket köteles kivétel nélkül minden esetben a BGW részére
megfizetni. Amennyiben a Kártyabirtokos a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban foglaltakat nem tartja be, annak bármely rendelkezését
megszegi, az ezzel összefüggésben keletkező esetleges károkért a Vevő
tartozik felelősséggel.
6.1.9. A BGW Üzemanyagkártya használata során az Üzemanyagkártyával

vételezett Termékekkel kapcsolatos tranzakció részfizetése nem lehetséges,
BGW Üzemanyagkártya más fizetési eszközökkel együtt nem használható.
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6.2. Az Üzemanyagkártyák használata, az Üzemanyagkártya elfogadásának
megtagadása:
6.2.1. A Kártyabirtokos minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a BGW

Töltőállomás Elfogadóhelynek minősül.
6.2.2. Az Elfogadóhelyen történő fizetés előtt a Kártyabirtokos minden esetben

köteles előzetesen jelezni, hogy BGW Üzemanyagkártyával kíván fizetni.
6.2.3. Fizetéskor a Kártyabirtokos átadja a BGW Üzemanyagkártyát a BGW

Töltőállomás kezelőjének, aki ellenőrzi a BGW Üzemanyagkártya fizikai
állapotát, státuszát, valamint ellenőrzi a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak
megfelelően az Üzemanyagkártya használatának jogszerűségét.
6.2.4. A fenti 6.1.6. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan a BGW Töltőállomás

kezelője megtagadja a BGW Üzemanyagkártya elfogadását, ha:
a)

az Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszer a BGW Üzemanyagkártyával
történő fizetést bármilyen okból elutasítja; vagy

b)

az Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszer az Üzemanyagkártya
visszavonására vonatkozó utasítást ad; vagy

c)

a BGW Üzemanyagkártya Érvényességi Ideje lejárt; vagy

d)

a BGW Üzemanyagkártyát visszavonták, Felfüggesztették, Letiltották;
vagy

e)

az Üzemanyagkártya elvesztését vagy eltulajdonítását bejelentették;
vagy

f)

a BGW Üzemanyagkártyán bármilyen okból nem áll rendelkezésre a
vételezés ellenértéke; vagy

g)

a Kártyabirtokos olyan Terméket vételez, amelyre a BGW
Üzemanyagkártya nem jogosítja fel; vagy

h)

Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya használata esetén a BGW
Üzemanyagkártyán lévő rendszám és a gépjármű forgalmi nem egyezik
meg (vagy Csereautó esetén a Hozzájáruló Nyilatkozatot a Vevő a BGW
részére a jelen ÁSZF 4.3.2. pontban meghatározottak szerint
elmulasztotta megküldeni); vagy

i)

Névre Szóló Üzemanyagkártya használata esetén a Kártyabirtokos
megfelelően azonosítására bármilyen okból nincs mód, vagy az
sikertelen, ideértve azt az esetet is, ha a Kártyabirtokos megtagadja
személyazonosító okmányának a BGW Töltőállomás kezelője részére
történő bemutatását, átadását; vagy

j)

a Kártyabirtokos nem vagy nem csak gépjármű üzemanyagtankjába
töltötte az üzemanyagot vagy a gépjármű AdBlue® tartályába töltötte
az AdBlue® adalékanyagot; vagy
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k)

a BGW Üzemanyagkártya – annak külsejére nézve – szemmel láthatóan
megváltozott vagy sérült (ide nem értve a rendeltetésszerű
használattal esetlegesen együtt járó olyan mértékű külső kopást vagy
színvesztést, amelynek ellenére az Üzemanyagkártyán feltüntetett
adatok szabad szemmel olvashatók és azonosíthatók); vagy

l)

egyéb visszaélés gyanúja áll fenn, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan hamis okiratok felhasználását.

6.2.5. A jelen ÁSZF fenti 6.2.4. b), e), h), i), k), l) pontjában meghatározott esetekben

a BGW Töltőállomás kezelője a BGW Üzemanyagkártyát bevonhatja. A BGW
Töltőállomás kezelője a bevonás tényéről a Kártyabirtokossal közös
jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a BGW Töltőállomás kezelője és a
Kártyabirtokos is köteles aláírásával ellátni, azzal, hogy amennyiben a
Kártyabirtokos a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, az a jegyzőkönyv
érvényességét nem érinti, a BGW Töltőállomás kezelője ugyanakkor köteles
ebben az esetben az aláírás megtagadásának tényét a jegyzőkönyvön
rögzíteni.
6.2.6. A BGW Üzemanyagkártya elfogadásának bármilyen okból történő

megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak más érvényes fizetőeszközzel kell
kiegyenlítenie a vételezés ellenértékét, vagy – azon esetekben, ahol ez
lehetséges – lehetősége van a vételezéstől való elállásra.
6.2.7. A Kártyabirtokos kérése esetén a BGW Töltőállomás kezelője köteles a

menetlevélszámot rögzíteni az Üzemanyagkártya Elfogadó Rendszerben,
amely így rákerül az Elfogadóhelyen kapott Vásárlási Bizonylatra.
6.2.8. A BGW Üzemanyagkártya használata során az Üzemanyagkártya Elfogadó

Rendszer a sikeres vásárlásról, vételezésről a tranzakció befejezéseként
Vásárlási Bizonylatot nyomtat, melyet a sikeres vételezés igazolásaként
köteles a Kártyabirtokos az aláírásával ellátni. A tranzakciót jóváhagyó
Kártyabirtokost a BGW jogszerű Kártyabirtokosnak tekinti, akinek vásárlása,
vételezése után a Vevőt fizetési kötelezettség terheli. Vevő tudomásul veszi,
hogy a BGW Üzemanyagkártya átadásával, majd ezt követően a BGW
Üzemanyagkártyának az Üzemanyagkártya
Elfogadó Rendszer
(kasszarendszer) általi leolvasásával megtörténik a tranzakció
Kártyabirtokos általi jóváhagyása. Vevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá
azt is, hogy a Kártyabirtokos a Vásárlási Bizonylat aláírásával
visszavonhatatlanul és feltétlenül jóváhagyja és elfogadja az azon feltüntetett
összeget, valamint a tranzakció lebonyolódását nyugtázza. A Vásárlási
Bizonylat Kártyabirtokos általi aláírásának utólagos megtagadása a
tranzakció lebonyolításának megakadályozására nem alkalmas, az a
tranzakció érvényességét nem érinti, a Vevő utóbb a tranzakcióval
kapcsolatos reklamációját a jelen ÁSZF 7.4. pontjában foglaltak szerint
közölheti a BGW-vel. A BGW tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a BGW
Üzemanyagkártya Termék-vásárlás, vételezés időpontjában történő fizikai
jelenléte nélkül a Termékek vételárát BGW Üzemanyagkártya használatával
kiegyenlíteni, a BGW Üzemanyagkártya használatával történő vásárlást,
vételezést lebonyolítani, valamint ezt a fizetési módot választani nem
lehetséges, a BGW Üzemanyagkártya Termék-vásárlás, vételezés
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időpontjában történő fizikai jelenléte az Üzemanyagkártya tranzakció
elengedhetetlen feltétele.
6.2.9. A Vásárlási Bizonylat minden esetben tartalmazza a következő adatokat:

a)

vételezés időpontja; és

b)

a megvásárolt Termék, üzemanyag, AdBlue® megnevezése; és

c)

a megvásárolt Termék, üzemanyag, AdBlue® mennyisége és
Egységára; és

d)

az üzemanyaggal vagy AdBlue® adalékanyaggal feltöltött gépjármű
rendszáma; és

e)

az üzemanyaggal vagy AdBlue® adalékanyaggal feltöltött gépjármű
kilométeróra állása; és

f)

a Vevő nevében az Elfogadóhelyen BGW Üzemanyagkártya
használatával Termék vételezésére jogosult Kártyabirtokos neve.

6.3. Az Üzemanyagkártyák érvényessége:
6.3.1. A BGW Üzemanyagkártyák minden esetben az Üzemanyagkártyák előlapján

feltüntetett, hónap/év formátumban megadott Érvényességi Idő hónapjának
utolsó napján 24.00 óráig érvényesek.
6.3.2. A BGW a Vevő erre vonatkozó kifejezett kérése nélkül gondoskodik a lejáró

BGW Üzemanyagkártyák megújításáról, ide nem értve azokat a BGW
Üzemanyagkártyákat, amelyek a jelen ÁSZF 6.3.3. pontjában meghatározott
szerinti értesítés időpontját megelőző 30. (harmincadik) napon
Üzemanyagkártya Letiltás vagy Felfüggesztés hatály alatt állnak.
6.3.3. Az

Érvényességi Idő leteltére tekintettel megújítandó BGW
Üzemanyagkártyák vonatkozásában a BGW az adott Üzemanyagkártya
gyártása, megújítása iránti szándékáról az Érvényességi Idő hónapját
megelőző hónap 15. (tizenötödik) napjáig a Vevőt a kapcsolattartásra kijelölt
hatályos e-mail címére küldött elektronikus levélben (e-mail üzenetben)
értesíti. Amennyiben a Vevő az Érvényességi Idő leteltére tekintettel
megújítandó BGW Üzemanyagkártya megújítására igényt tart, de a jelen
pontban meghatározott értesítést – az annak megküldésére a jelen pontban
megállapított határidő lejártát követő 5. (ötödik) napig – nem kapja meg, az
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálatot megújítás iránti szándékáról
elektronikus levélben (e-mail üzenetben) értesíti.

6.3.4. Amennyiben a Vevő az Érvényességi Idő leteltére tekintettel megújítandó

BGW Üzemanyagkártya megújítására nem tart igényt, abban az esetben a
BGW Üzemanyagkártya kártyaszámának és a Vevő Ügyfél-azonosítójának
feltüntetésével, elektronikus levélben (e-mail üzenetben) kell rendelkeznie
legkésőbb 45 (negyvenöt) nappal az Érvényességi Idő lejárta előtt.
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6.3.5. Az Érvényességi Idő lejártára tekintettel megújított BGW Üzemanyagkártyák

rendelkezésre bocsátására és aktiválására a jelen ÁSZF 5.3. pontjában
foglaltak megfelelően irányadók és alkalmazandók.
6.3.6. Az

Érvényességi Idő lejártára tekintettel megújított új BGW
Üzemanyagkártyák rendelkezésre bocsátásása és aktiválása esetén a korábbi
BGW Üzemanyagkártyák érvényességüket vesztik, így azok a továbbiakban
Termékek vételezésére nem alkalmasak.

6.3.7. A lejárt BGW Üzemanyagkártyát a Vevő – a BGW választása szerint – köteles

Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére az Érvényességi Idő lejártának
napját követő 15 (tizenöt) napon belül visszajuttatni vagy megsemmisíteni,
oly módon, amely az Üzemanyagkártyát használhatatlanná teszi.

6.4. Az Üzemanyagkártyák pótlása, cseréje és letiltása, a Vevő felelőssége:
6.4.1. A BGW a Vevő által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően eljuttatott

Kártyamegrendelők alapján az Üzemanyagkártya pótlása vagy cseréje
keretében új BGW Üzemanyagkártyát bocsát a Vevő rendelkezésére, abban
az esetben, ha
a)

az Üzemanyagkártyát bevonták; vagy

b)

az Üzemanyagkártya elveszett vagy eltulajdonították; vagy

c)

az Üzemanyagkártya megrongálódott és ezért rendeltetésszerű
használatra alkalmatlan.

6.4.2. Amennyiben a Vevő a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatálya

alatt a BGW Üzemanyagkártya pótlása vagy cseréje érdekében
Üzemanyagkártyát rendel, arra vonatkozóan a jelen Általános Szerződési
Feltételek 5. pontjában foglaltak megfelelően irányadók és alkalmazandók.
6.4.3. A BGW a részére a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően eljuttatott

Kártyamegrendelők alapján az elveszett, eltulajdonított, megrongálódott,
vagy bevont BGW Üzemanyagkártyák pótlása vagy cseréje iránt intézkedik, és
így az elveszett, ellopott, megrongálódott, vagy a bevont Üzemanyagkártyák
helyett a Kártyamegrendelők alapján történt igénylés, rendelés alapján új
BGW Üzemanyagkártyát bocsát ki és küld meg a Vevő részére.
6.4.4. A BGW az Üzemanyagkártyák megrongálódásáért (ideértve különösen, de

nem kizárólagosan az RFID technológiával működő chipbármilyen okból
történő sérülését), ellopásáért, elvesztéséért nem vállal felelősséget.
Amennyiben a BGW Üzemanyagkártya RFID technológiával működő chipje
megsérül, a Vevő kötelessége a hibás Üzemanyagkártya cseréjét a BGW felé
kezdeményezni.
6.4.5. A BGW Üzemanyagkártya elvesztését vagy eltulajdonítását, vagy az

Üzemanyagkártyával történő visszaélést, valamint azt, ha Vevő által a BGW
Üzemanyagkártya használatára feljogosított Kártyabirtokostól az
Üzemanyagkártya használati jogosultságát a Vevő visszavonta, vagy a BGW
Üzemanyagkártya használatára feljogosított Kártyabirtokos használati
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jogosultsága bármilyen okból megszűnt, továbbá, ha a Vevő az
Üzemanyagkártya Letiltását bármilyen okból kívánja, haladéktalanul köteles
ezt bejelenteni az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat felé, és intézkedni az
Üzemanyagkártya Letiltása iránt, melyhez a BGW Üzemanyagkártya számát
és a Vevő Ügyfél-azonosítóját is meg kell adni. A BGW a bejelentést követő 10
(tíz) órán belül biztosítja a BGW Üzemanyagkártya Letiltását. A bejelentéstől
számított fenti 10 (tíz) óra elteltét követően a BGW Üzemanyagkártyával
elkövetett visszaélésekért, tranzakciókért a Vevő a BGW felé nem tartozik
felelősséggel.
6.4.6. A BGW Üzemanyagkártya elvesztését vagy eltulajdonítását, vagy az

Üzemanyagkártyával történő visszaélést a Vevő haladéktalanul köteles az
elvesztés, eltulajdonítás vagy visszaélés körülményeire vonatkozó minden
lényeges vagy lényegesnek tekinthető információ közlésével a BGW részére
bejelenteni, azzal, hogy a Vevő a jelen pont szerinti bejelentésen túlmenően
köteles az illetékes Hatóságot (rendőrséget) az eltulajdonításról, vagy az
Üzemanyagkártyával történő visszaélésről értesíteni és köteles ezen
értesítés megtörténtének igazolása végett a Hatóság (rendőrség) által
kiállított jegyzőkönyv egy példányát a BGW részére megküldeni.
6.4.7. A Vevő a hozzá utólag visszakerült 6.4.6. pontban meghatározott BGW

Üzemanyagkártyát, amelyre vonatkozóan a 6.4.6. pontban meghatározott
bejelentés már teljesítésre került, a Vevő nem jogosult tovább használni,
hanem azt azonnal köteles az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére
visszajuttatni, vagy az Üzemanyagkártyát megsemmisíteni, oly módon, amely
az Üzemanyagkártyát használhatatlanná teszi.
6.4.8. A jelen ÁSZF-ben máshol meghatározottakon túlmenően a BGW az

Üzemanyagkártyák Letiltása iránt jogosult és köteles intézkedni az alábbi
esetekben, a Vevő előzetes értesítése nélkül is:
a)

a Vevő értesítése alapján, ha a Vevő a BGW Üzemanyagkártya
elvesztését vagy eltulajdonítását, vagy az Üzemanyagkártyával történő
visszaélést bejelenti; vagy

b)

a Vevő értesítése alapján, ha a Vevő által a BGW Üzemanyagkártya
használatára feljogosított Kártyabirtokostól az Üzemanyagkártya
használati jogosultságát a Vevő visszavonta vagy a BGW
Üzemanyagkártya használatára feljogosított Kártyabirtokos használati
jogosultsága bármilyen okból megszűnt, és ezen tényt az
Üzemanyagkártya letiltása érdekében a Vevő bejelenti; vagy

c)

amennyiben a BGW arról szerez tudomást, hogy az Üzemanyagkártya
nem biztonságos használatának veszélye áll fenn vagy az
Üzemanyagkártyával kapcsolatos visszaélésről szerez tudomást,
ideértve azt is, ha olyan Vevő általi reklamációról szerez tudomást,
amely esetleges bűncselekmény elkövetésére utal; vagy

d)

az Üzemanyagkártya a jelen ÁSZF-ben meghatározott okból történő
Felfüggesztésétől számított 60 (hatvan) napon belül az
Üzemanyagkártya aktiválására nem került sor; vagy
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e)

amennyiben a Vevő megszakítás nélkül 120 (százhúsz) napig nem
használja az Üzemanyagkártyát, a jelen pontban meghatározott
határidő lejártát követően; vagy

f)

a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely okból történő
megszűnése esetén a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
megszűnésének napját megelőző nap végével (24.00), azzal, hogy
amennyiben a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének
napja munkaszüneti napra esik, abban az esetben a megszűnés napját
megelőző munkanapon; vagy

g)

a fenti f) pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a BGW arról
szerez tudomást, hogy a Vevő ellen felszámolási eljárás, csődeljárás,
felszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás indult; vagy

h)

a fenti f) pontban foglaltaktól eltérően, amennyiben a BGW arról
szerez tudomást, hogy a Vevő ellen 1.000.000 (egymillió) HUF
összeget meghaladó összegű végrehajtási eljárás indult; vagy

i)

Névre Szóló Üzemanyagkártya esetén a Kártyabirtokos elhalálozásáról
történő tudomásszerzés esetén; vagy

j)

a Vevő értesítése alapján, ha a Vevő bejelenti a BGW részére, hogy –
Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya esetén – az a gépjármű, melynek
rendszáma a BGW Üzemanyagkártyán feltüntetésre került már nem a
Vevő tulajdonát képezi, vagy a gépjármű rendszáma elveszett,
eltulajdonították, a gépjármű megsemmisült, a forgalomból kivonásra
került, vagy bármely olyan esetben, amely a Rendszámra Szóló
Üzemanyagkártya adott forgalmi rendszámú gépjárműhöz történő
használatát a Vevő részére lehetetlenné teszi.

6.4.9. A BGW Üzemanyagkártyák előzetes értesítés nélküli Letiltása esetén, a BGW

köteles a Vevőt a Letiltás körülményei által lehetővé tett lehető legrövidebb
időn belül a Letiltásról a Vevő által kapcsolattartásra megadott e-mail címre
küldött elektronikus üzenetben értesíteni. A Vevő a Letiltással kapcsolatos
valamennyi értesítését az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére köteles
teljesíteni (ennek megfelelően, ahol a jelen ÁSZF BGW-t említ, ott a BGW
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálatát kell érteni).
6.4.10. A BGW Üzemanyagkártyák Letiltása esetén a Vevőt az Üzemanyagkártya

Letiltást megelőzően történt használatával kapcsolatban felelősség terheli,
így a Letiltást megelőzően történt Termék vételezések ellenértékét a Vevő
minden esetben köteles a BGW részére a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban meghatározottakkal összhangban megfizetni. A BGW
(ideértve az Üzemeltetőt is) a BGW Üzemanyagkártyák Letiltásával harmadik
személynek vagy a Vevőnek (ideértve a Kártyabirtokost is) esetlegesen
okozott károkért nem tartozik felelősséggel, a BGW ez irányú felelősségét
kizárja.
6.4.11. A BGW a jelen ÁSZF 6.4.8. f), g) és h) pontjában meghatározott esetekben a

Vevő valamennyi BGW Üzemanyagkártyáját jogosult Letiltani, azzal, hogy a
jelen ÁSZF 6.4.8. h) pontja szerinti esetben az Üzemanyagkártyák ismételt
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használatára a Letiltás okának, vagyis a végrehajtási eljárásnak a megszűnése
és az Üzemanyagkártyák aktiválása után nyílik lehetőség.
6.4.12. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF 6.4.8. j) pontja szerinti esetben a

jelen ÁSZF 4.3.2. pontjának Csereautó igénybevétele esetére vonatkozó
rendelkezései nem alkalmazhatók, vagyis abban az esetben, ha a BGW
Üzemanyagkártyán feltüntetésre került forgalmi rendszámú gépjármű
elveszett, eltulajdonított rendszáma helyett a Vevő az adott gépjárműre új
forgalmi rendszámot igényel, a Letiltott Üzemanyagkártya helyett a Vevőnek
új Rendszámra Szóló Üzemanyagkártyát szükséges igényelnie, a jelen ÁSZF
rendelkezéseivel összhangban.

6.5. Az Üzemanyagkártya felfüggesztése:
6.5.1. A jelen ÁSZF-ben máshol meghatározottakon túlmenően a BGW az

Üzemanyagkártyák Felfüggesztése iránt jogosult és köteles intézkedni az
alábbi esetekben, a Vevő előzetes értesítése nélkül is:
a)

a Vásárlási Hitelkeret túllépése esetén; vagy

b)

az Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg túllépése esetén; vagy

c)

a Vásárlási Keretösszeg túllépése esetén; vagy

d)

ha a Vevőnek a BGW-vel szemben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn,
arra tekintettel, hogy az adott fizetési kötelezettség teljesítése
vonatkozásában megállapított vagy egyébként irányadó esedékességi
idő eredménytelenül telt el, abban az esetben a fizetési kötelezettség
esedékességének napját követő 8. (nyolcadik) napon; vagy

e)

ha a Vevőnek a BGW bármely Leányvállalatával szemben 8 (nyolcadik)
napon túli lejárt tartozása áll fenn; vagy

f)

amennyiben az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben
meghatározott Biztosíték lejárt, érvényét vagy értékét vesztette, vagy
azt a Vevő a BGW felhívása ellenére nem nyújtotta vagy nem
egészítette ki; vagy

g)

a Vevő vagy a Kártyabirtokos a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
bármely rendelkezését megsértette; vagy

h)

a Vevő pénzügyi, gazdasági helyzetének változása következtében a
BGW olyan hitelminősítést kap a Vevő hitelképessége kapcsán, amely a
BGW méltányolható véleménye szerint veszélyezteti a Vevő BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás alapján fennálló pénzügyi
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését.
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6.5.2. A BGW Üzemanyagkártyák előzetes értesítés nélküli Felfüggesztése esetén, a

BGW köteles a Felfüggesztés körülményei által lehetővé tett lehető
legrövidebb időn belül a Vevőt a Felfüggesztésről a Vevő által
kapcsolattartásra megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben
értesíteni.
6.5.3. A

BGW Üzemanyagkártyák Felfüggesztése esetén a Vevőt az
Üzemanyagkártya Felfüggesztést megelőzően történő használatával
kapcsolatban felelősség terheli, így a Felfüggesztést megelőzően történt
Termék vételezések ellenértékét a Vevő minden esetben köteles a BGW
részére a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban meghatározottakkal
összhangban megfizetni.

6.5.4. A BGW (ideértve az Üzemeltetőt is) a BGW Üzemanyagkártyák

Felfüggesztésével harmadik személynek vagy a Vevőnek (ideértve a
Kártyabirtokost is) esetlegesen okozott károkért nem tartozik felelősséggel,
a BGW ez irányú felelősségét kizárja. A Vevő a Felfüggsztéssel kapcsolatos
valamennyi értesítését az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálat részére köteles
teljesíteni (ennek megfelelően, ahol a jelen ÁSZF BGW-t említ, ott a BGW
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálatát kell érteni).
6.5.5. A BGW a jelen ÁSZF 6.5.1. a), c), d), e), f), h) pontjában meghatározott

esetekben a Vevő valamennyi BGW Üzemanyagkártyáját jogosult
Felfüggeszteni, amely esetben az Üzemanyagkártyák ismételt használatára a
Felfüggesztés okának megszűnése után nyílik lehetőség, azzal, hogy a
Felfüggesztett Üzemanyagkártyák BGW általi aktiválására a jelen ÁSZF 6.5.6.
pontjában meghatározott határidőben kerül sor. A BGW a jelen ÁSZF 6.5.1. g)
pontjában meghatározott esetekben akkor jogosult a Vevő valamennyi BGW
Üzemanyagkártyájának Felfüggesztése iránt intézkedni, ha a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodást a Vevő sértette meg, egyéb esetben, vagyis
akkor, ha a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást az adott Kártyabirtokos
sértette meg, a BGW kizárólag az adott Kártyabirtokos
Üzemanyagkártyájának felfüggesztése iránt intézkedik.
6.5.6. A BGW a Felfüggesztett BGW Üzemanyagkártyák Felfüggesztésének

megszüntetése, vagyis a Felfüggesztett Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a
Felfüggesztés okának megszűnése után a körülmények által lehetővé tett
legrövidebb időn belül, az alábbiakkal összhangban intézkedik:
a)

a jelen ÁSZF 6.5.1. a) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a tárgyidőszaki összesítő
elszámolás alapján a Vevő részére kibocsátott számla Vevő általi
megfizetését követő 3 (három) napon belül intézkedik;

b)

a jelen ÁSZF 6.5.1. b) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártya aktiválása iránt az Üzemanyagkártya Havi Vásárlási
Limitösszeg túllépésének naptári hónapját követő hónap első napjával
intézkedik, úgy, hogy a Felfüggesztett Üzemanyagkártya az
Üzemanyagkártya Havi Vásárlási Limitösszeg túllépésének naptári
hónapját követő hónap első napjának 0.00 órájától kezdődően
Termék-vételezésre, vásárlásra használható legyen;

Oldal: 31/ 61

c)

a jelen ÁSZF 6.5.1. c) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a feltöltött Vásárlási
Keretösszegnek a Kártyaszámlán történő megjelenését jelen ÁSZF
8.2.2. pontja szerinti határidő lejártát követő munkanapon intézkedik,
oly módon, hogy a Felfüggesztett Üzemanyagkártya a határidő lejártát
követő munkanapot követő nap 0.00 órájától kezdődően Termékvételezésre, vásárlásra használható legyen;

d)

a jelen ÁSZF 6.5.1. d) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a fizetési kötelezettség Vevő általi
teljesítését követő 3 (három) napon belül intézkedik;

e)

a jelen ÁSZF 6.5.1. e) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a BGW Leányvállalatával szemben
fennálló fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítését követő 3
(három) napon belül intézkedik;

f)

a jelen ÁSZF 6.5.1. f) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a Biztosíték nyújtásától, illetve
kiegészítésétől és annak BGW részére történő igazolásától számított 3
(három) napon belül intézkedik;

g)

a jelen ÁSZF 6.5.1. g) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt a szerződésszegés orvoslásától
számított 3 (három) napon belül intézkedik;

h)

a jelen ÁSZF 6.5.1. h) pontja szerinti esetben a BGW a Felfüggesztett
Üzemanyagkártyák aktiválása iránt azt követő 5 (öt) napon belül
intézkedik, amikor megítélése szerint a Vevő BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás alapján fennálló pénzügyi kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésének veszélyeztetése a továbbiakban már
nem áll fenn, vagy a Vevő a BGW erre irányuló igénye esetén a jelen
ÁSZF rendelkezéseivel összhangban Biztosítékot vagy további
Biztosítékot nyújtott, vagy a nyújtott Biztosítékot kiegészítette.
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7. VÉTELÁR, ÜZEMANYAG SZOLGÁLTATÁSI
DÍJ, SZÁMLÁZÁS, REKLAMÁCIÓK
KEZELÉSE, AZ ÜZEMANYAG
TULAJDONJOGÁNAK ÉS A
KÁRVESZÉLYNEK AZ ÁTSZÁLLÁSA
7.1. Termékek vételára:
7.1.1. A Termékek vételárára és az Engedményekre vonatkozó részletes

szabályokat minden esetben az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés
tartalmazza.
7.1.2. Vevő kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a BGW Üzemanyagkártya

használata
során
vételezett
üzemanyagokkal
összefüggésben
kiskereskedelmi tevékenységet nem folytat, a BGW Töltőállomáson, mint
Elfogadóhelyen üzemanyagot kizárólag saját céljára és felhasználásra,
végfelhasználóként vásárolja.

7.2. Üzemanyagkártya Szolgáltatási Díj:
7.2.1. Letiltott Üzemanyagkártya aktiválási díj: 1.000 (ezer) HUF + ÁFA /

Üzemanyagkártya / aktiválás. Letiltott Üzemanyagkártya aktiválási díj
számlázására az adott a Letiltott Üzemanyagkártya aktiválásának hónapját
követő hónapban kerül sor.
7.2.2. Felfüggesztett Üzemanyagkártya aktiválási díj: 1.000 (ezer) HUF + ÁFA /

Üzemanyagkártya / aktiválás. Felfüggesztett Üzemanyagkártya aktiválási díj
számlázására az adott a Felfüggesztett Üzemanyagkártya aktiválásának
hónapját követő hónapban kerül sor.

7.3. Számlázás:

7.3.1. Számlázásra vonatkozó szabályok Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya esetén:

a)

A BGW az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben
meghatározott gyakorisággal a tárgyidőszaki összesítő elszámolás
alapján a Vevő részére számlát állít ki, amelyet a Vevő által
meghatározottaknak megfelelően a Vevő részére postai úton vagy – eszámla esetén – elektronikus úton továbbít. Szerződő Felek rögzítik,
hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa
tv.) 58. § szerinti időszakonkénti elszámolásban állapodnak, az Egyedi
BGW Üzemanyagkártya Szerződésben foglaltak szerint.

b)

Az elektronikus számlát a BGW az általános forgalmi adóról szóló
törvény (Áfa tv.) és a vonatkozó hatályos rendeletek (jogszabályok)
alapján bocsátja ki, és a Vevő részére a Vevő által az Egyedi BGW
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Üzemanyagkártya Szerződésben megadott számlázási e-mail címre
(kapcsolattartói e-mail címre) továbbítja. A Vevő által megadott e-mail
címre küldött e-számla az elküldéstől számított 5. (ötödik) napon
megérkezettnek minősül. A Vevő köteles az e-mail címének a
változásról annak bekövetkezéstől számított 2 (kettő) napon belül a
BGW-t elektronikus levélben (e-mailben) értesíteni, melynek
elmaradása vagy esetleges eredménytelensége a Vevő terhére esik. A
postai úton megküldött számla kézbesítésére vonatkozóan a jelen
ÁSZF kézbesítési szabályai megfelelően irányadók és alkalmazandók,
azzal, hogy a postai úton megküldött számlát tértivevényes ajánlott
küldeményként kell megküldeni.
c)

A BGW által kibocsátott e-számla az általános forgalmi adóról szóló
törvény (Áfa tv.) és a vonatkozó hatályos rendeletek (jogszabályok)
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges
mellékleteit is. A Vevő köteles az e-számlák megőrzési
kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését
oly módon, amely az irányadó jogszabályi követelményeknek
megfelelően kizárja az e-számlák utólagos módosításának lehetőségét,
valamint védelmet nyújt törlés, megsemmisítés, megsemmisülés és
sérülés ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét.
Amennyiben akár a BGW, akár a Vevő elektronikus levelezési rendszere
meghibásodik és így technikai akadályoztatás esete áll fenn, amely az eszámla küldését vagy fogadását lehetetlenné teszi, abban az esetben a
vonatkozó számla kibocsátása – függetlenül attól, hogy a Vevő papír
alapú számlakibocsátást vagy e-számla küldést kért – papír alapon
történik a technikai akadályoztatás fennállása alatt. A technikai
akadályoztatás tényét az érintett Fél – annak észlelése után –
haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt
követően faxon, írásban is megerősítve közölni a másik Féllel. A
technikai akadályoztatás megszűnését követően ismét az e-számla
kerül kibocsátásra.

d)

A BGW által kiállított számla azon a napon tekintendő teljesítettnek,
amikor a BGW bankszámláján az adott számla szerinti teljes összeg
jóváírásra kerül. Amennyiben a számlák kiegyenlítése során a Vevő
bankja, illetve az azzal együttműködő más bankok bármilyen kezelési
költséget vagy más egyéb költséget vagy díjat számítanak fel, abban az
esetben ezt a költséget a Vevő köteles viselni, így kizárólag a Vevő
felelőssége, hogy a számlában szereplő teljes összeg, minden
levonástól mentesen kerüljön a BGW részére megfizetésre.

e)

A fenti 7.1.1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan, Halasztott Fizetést
Biztosító Üzemanyagkártya esetén a Termékek vételezése esetén a
számlázás alapja a mindenkor érvényes Egységár, csökkentve az
Engedmények mértékével, az Egyedi BGW Üzemanyagkártya
Szerződésben meghatározottak szerint.

f)

Késedelmes fizetés esetén a BGW jogosult késedelmi kamatot
felszámítani. A késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bek.-ben foglaltaknak
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megfelelően, a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal növelt értéke.
g)

Késedelmes fizetés esetén a BGW jogosult a Vevőtől a követelése
behajtásával kapcsolatosan felmerült költségeit, de legalább 40
(negyven) EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési
kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama
alapján meghatározott forintösszeget követelni.

h)

Amennyiben a Vevő harmadik személy közreműködésével fizeti ki a
jelen ÁSZF 7.3.1. pontjában részletezett számlát, abban az esetben a
Vevő felelőssége az, hogy a Vevő és a harmadik személy a BGW felé
fizetendő összeggel egymás között megfelelően elszámoljon, melynek
megtörténtét a BGW semmilyen esetben nem köteles vizsgálni.
Amennyiben a harmadik személy a banki átutalás közlemény rovatában
beazonosítható módon megadja a következőket: a Vevő nevét
(cégnevét), a Vevő Ügyfél-azonosítóját, a fizetendő számla sorszámát,
abban az esetben a BGW jogosult a részére banki átutalással teljesített
összeget a Vevő számlájának összegébe beszámítani.

7.3.2. Számlázásra vonatkozó szabályok Feltöltős Üzemanyagkártya esetén:

a)

A Vevő a Feltöltős Üzemanyagkártya használatával történt Termékvételezésekről, vásárlási tranzakciókról a tranzakciók időpontjában és
helyszínén számlát nem kap, csak nem-adóügyi bizonylatot (Vásárlási
Bizonylatot).

b)

A Feltöltős Üzemanyagkártya használatával végzett Termék vételezési
tranzakciók összegét, vagyis a Termékek vételárát a Vevő az
Elfogadóhelyeken az Engedmény mértékével csökkentett Egységáron
egyenlíti ki a Feltöltős Üzemanyagkártyán rendelkezésre álló
egyenlegből, vagyis a Vásárlási Keretösszegből.

c)

A BGW havonkénti gyakorisággal, legkésőbb az elszámolási időszakot
követő 8 (nyolc) napon belül, a Vevő részére az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 164. §-ában
meghatározott gyűjtőszámlát állít ki, amelyet postai vagy – e-számla
esetén – elektronikus úton továbbít a Vevő részére.

d)

Az elektronikus számlát a BGW az általános forgalmi adóról szóló
törvény (Áfa tv.) és a vonatkozó hatályos rendeletek (jogszabályok)
alapján bocsátja ki, és a Vevő részére a Vevő által az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződésben megadott számlázási e-mail címre
(kapcsolattartói e-mail címre) továbbítja. A Vevő által megadott e-mail
címre küldött e-számla az elküldéstől számított 5. (ötödik) napon
megérkezettnek minősül. A Vevő köteles az e-mail címének a
változásról annak bekövetkezéstől számított 2 (kettő) napon belül a
BGW-t elektronikus levélben (e-mailben) értesíteni, melynek
elmaradása vagy esetleges eredménytelensége a Vevő terhére esik. A
postai úton megküldött számla kézbesítésére vonatkozóan a jelen
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ÁSZF kézbesítési szabályai megfelelően irányadók és alkalmazandók,
azzal, hogy a postai úton megküldött számlát tértivevényes ajánlott
küldeményként kell megküldeni.
e)

A BGW által kibocsátott e-számla az általános forgalmi adóról szóló
törvény (Áfa tv.) és a vonatkozó hatályos rendeletek (jogszabályok)
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges
mellékleteit is. A Vevő köteles az e-számlák megőrzési
kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését
oly módon, amely az irányadó jogszabályi követelményeknek
megfelelően kizárja az e-számlák utólagos módosításának lehetőségét,
valamint védelmet nyújt törlés, megsemmisítés, megsemmisülés és
sérülés ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét.
Amennyiben akár a BGW, akár a Vevő elektronikus levelezési rendszere
meghibásodik és így technikai akadályoztatás esete áll fenn, amely az eszámla küldését vagy fogadását lehetetlenné teszi, abban az esetben a
vonatkozó számla kibocsátása – függetlenül attól, hogy a Vevő papír
alapú számlakibocsátást vagy e-számla küldést kért – papír alapon
történik a technikai akadályoztatás fennállása alatt. A technikai
akadályoztatás tényét az érintett Fél – annak észlelése után –
haladéktalanul köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt
követően faxon, írásban is megerősítve közölni a másik Féllel. A
technikai akadályoztatás megszűnését követően ismét az e-számla
kerül kibocsátásra.

f)

A gyűjtőszámla a Vevő Feltöltős Üzemanyagkártyáival végzett Termékvásárlásokat, vételezéseket az egyes tranzakciókra vonatkozó, a jelen
Általános Szerződési Feltételekben, valamint Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződésben szereplő feltételek szerinti áron,
vagyis az Engedményekkel csökkentett Egységárakon tartalmazza az
egyes Termékeket.

g)

Az Áfa tv. 171. §-ában előírtaknak megfelelően a BGW a
gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő
ügyletet tételesen, egymástól elkülönítve úgy tünteti fel, hogy az egyes
ügyletek adóalapjai – az Áfa tv. 169. § j) pontja (az alkalmazott adó
mértéke) és az Áfa tv. 169. § m) pontja (mentes az adó alól) szerinti
csoportosításban – összesítetten szerepeljen.

h)

A jelen Általános Szerződési Feltételek 8.2.3. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Vevő Kártyaszámlájának feltöltéséről, vagyis a Vásárlási
Keretösszeg feltöltéséről – függetlenül a feltöltés módjától, vagyis
attól, hogy a felöltés banki átutalással, az Elfogadóhelyeken történő
készpénz befizetéssel vagy bankkártyás fizetési móddal történik – a
BGW az Áfa tv. 13. § (3) bek., valamint az Áfa tv. 259. § 15. pont
értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki.
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7.4. Reklamációk kezelésére vonatkozó szabályok:
7.4.1. A Vevő reklamációt a reklamált Üzemanyagkártya-használat napjától

számított 15 (tizenöt) napon belül, számlázással kapcsolatos reklamáció
esetén a reklamált számla fizetési határidejének lejártáig tehet írásban a BGW
felé, amely határidő jogvesztő. A reklamációra a BGW az írásbeli bejelentés
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles írásban
válaszolni, amely válaszadás nem feltétlenül vagy szükségszerűen jelenti a
reklamáció kezelésére irányuló belső folyamat BGW általi lezárását.
7.4.2. Reklamáció esetén a Vevő köteles bemutatni a vonatkozó bizonylatok hiteles

másolatait vagy szükség esetén azok eredeti példányait.
7.4.3. A reklamáció kezelése során a Vevő és a BGW kötelesek egymással

együttműködni.
7.4.4. A reklamáció ténye vagy a reklamáció iránti eljárás folyamatban léte a Vevőt a

BGW-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek a határidőben
történő teljesítése alól nem mentesíti.
7.4.5. Amennyiben a feltöltött (az adott gépjárműbe töltött) üzemanyagok vagy

AdBlue® adalékanyag minőségével összefüggésben a feltöltést követően
minőségi probléma merül fel, abban az esetben a Vevő, az ÁSZF fenti 7.4.1.
pontjában foglaltaktól eltérően, köteles a BGW felé minőségi kifogását
haladéktalanul, írásban jelezni. Minőségi kifogást az Eladó az adott gépjármű
feltöltésétől (tankolástól) számított 8 (nyolc) naptári napon belül fogad el. A
reklamáció kivizsgálásakor a BGW által kiválasztott független
Magyarországon vagy ennek hiányában az Európai Unió területén található
laboratórium által közölt teszt-eredményeket fogadják el a Szerződő Felek
irányadónak és magukra nézve kötelezőnek. A vizsgálat költségét a Vevő
előlegezi, és amennyiben a minőség iránti kifogás alapos és az olyan okra
vezethető vissza, amelyért a BGW felelős, a BGW a vizsgálat költségét a Vevő
részére megtéríti, egyébként a vizsgálat költségét a Vevő viseli.

7.5. Az üzemanyag és AdBlue® adalékanyag tulajdonjogának és a kárveszélynek
az átszállása:
7.5.1. A feltöltés, azaz az üzemanyagok és az AdBlue® adalékanyag vételezése,

vásárlása során az üzemanyagok és az AdBlue® adalékanyag tulajdonjoga és a
kárveszély az üzemanyagnak és az AdBlue® adalékanyagnak a Vevő
gépjárműve üzemanyagtartályának és AdBlue® tartályának a töltőnyílásán
történő áthaladásakor száll át a BGW-ről a Vevőre.

Oldal: 37/ 61

8. VÁSÁRLÁSI HITELKERET, VÁSÁRLÁSI
HITELKERET MÓDOSÍTÁSA, VÁSÁRLÁSI
KERETÖSSZEG, KÁRTYASZÁMLA
FELTÖLTÉSE, BIZTOSÍTÉK, ÜZEMANYAGOK
ÉS AZ AdBlue® ADALÉKANYAG
MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTELE
8.1. A Vásárlási Hitelkeret és annak módosítása:
8.1.1. A Vevő részére biztosított és az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben

meghatározott összegű Vásárlási Hitelkeret, mint technikai hitelkeret
terhére Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya használatával, első
alkalommal történő vételezés esetén a BGW a Vevőt legfeljebb a Vásárlási
Hitelkeret összegéig szolgálja ki Termékekkel.
8.1.2. A jelen ÁSZF fenti 8.1.1. pontja szerinti első vételezést követő további

vételezésekkor a Vevő Termékeket kizárólag a Vásárlási Hitelkeret Vevő által
még fel nem használt része és a vételezett Termékek árából a Vevő által már
megfizetett összeg erejéig vételezhet, vagyis az első vételezést követő
további vételezés alapját a Vásárlási Hitelkeretnek a Vevő által Termékek
vételezésére még fel nem használt része és a már vételezett Termékek
ellenértékéből a Vevő által törlesztett összeg képezi.
8.1.3. A Vevőt a Vásárlási Hitelkeret felett esetlegesen vásárolt Termékek után is

fizetési kötelezettség terheli. A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.1.9.
pontjában foglaltaknak megfelelően Termék-vételezési tranzakció Vásárlási
Hitelkeret terhére történő részfizetése nem lehetséges. Ennek megfelelően
és összhangban a jelen ÁSZF 6.2.4. f) pontjában meghatározottakkal,
amennyiben a Vásárlási Hitelkeretet a Vevő az adott vételezéssel kimerítené,
a BGW Töltőállomás kezelője megtagadja a Vevő vételezés iránti igényének
Vásárlási Hitelkeret terhére történő teljesítését.
8.1.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BGW az Egyedi BGW Üzemanyagkártya

Szerződésben meghatározott összegű Vásárlási Hitelkeretet bármikor
jogosult egyoldalúan a Vevő egyidejű írásbeli értesítése mellett csökkenteni
vagy, amennyiben a BGW korábban nem igényelt Biztosítékot, a Vásárlási
Hitelkeretet Biztosíték nyújtásához kötni vagy, amennyiben a BGW korábban
már igényelt Biztosítékot, további Biztosíték nyújtásához kötni vagy a Vevő
Vásárlási Hitelkeretét letiltani, abban az esetben, ha Negatív Pénzügyi
Információ birtokába jut. A Vásárlási Hitelkeret csökkentése esetén a
csökkentett összegű Vásárlási Hitelkeret Vevő általi el nem fogadása nem
jelenti automatikusan a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnését.
Ebben az esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, amelynek
eredményét közös jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés az
Egyeztetés Kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet
eredményre, úgy az Egyeztetés Kezdetétől számított 31. (harmincegyedik)
napon a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnik, és a Felek
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kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, a jelen ÁSZF 10.4.2. pontjában
foglaltak megfelelő alkalmazásával.
8.1.5. A BGW a félreértések elkerülése érdekében rögzíti, a Vevő pedig tudomásul

veszi, hogy amennyiben a Vevőnek BGW-vel vagy a BGW Cégcsoport bármely
tagjával szemben 8 (nyolc) napon túli lejárt tartozása áll fenn, abban ez
esetben a Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyák jelen ÁSZF 6.5.1. d),
e) pontjában foglaltak szerinti Felfüggesztése mellett a BGW a Vevő Vásárlási
Hitelkeret terhére történő kiszolgálását is értelemszerűen és egyidejűleg
felfüggeszti.
8.1.6. A Vevő a Vásárlási Hitelkeret egyenlegéről a BGW tájékoztatást nyújt a Vevő

részére a Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya használatával
történt adott Termék-vételezésről nyomtatott Vásárlási Bizonylaton.

8.2. A Vásárlási Keretösszeg és a Kártyaszámla feltöltése:
8.2.1. A Vevő által igényelt Feltöltős Üzemanyagkártyákkal történt Termék-

vételezések nyilvántartására szolgáló Kártyaszámlán rendelkezésre álló és így
a Vevő által a BGW részére előre megfizetett Vásárlási Keretösszeg erejéig
használhatók a Feltöltős Üzemanyagkártyák Termékek vételezésére. A BGW
magyarországi banknál vezetett azon bankszámlájának számát, amelyen
keresztül a Vevő Kártyaszámlája egyenlegét, vagyis a Vásárlási Keretösszeget
a jelen ÁSZF alábbi 8.2.2. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával
feltöltheti, az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés tartalmazza.
8.2.2. A Vevő Kártyaszámlájának feltöltése banki átutalással, az Elfogadóhelyeken

történő készpénz befizetéssel vagy bankkártyás fizetési móddal történhet, az
alábbiakban meghatározottak szerint:
a)

Banki átutalás esetén a Vevő köteles az átutalási megbízás megjegyzés
rovatába Vevő Ügyfél-azonosítóját feltüntetni. Az átutalt összeg az
átutalás keltétől számított 3 (három) munkanapon belül megjelenik a
Kártyaszámlán. Téves vagy hiányos feltüntetés esetén a késedelmes
feltöltésből eredő károkért a BGW nem vállal felelősséget.

b)

Elfogadóhelyeken történő készpénz befizetés vagy bankkártyás
fizetési mód esetén a Kártyaszámla feltöltését a Kártyaszámlához
kapcsolódó bármely Feltöltős Üzemanyagkártya Kártyabirtokosa
kezdeményezheti, mely esetben a feltöltés a Kártyaszámlán azonnal
megjelenik.

8.2.3. A Vevő Kártyaszámlájának feltöltéséről, vagyis a Vásárlási Keretösszeg

feltöltéséről – függetlenül a feltöltés módjától, vagyis attól, hogy a felöltés
banki átutalással, az Elfogadóhelyeken történő készpénz befizetéssel vagy
bankkártyás fizetési móddal történik – a BGW az Áfa tv. 13. § (3) bek., valamint
az Áfa tv. 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem
állít ki.
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8.2.4. A Vevőt a Vásárlási Keretösszeg felett esetlegesen vásárolt Termékek után is

fizetési kötelezettség terheli. A jelen Általános Szerződési Feltételek 6.1.9.
pontjában foglaltaknak megfelelően Termék-vételezési tranzakció Vásárlási
Keretösszeg terhére történő részfizetése nem lehetséges. Ennek
megfelelően és összhangban a jelen ÁSZF 6.2.4. f) pontjában
meghatározottakkal, amennyiben a Vásárlási Keretösszeget a Vevő az adott
vételezéssel kimerítené, a BGW Töltőállomás kezelője megtagadja a Vevő
vételezés iránti igényének Vásárlási Keretösszeg terhére történő teljesítését.
8.2.5. A Vevő a Kártyaszámla aktuális egyenlegéről vagyis a Kártyaszámlán

rendelkezésre álló Vásárlási Keretösszegről a BGW tájékoztatást nyújt a Vevő
részére a Feltöltős Üzemanyagkártya használatával történt adott Termékvételezésről nyomtatott Vásárlási Bizonylaton.

8.3. Biztosíték:
8.3.1. A Vásárlási Hitelkeret, mint technikai hitelkeret terhére Halasztott Fizetést

Biztosító
Üzemanyagkártyával
történő
Termék-vételezésekhez
kapcsolódóan a BGW fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevőtől
Biztosítékot igényeljen a Vevő BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján
vagy azzal összefüggésben bármely jogcímen fennálló fizetési
kötelezettségeinek biztosítékaként.
8.3.2. A jelen ÁSZF 8.3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően, a Vevő tudomásul

veszi, hogy a BGW a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatálya
alatt – amennyiben korábban nem igényelt Biztosítékot – a Vásárlási
Hitelkeret terhére Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyával történő
Termék-vételezést Biztosíték nyújtásához kötheti vagy – amennyiben
korábban már igényelt Biztosítékot – a Vásárlási Hitelkeret terhére Halasztott
Fizetést Biztosító Üzemanyagkártyával történő Termék-vételezést további
Biztosíték nyújtásához kötheti. Szerződő Felek a félreértések elkerülése
érdekében rögzítik, a Vevő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a már
nyújtott Biztosíték összege BGW által igényelt megemelése is további
Biztosíték nyújtásának minősül a jelen ÁSZF alkalmazásában.
8.3.3. Amennyiben a BGW a Vevőtől Biztosítékot vagy további Biztosítékot igényel

a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján vagy azzal összefüggésben
bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségek biztosítékaként, de a
Vevő az igényelt Biztosítékot vagy további Biztosítékot nem nyújtja a BGW
erre irányuló írásbeli, postai úton (ajánlott, tértivevényes levélben) közölt
felhívásának kézbesítésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül, a BGW
jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást azonnali hatállyal
felmondani.
8.3.4. Amennyiben a BGW által a Vevőtől igényelt a BGW Üzemanyagkártya

Megállapodás alapján járó fizetési kötelezettségek biztosítékaként igényelt
Biztosíték vagy további Biztosíték lejár vagy annak érvényessége bármilyen
okból megszűnik, a BGW jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást
azonnali hatállyal felmondani.

Oldal: 40/ 61

8.3.5. A jelen ÁSZF 3.4. a) pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben a BGW

és a Vevő az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben Biztosíték
nyújtásában állapodtak meg, abban az esetben az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott Biztosíték nyújtása és annak
BGW által történő elfogadása a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
Hatályba Lépésének egyik előfeltétele.
8.3.6. A BGW Biztosítékként a Vevőtől különösen, de nem kizárólagosan óvadékot,

fedezetigazolást, bankgaranciát igényelhet.
8.3.7. Amennyiben a BGW a Vevőtől Biztosítékként óvadékot igényel, az óvadék

kezelésére és felhasználására az alábbi szabályokat kell alkalmazni:
a)

Az óvadék összegén a Felek a BGW javára a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:95. § (1) bek. a) pontja alapján
kézizálogjogot alapítanak a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
alapján vagy azzal összefüggésben bármilyen jogcímen fennálló fizetési
kötelezettségből eredő követelések biztosítására. Az óvadék ilyen célú
felhasználása a BGW-nek joga, de nem kötelessége. Az óvadék
használatának és az azzal való rendelkezésnek a joga tekintetében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:367. §
szerinti rendhagyó letét szabályai alkalmazandók.

b)

A BGW írásban tájékoztatja a Vevőt az óvadék felhasználásáról és
egyidejűleg felhívja arra, hogy óvadékát egészítse ki a következők
szerint: ha a BGW az óvadékot egészben vagy részben felhasználja a
Vevővel szemben a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján vagy
azzal összefüggésben bármely jogcímen járó fizetési kötelezettségből
eredő követelése kielégítésére, abban az esetben a Vevő köteles a BGW
értesítésének kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül az
óvadékot az eredeti összegre kiegészíteni; ha a Vevő a BGW jelen pont
szerinti írásbeli felhívásának nem tesz határidőben eleget, és az óvadék
összegét a Vevő a fentieknek megfelelően nem egészíti ki, a BGW
jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást azonnali hatállyal
felmondani, a jelen ÁSZF 8.3.3. pontjában foglaltaknak megfelelően.

c)

A BGW a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnését követő
30 (harminc) napos határidőn belül köteles a Vevőnek visszafizetni a
fentiek szerint igénybe nem vett óvadékot. A Vevő tudomásul veszi,
hogy az óvadék összege után a BGW nem fizet kamatot.

8.3.8. Amennyiben a BGW a Vevőtől Biztosítékként fedezetigazolást igényel, a

fedezetigazolás vonatkozásában az alábbi követelmények érvényesülnek:
a)

A fedezetigazolás a BGW felé címzett, a Vevő magyarországi
székhellyel rendelkező számlavezető hitelintézete által kiállított
dokumentum, melyben a Vevő számlavezető hitelintézete nyilatkozik
arról, hogy a BGW-vel létrejött BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
biztosítékaként, vagyis a Vevőnek a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás alapján vagy azzal összefüggésben bármely jogcímen
fennálló fizetési kötelezettségének a biztosítékaként meghatározott
összeget meghatározott időtartamra elkülönített.
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b)

A fedezetigazolás tartalmazza azt, hogy az abban meghatározott
biztosítéki összegre a Vevő átutalási megbízást nem adhat be, annak
terhére kifizetés nem történhet, a Vevő a biztosítéki összeggel a
fedezetigazolásban meghatározott időintervallumon belül nem
rendelkezhet, a fedezetigazolásban meghatározott időintervallumon
belül a Vevő számlavezető hitelintézete a fedezetigazolás szerinti
összeget csak és kizárólag a BGW előzetes írásbeli hozzájárulásával
szabadíthatja fel.

c)

A fedezetigazolás tartalmazza a Vevő számlavezető hitelintézetének
arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy a fedezetigazolásban
meghatározott összeget a BGW, mint jogosult erre irányuló
felhívásától számított 5 (öt) munkanapon belül a BGW
fedezetigazolásban
megjelölt
bankszámlaszámára
a
fedezetigazolásban meghatározott közlemény feltüntetésével
átutalja.

d)

Amennyiben a fedezetigazolás időbeni hatálya rövidebb a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatályánál (ideértve azt az
esetet is, ha az határozatlan időre jött létre), a Vevő minden
alkalommal, a fedezetigazolás hatályának lejárta előtt legalább 30
(harminc) nappal köteles a BGW részére átadni a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodásban rögzített követelményeknek
megfelelően a Vevő számlavezető hitelintézete által kiállított, az új
fedezetigazolás kiállításakor aktuális Vásárlási Hitelkeret mértékéről
szóló, legalább 12 (tizenkettő) hónapos időtartamra érvényes
fedezetigazolás eredeti példányát.

8.3.9. Amennyiben a BGW a Vevőtől Biztosítékként bankgaranciát igényel, a

bankgarancia vonatkozásában az alábbi követelmények érvényesülnek:
a)

A bankgaranciával szemben követelményként érvényesül, hogy
magyarországi székhelyű I. osztályú bank nyújtsa és legalább a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatálya alatt érvényben
legyen, további a bankgaranciát nyújtó bank, mint garantőr az Egyedi
BGW Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott összegű
Vásárlási Hitelkeret összegének megfelelő HUF összeg fizetésére
vállaljon kötelezettséget.

b)

A bankgaranciával szemben követelményként érvényesül továbbá,
hogy a bankgarancia a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli
Hatálya alatt feltétlen és visszavonhatatlan legyen, mely alapján a BGW
által írásban közölt első felszólításra – melyben a BGW arról
tájékoztatja a bankot, mint garantőrt, hogy a Vevő a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás alapján fennálló fizetési
kötelezettségének a BGW felszólítása ellenére sem tett eleget – a bank
az alapjogviszony vizsgálata nélkül, legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül
teljesítsen fizetést a bankgarancia erejéig a BGW részére.
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c)

A bankgaranciával szemben követelményként érvényesül továbbá az is,
hogy a bank járuljon hozzá, hogy a BGW, mint a bankgarancia
kedvezményezettje által a bankgarancia engedményezésre kerüljön a
BGW által megjelölt más magyarországi székhelyű bankra.

d)

A Vásárlási Hitelkeret Felek megállapodásával történő felemelése
esetén a Vevő a BGW külön írásbeli felszólítása nélkül köteles a
bankgarancia összegét a Vásárlási Hitelkeret felemelése hatályba
lépésének időpontjáig és annak előfeltételéül a garanciát nyújtó
bankkal kiegészíttetni, és az ennek megtörténtét igazoló okiratot a
BGW részére átadni, melyet a BGW a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás megszűnését követően szolgáltat vissza a Vevő részére.
Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelelően
a Vásárlási Hitelkeret megemeléséről szóló megállapodás hatályba
lépésének minden esetben kifejezett előfeltételét képezi a
bankgarancia összegének a BGW által meghatározott összegre
történő felemelése, és az ennek megtörténtét igazoló okiratnak a BGW
részére történő átadása.

e)

Amennyiben a bankgarancia időbeni hatálya rövidebb a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatályánál (ideértve azt az
esetet is, ha az határozatlan időre jött létre), a Vevő minden
alkalommal, a bankgarancia hatályának lejárta előtt legalább 30
(harminc) nappal köteles a BGW részére átadni a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodásban rögzített követelményeknek
megfelelően kiváltott, az új bankgarancia kiváltásakor aktuális Vásárlási
Hitelkeret mértékéről szóló, legalább 12 (tizenkettő) hónapos
időtartamra érvényes bankgarancia eredeti példányát.

f)

A bankgarancia igénybe vételével a BGW jogosult, de nem köteles a
BGW Üzemanyagkártya Megállapodással összefüggésben a Vevő felé
fennálló követeléseit érvényesíteni, ha a Vevő a fizetési kötelezettsége
teljesítésével 8 (nyolc) napon túli késedelembe esik. A bankgarancia
érvényesítéséről (igénybe vételéről) a BGW a Vevőt írásban
tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja, hogy a bankgaranciát a
felhasználásáról szóló értesítésének a Vevő részére történő
kézbesítésétől számított 30 (harminc) napon belül a bankgaranciában
szereplő eredeti HUF összegre egészítse ki.

g)

A BGW a bankgarancia eredeti példányát a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás megszűnését követő 45 (negyvenöt) napon szolgáltatja
vissza a Vevő részére, feltéve, hogy a Vevővel szemben a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodással összefüggésben követelése nem
áll fenn. Vevő tudomásul veszi, hogy mindaddig, amíg a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodással összefüggésben a BGW-vel
szemben tartozása áll fenn, addig a BGW a bankgarancia eredeti
példányát nem köteles részére visszaszolgáltatni.
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8.4. Az üzemanyagok és az AdBlue® adalékanyag mennyiségi és minőségi
átvétele:
8.4.1. Tekintettel arra, hogy a kiszolgálás a BGW Töltőállomáson (Elfogadóhelyen),

mint közforgalmú töltőállomáson zajlik, a Szerződő Felek megállapodnak
abban, hogy a Vevőt előzetes bejelentkezési kötelezettség nem terheli, a
BGW Töltőállomás (Elfogadóhely) nyitvatartási idejében, vásárlás, vételezés
iránti szándékának bejelentésével egyidejűleg jogosult üzemanyagok és
egyéb Termékek vásárlására, vételezésére a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban meghatározott feltételek betartásával.
8.4.2. Figyelemmel arra, hogy az üzemanyag és az AdBlue® adalékanyag vásárlás,

vételezés a BGW Töltőállomáson (Elfogadóhelyen), mint közforgalmú
töltőállomáson zajlik, a mennyiségi elszámolás alapja a BGW Töltőállomáson
(Elfogadóhelyen) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) –
vagy bármely arra illetékes Hatóság – által hitelesített mérőműszer által mért,
ténylegesen, a töltés időpontja szerinti tény hőmérsékleten kiadott
üzemanyag és AdBlue® adalékanyag mennyiség az adott üzemanyag és
AdBlue® adalékanyag szerinti mértékegységben kifejezve.
8.4.3. A BGW a kiszolgálást a BGW Töltőállomáson, mint Elfogadóhelyen biztosítja

a Vevő BGW Töltőállomáson (Elfogadóhelyen) megjelenő gépjárművei
részére oly módon, hogy az üzemanyag és az AdBlue® adalékanyag Vevő általi
átvétele közvetlenül a Vevő gépjárművének üzemanyagtartályába
(üzemanyagrendszerébe) vagy AdBlue® tartályába történő betöltéssel,
vagyis a Vevő gépjárműve üzemanyagtartályának vagy AdBlue® tartályának
feltöltésével vagy üzemanyagtartályába vagy AdBlue® tartályába történő
betöltéssel történik. A kiszolgálás minden esetben az irányadó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően történik.
8.4.4. A BGW vállalja, hogy a BGW Töltőállomások, mint Elfogadóhelyek

nyitvatartási idejében a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli
Hatályának fennállása alatt biztosítja a BGW Töltőállomás (Elfogadóhely)
működését, a Vevő gépjárműveinek üzemanyaggal és AdBlue®
adalékanyaggal történő feltöltését, és így a Vevő egyéb Termékekkel történő
kiszolgálását, a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban meghatározott
feltételek szerint.
8.4.5. A BGW által forgalmazott benzin95 és diesel üzemanyagok megfelelnek a

motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM
rendelet mellékleteiben és az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt
előírásoknak. Egyebekben, a BGW által értékesített üzemanyagok és
AdBlue® adalékanyag minőségi követelményei az alábbiak:
üzemanyag / adalékanyag

üzemanyag minősége

gázolaj (diesel)

MSZ EN 590:2013 szerint

benzin95

MSZ EN 590:2013 szerint

CNG

MSZ EN ISO 15403-1:2008 szerint

LPG

MSZ EN 589:2008+A1:2012 szerint

AdBlue®

ISO 22241-1 szerint (korábban: DIN 70070)
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9. KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE,
BESZÁMÍTÁS, A SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSE, ADATVÉDELEM,
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
9.1. Közreműködők igénybevétele:
9.1.1. A BGW tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a BGW Töltőállomásokat, így

valamennyi Elfogadóhelyet a BGW Cégcsoportba tartózó BGWay SERVICE
Ingatlanhasznosító, Üzemeltető és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: 13-09-179335; székhelye: 2142 Nagytarcsa, Naplás utca 1.),
mint üzemeltető (a továbbiakban, mint „Üzemeltető”) üzemelteti, amely a
BGW Leányvállalata.
9.1.2. A jelen ÁSZF 9.1.1. pontjában foglaltakra tekintettel a BGW a BGW

Üzemanyagkártya Megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítése és
jogainak gyakorlása során jogosult közreműködőt, így különösen, de nem
kizárólagosan az Üzemeltetőt is igénybe venni. Ennek megfelelően, a BGW
Töltőállomásokkal kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása körében az
Üzemeltető, mint Adatkezelő ellátja egyebek mellett a kasszarendszer, a
BGW Weboldal és a BGW Online Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer
üzemeltetését, és mint Üzemeltető úgyszintén ellátja az Üzemanyagkártya
Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat is (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a Letiltást, Felfüggesztést, aktiválást, Vevői panaszok,
reklamációk kezelését, kivizsgálását), azzal azonban, hogy a BGW vagy az
Üzemeltető az Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálattal kapcsolatos egyes,
operatív feladatnak nem minősülő feladatok (ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a telefonos ügyfélszolgálati feladatokat) ellátását egyéb
vállalkozás, mint közreműködő igénybevételével láthatja el. A Vevő a jelen
pont szerinti tájékoztatást tudomásul vette.
9.2. Beszámítás:
9.2.1. Amennyiben a Vevőnek BGW-vel szemben lejárt fizetési kötelezettsége

keletkezik, a BGW jogosult bármely, a Vevővel szemben a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodásból vagy más jogviszonyból eredő fizetési
kötelezettségébe a Vevő lejárt tartozását beszámítani, és erről Vevőt
egyidejűleg írásban tájékoztatni. A BGW úgyszintén jogosult beszámítással
élni a jelen ÁSZF 7.3.1.h) pontja szerinti esetben.
9.2.2. A Vevő a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásból eredő fizetési

kötelezettségeit bármely követelésen, ellenkövetelésen vagy beszámításon
alapuló levonás nélkül köteles a BGW felé teljesíteni.
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9.3. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, adatfeldolgozás:
9.3.1. A Vevő felel a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásból eredően általa

átadott személyes adatok helyességéért, valamint az adattovábbítás
jogszerűségéért. Vevő köteles a személyes adatok Üzemeltető, mint
Adatkelező részére történő továbbítása során az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
rendelkezéseit betartani. Ennek megfelelően, a Vevő szavatol azért, hogy a
személyes adatok Üzemeltető részére történő átadása során a jogszabályi
rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában maradéktalanul és teljes
mértékben eleget tett, és az érintettek részére megfelelő tájékoztatást adott,
illetve megfelelő figyelemfelhívást nyújtott. Az ennek elmaradásából eredő
károkért a Vevő az Üzemeltető felé teljes körűen helytállni köteles.
9.3.2. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő BGW Üzemanyagkártya Megállapodásból

eredő adatkezelésének célja az Adatkezési Tájékoztatóban foglaltak szerint –
egyebek mellett – a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásból eredő
kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, így különösen, de nem
kizárólagosan a BGW Üzemanyagkártyák legyártása, rendelkezésre
bocsátása, reklamációk kezelése, a BGW Üzemanyagkártyák használatával
történt Termék-vételezésekből keletkező forgalom elszámolása. Az
Üzemeltető az érintettek személyes adatait kizárólag az adatkezelési célok
megvalósítása érdekében kezeli és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltaknak
megfelelően vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozó
adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit
maradéktalanul betartja. A BGW tájékoztatja a Vevőt, hogy a kasszarendszer
és a BGW Online Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer üzemeltetése
vonatkozásában adatfeldolgozó működhet közre és végezhet
adatfeldolgozási tevékenységet az Info.tv. rendelkezéséivel összhangban.
9.3.3. Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat – az érintettek Infotv.

szerinti eltérő rendelkezése hiányában – a Vevővel BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás alapján fennálló jogviszony megszűnésétől számított 5 (öt)
évig őrzi, az Infotv. 4. § (2) bek. rendelkezésével összhangban.
9.3.4. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos az Adatkezelő részére

küldött levélben, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az
érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Kártyabirtokos általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
9.3.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv.

rendelkezéseivel összhangban. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt)
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
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és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatta. Ha az Adatkezelő az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelőnek a jelen pont alapján
meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pont
szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv.-ben
meghatározott módon bírósághoz fordulhat. Egyebekben az adatkezelésre
vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF 7. számú Melléklete részletezi.

9.4. Elektronikus megfigyelőrendszer működése:
9.4.1. A BGW tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a BGW Töltőállomások, mint

Elfogadóhelyek területén belüli mozgás megfigyelésére elektronikus
megfigyelőrendszer működik, melyet adatkezelőként az Üzemeltető
üzemeltet.
9.4.2. Az elektronikus megfigyelőrendszer működése során kapott és onnan nyert

személyes adatok kezelése vonatkozásában az irányadó szabályokat az egyes
BGW Töltőállomások, mint Elfogadóhelyek adatkezelési és adatvédelmi
szabályzata tartalmazza.

10. A BGW ÜZEMANYAGKÁRTYA
MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE ÉS IDŐBELI
HATÁLYA
10.1. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének módja:
10.1.1. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnhet:

a)

a Felek közös megegyezésével; vagy

b)

az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben megjelölt határozott
idő lejártával; vagy

c)

bármelyik Fél rendes felmondásával; vagy

d)

bármelyik Fél azonnali hatályú felmondásával, a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodásban meghatározott esetekben; vagy

e)

a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek
bekövetkezte esetén.
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10.2. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűntetése rendes
felmondással:
10.2.1. Tekintet nélkül az esetleges egyéb jogokra és jogorvoslatokra, bármely Fél

jogosult a másik Félhez intézett írásbeli értesítésben a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodást 30 (harminc) napos felmondási idővel,
indokolási kötelezettség nélkül megszűntetni.
10.2.2. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás jelen ÁSZF 10.2.1. pontja szerinti

rendes felmondással történő megszüntetésére irányuló értesítés
megküldésére, illetve átadására személyesen, futár útján vagy postai
(tértivevényes, ajánlott vagy egyéb könyvelt) küldemény formájában
kerülhet sor, melynek kézbesítésére a jelen ÁSZF 14.2. (i) és (ii) pontjában
foglaltak megfelelően irányadók és alkalmazandók.

10.3. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűntetése azonnali hatályú
felmondással:
10.3.1. A Felek bármelyike jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást írásban

azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, és a
szerződésszegését a Fél erre irányuló írásbeli felhívásától számított 15
(tizenöt) napon belül nem orvosolja vagy a szerződésszegés nem
orvosolható.
10.3.2. A Felek bármelyike jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást írásban

azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél felszámolását az illetékes
törvényszék jogerős határozatával elrendelte, vagy a másik Féllel szemben
csődeljárás, végelszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás indult.
10.3.3. A BGW a jelen ÁSZF 10.3.1. és 10.3.2. pontjában foglaltakon túlmenően

jogosult a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást írásban azonnali hatállyal
felmondani, ha
a)

a Vevő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy,
így különösen a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a BGW Etikai
Kódexben foglaltakat; vagy

b)

a Vevőnek a BGW-vel szemben 30 (harminc) napon túli lejárt fizetési
kötelezettsége áll fenn; vagy

c)

a Vevőnek a BGW bármely Leányvállalatával szemben 30 (harminc)
napon túli lejárt tartozása áll fenn; vagy

d)

a Vevő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy,
így különösen a Kártyabirtokos súlyosan sérti a BGW jóhínevét; vagy

e)

a Vevő a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban foglalt és
fentiekben külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a
BGW megítélése szerint kirívóan súlyosan megszegi; vagy
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f)

a jelen ÁSZF 8.3.3. vagy 8.3.4. pontjában meghatározott feltétel
bekövetkezik; vagy

g)

a Vevő tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely a
BGW
Üzemanyagkártya
Megállapodás
alapján
fennálló
együttműködés folytatását a BGW számára egyéb szerződéses
kapcsolatai miatt vagy bármely más okból elfogadhatatlanná teszi.

10.3.4.

A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás jelen ÁSZF 10.3. pontja szerinti
azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére irányuló értesítés
megküldésére, illetve átadására személyesen, futár útján vagy postai
(tértivevényes, ajánlott vagy egyéb könyvelt) küldemény formájában
kerülhet sor, melynek kézbesítésére a jelen ÁSZF 14.2. (i) és (ii) pontjában
foglaltak megfelelően irányadók és alkalmazandók.

10.4. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének következményei:
10.4.1.

A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely okból történő
megszűnésekor a Vevő Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya
használatával a Vásárlási Hitelkeret terhére történt és még ki nem egyenlített
Termék-vételezések teljes kiegyenlítetlen egyenlege teljes egészében
esedékessé és a BGW részére kifizetendővé válik, és a Kártyabirtokosok
Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya használatára való
jogosultsága azonnal megszűnik.

10.4.2. A Felek ebben az esetben a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás

megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül kötelesek egymással
teljes körűen elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő,
egymással szemben fennálló követeléseiket, melynek alapján a BGW a Vevő
Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya használatával a Vásárlási
Hitelkeret terhére történt és még ki nem egyenlített Termék-vételezéseinek
ellenértéke vonatkozásában a Vevő részére számlát állít ki a jelen ÁSZF 7.3.1.
pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával. A BGW a jelen pont alapján
kifizetendő összegbe beszámíthatja a Vevő által nyújtott óvadék összegét,
amely esetben a Vevő kizárólag a különbözet megfizetésére köteles. A Vevő
által nyújtott Biztosíték csak a teljes körű elszámolást követően szüntethető
meg. Az elszámolást a BGW egy alkalommal a Vevő írásbeli értesítése mellett
további 30 (harminc) nappal meghosszabbíthatja.
10.4.3.

A Vevő a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely okból történő
megszűnéséhez kapcsolódóan tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF 6.4.8. f)
pontjában és 6.4.11. pontjában foglaltaknak megfelelően a BGW a Vevő
valamennyi BGW Üzemanyagkártyájának Letiltása iránt jogosult és köteles
intézkedni a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének napját
megelőző nap végével (24.00), azzal, hogy amennyiben a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésének napja munkaszüneti napra
esik, abban az esetben a megszűnés napját megelőző munkanapon.

10.4.4. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely okból történő megszűnése

esetén a Vásárlási Keretösszeg terhére Feltöltős Üzemanyagkártyákkal
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történő Termék-vételezésekkel összefüggésben a Vevő Kártyaszámláján
fennmaradt Vásárlási Keretösszeget a BGW a Vevő részére banki átutalással
fizeti vissza a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésétől
számított 30 (harminc) napon belül, azzal, hogy a BGW a Vevő részére a
Kártyaszámlán fennmaradt és Termékek vételezésére fel nem használt
Vásárlási Keretösszeg után kamatot nem fizet.
10.4.5.

Azonnali hatályú felmondás esetén BGW fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai
megtérítésére való jogot is.

10.4.6. A

BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely okból történő
megszűnésekor a Vevő köteles a részére rendelkezésre bocsátott
valamennyi BGW Üzemanyagkártyát – a BGW választása szerint – a BGW
részére a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megszűnésétől számított 5
(öt) napon belül visszaküldeni vagy köteles azokat megsemmisíteni, oly
módon, amely az Üzemanyagkártyákat használhatatlanná teszi. Amennyiben
a BGW a BGW Üzemanyagkártyák megsemmisítését kéri, abban az esetben a
Vevő köteles írásban, cégszerű aláírással ellátott igazolást benyújtani a BGW
részére arról, hogy a BGW Üzemanyagkártyák megsemmisítésre kerültek, és
amely igazolásnak tartalmaznia kell a Vevő Ügyfél-azonosítóját, a
megsemmisített BGW Üzemanyagkártyák kártyaszámát és az egyes
Üzemanyagkártyákhoz kapcsolódó Kártyabirtokosok nevét, továbbá
nyilatkoznia kell arról, hogy a Vevő részére rendelkezésre bocsátott összes
BGW Üzemanyagkártya megsemmisítésre került.

10.4.7. A jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezett eltérő rendelkezése

hiányában a Vevő teljes mértékben, korlátozás nélkül felel a BGW
Üzemanyagkártyák
mindennemű
használatáért
és/vagy
nem
rendeltetésszerű felhasználásáért mindaddig, amíg azokat meg nem
semmisítik vagy azok a BGW részére átadásra (visszaküldésre) nem kerültek.

10.5. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás időbeli hatálya:
10.5.1. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás a BGW Üzemanyagkártya

Megállapodás Hatályba Lépésétől kezdődően az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott időtartamra jön létre (a
továbbiakban, mint „BGW Üzemanyagkártya Megállapodás Időbeli Hatálya”).
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11. REFERENCIA, BGW FELELŐSSÉGÉNEK
KIZÁRÁSA (DISCLAIMER), BGW ETIKAI
KÓDEX ELFOGADÁSA, ENGEDMÉNYEZÉS,
SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS
11.1. Referencia:
11.1.1. A BGW jogosult a közte és a Vevő között fennálló vagy fennállt BGW

Üzemanyagkártya Megállapodásra vagy a közte és a Vevő között fennálló
együttműködésre referenciaként hivatkozni, abban az esetben, ha ezt
harmadik személy pályázaton történő részvétel érdekében, vagy
közbeszerzési eljárás során vagy bármely szerződéskötésre irányuló
tárgyalás során a BGW-től kifejezetten kéri, vagy a Vevőre referenciaként
történő hivatkozás a pályázaton történő részvétel vagy a közbeszerzési
eljáráson történő indulás vagy az érvényes ajánlat benyújtásának előfeltétele.
11.1.2. A referenciaként történő hivatkozás keretében és figyelemmel a jelen ÁSZF

fenti 11.1.1. pontjában foglaltakra, a BGW a Vevő kifejezett írásbeli
hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a fennálló vagy fennállt BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás tényét és a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás tárgyát (a Termékek mennyiségének megjelölésével) jogosult
közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.
11.1.3. A Vevő a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásra, vagy a BGW-vel

kapcsolatos együttműködésre csak és kizárólag akkor jogosult
referenciaként hivatkozni, ha ahhoz BGW írásban előzetesen kifejezetten
hozzájárult.
11.1.4. A BGW jogosult a jelen ÁSZF fenti 11.1.3. pontja alapján megadott írásbeli

hozzájárulást, bármikor, indokolás nélkül írásban foglalt értesítésével
visszavonni.

11.2. BGW felelősségének kizárása (“Disclaimer”):
11.2.1. A BGW és a BGW Cégcsoport csak és kizárólag a szándékosan vagy a súlyos

gondatlansággal elkövetett szerződésszegésből eredő közvetlen károkért
tartozik felelősséggel a Vevő felé, valamint felel a bűncselekménnyel okozott,
továbbá az életet, testi épséget, illetve egészséget megkárosító
szerződésszegésért. Egyéb körben a BGW és a BGW Cégcsoport a
felelősségét kifejezetten és visszavonhatatlanul kizárja, így különösen, de
nem kizárólagosan a BGW és a BGW Cégcsoport minden közvetett kárért és
a következményi károkért való felelősségét kizárja. Ehhez kapcsolódóan és a
félreértések elkerülése érdekében a BGW (ideértve az Üzemeltetőt is)
kifejezetten rögzíti, hogy nem felel az Elfogadóhelyeken esetleg
bekövetkezett technikai leállás miatt (ideértve az Üzemanyagkártya Elfogadó
Rendszert is) a Vevőt (ideértve a Kártyabirtokost is) ért következményi
kárért.
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11.2.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BGW és a BGW Cégcsoport nem tartozik

felelősséggel a Vevőnél, a Kártyabirtokosnál vagy harmadik személynél a
Termékekkel vagy a BGW Üzemanyagkártya használatával összefüggésben
keletkezett elmaradt haszonért, közvetett vagy következményes
veszteségért vagy kárért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a
használatkiesést, a várt haszon elmaradását, a bevételkiesést, a Vevő által
fizetett kötbért, termeléskiesést, az üzleti lehetőség elvesztését, tervezett
megtakarítás elmaradását, üzembezárást, az üzemszünetet, a Vevő eszmei
értékének csökkenését vagy jóhírnevének sérelmét, működési költség
növekedését, adatvesztést, kamatveszteséget.
11.2.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a BGW és a BGW Cégcsoport nem tartozik

felelősséggel azon károkért sem, melyek a Vevő vagy a Kártyabirtokos
tévedéséből vagy mulasztásából, vagy a BGW Üzemanyagkártya nem
rendeltetésszerű használatából vagy a BGW Üzemanyagkártya használatának
meghiúsulásából vagy a művelet nem megfelelő végbemenéséből
származnak.
11.2.4. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a BGW és a BGW Cégcsoport nem

tartozik felelősséggel azon károkért sem, melyek abból fakadnak, hogy a Vevő
vagy Kártyabirtokos nem tartja be a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban foglaltakat vagy az abban foglalt vagy abból származó
bármely szerződéses kötelezettségüket megszegik.
11.2.5. A fentieken túlmenően a Vevő tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a BGW és

a BGW Cégcsoport nem tartozik felelősséggel a Vevő, a Kártyabirtokos vagy
harmadik személyek felé a BGW vagy a BGW Cégcsoport által igénybe vett,
nem a BGW Cégcsoportba tartozó alvállalkozók, valamint azok alkalmazottai,
megbízottai vagy alvállalkozói által elkövetett csalásért, gondatlanságért,
késedelemért, mulasztásért vagy szándékos kötelességszegésért.
11.2.6. A Felek rögzítik, hogy a saját tevékenységi körükkel, valamint működésükkel

kapcsolatban keletkezett károkat mindkét Fél saját maga viseli.

11.3. A BGW Etikai Kódex:
11.3.1. A Vevő az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés aláírásával kifejezetten

elismeri és igazolja, hogy a BGW Etikai Kódexét a BGW Weboldalon keresztül
elérte, az abban foglaltakat megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek
ismerte el.

11.4. Engedményezés, szerződésátruházás:
11.4.1. A BGW előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő nem jogosult a BGW

Üzemanyagkártya Megállapodás alapján fennálló jogai, követelései vagy
kötelezettségei átruházására, engedményezésére, valamint azok zálogjoggal
vagy bármely egyéb módon történő megterhelésére. Ennek megfelelően a
Vevő tudomásul veszi, hogy a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján
fennálló jogai, követelései vagy kötelezettségei átruházására,
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engedményezésére, valamint azok zálogjoggal vagy bármely egyéb módon
történő megterhelésére csak és kizárólag a BGW előzetes írásbeli cégszerű
aláírással ellátott hozzájárulása birtokában jogosult. A BGW a hozzájárulás
megadását jogosult indokolási kötelezettség nélkül megtagadni.
11.4.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés

aláírásával, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:209. §
(1) bek.-ben foglaltakra tekintettel, kifejezetten hozzájárulását adja a
szerződés-átruházáshoz, vagyis ahhoz, hogy a BGW a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás alapján fennálló jogait, követeléseit vagy kötelezettségeit
harmadik személyre vagy a BGW Cégcsoport bármely tagjára átruházza. A
Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen pontban foglalt szerződésátruházásra
irányuló
előzetes
hozzájárulására
tekintettel
a
szerződésátruházás a szerződésben maradó Fél, vagyis jelen esetben a Vevő
értesítésével válik hatályossá. A szerződés-átruházásról a BGW a Vevőt
írásban értesíti.
11.4.3. A BGW jogosult a Vevő előzetes írásbeli tájékoztatása mellett a BGW

Üzemanyagkártya Megállapodásból eredő jogait, követeléseit harmadik
személyre engedményezni, valamint a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásból eredő kötelezettségeit átruházni.

12. VIS MAIOR
12.1. Amennyiben bármely Fél a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás szerinti
teljesítése valamely, előre nem látható és általa irányíthatatlan esemény folytán –
ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tűzeset, tájfun, földrengés, árvíz, vagy
bármely más esemény, mint például sztrájk, munkabeszüntetés, munkaügyi
jogvita, elemi csapások, felkelések, állami intézkedések vagy mulasztások,
balesetek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a gázvezetéket érintő
baleseteket), háborús cselekmények vagy háborúval, illetve terrorizmussal
összefüggő körülmények esetkörét, valamint a BGW beszállítóinak bármely kőolajbeszerzési, vagy egyéb üzemanyag vagy AbBlue® adalékanyag beszerzési forrását
vagy bármely Termék beszerzési forrását érintő csökkenés, meghibásodás vagy
megszűnés esetkörét – lehetetlenné válik, az érintett Félnek a másik Felet az ilyen
esemény megtörténtéről haladéktalanul értesítenie kell.
12.2. Az érintett Fél nem tartozik felelősséggel a másik Fél felé vis maior esemény
következtében fellépő késedelmes teljesítése miatt. A BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásban foglalt határidők a vis maior tartalmával meghosszabbodnak.
12.3. A vis maiort elszenvedő vagy azzal érintett Fél köteles minden tőle elvárható
erőfeszítést megtenni a vis maior eseményből adódóan fennálló helyzet minél
előbbi megszűnése, megszűntetése érdekében.
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12.4. A vis maior esemény megszűnése vagy következményeinek eltávolítás után
mindkét Fél azonnal, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles
kötelezettségeinek teljesítését folytatni.
12.5. Vis maior esetében mindkét Fél maga viseli a nála felmerült károkat.

13. TITOKTARTÁS
13.1. A Felek kijelentik, hogy a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás megkötésével és
teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével
kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, információ, így
különösen, de nem kizárólagosan az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés
tartalma, tekintet nélkül arra, hogy azok írásbeliek vagy szóbeliek, vagy BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás Létrejöttét megelőzően kerültek átadásra,
bizalmasnak és üzleti titoknak minősülnek (a továbbiakban, mint „Bizalmas
Információ”), azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik
hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozhatják, és a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
13.2. A jelen ÁSZF 13.1. pontjának rendelkezése nem vonatkozik a Bizalmas Információ
BGW Cégcsoport tagjai részére történő átadására. A BGW Cégcsoport tagjainak
titoktartási kötelezettségéért és annak teljesítéséért a BGW szavatol.
13.3. A jelen ÁSZF 13.1. pontjának rendelkezése – a jelen ÁSZF 13.2. pontjában foglaltakon
túlmenően – nem vonatkozik továbbá a BGW részére a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás alapján vagy azzal összefüggésben pénzügyi, adó tanácsadási,
számviteli, kontrolling, jogi, HR, biztosítási, valamint kiegészítő pénzügyi, továbbá
követelés-érvényesítési, behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik személy részére
adandó valamennyi adat, tény, információ átadására. Ezen túlmenően, a jelen ÁSZF
13.1. pontjának rendelkezése úgyszintén nem vonatkozik a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásból eredő követelés BGW által történő engedményezése vagy a
szerződés átruházása esetén az engedményes vagy a szerződésbe belépő Fél
részére az engedményezési megállapodás vagy szerződés átruházás
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, adatokra, tényekre.
Ezen túlmenően, a jelen ÁSZF 13.1. pontjának rendelkezése úgyszintén nem
vonatkozik arra, ha és amennyiben az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés
Biztosíték nyújtását írja elő vagy a BGW a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás
Időbeli Hatálya alatt a Vevőtől Biztosíték vagy további Biztosíték nyújtását igényli,
az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges és
a BGW által harmadik személy részére ennek érdekében adandó információkra,
adatokra, tényekre.
13.4. A fentiekben leírtak mellett a Bizalmas Információra vonatkozó titoktartási
kötelezettség nem terjed ki a jogszabály vagy Hatóság rendelkezése által előírt
feltárásra, értesítésre vagy írásbeli felszólításra. Nem tekinthető továbbá Bizalmas
Információnak az az információ, amelyet a címzett annak feltárásakor ismert, vagy
amely utóbb a Felek BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban írtakra vonatkozó
Oldal: 54/ 61

titoktartási kötelezettségének megszegése nélkül vált közismertté, vagy amely
más harmadik személytől került akként beszerzésre, hogy ezen harmadik személy
az információt a titoktartási kötelezettség megszegése nélkül szerezte be és tárta
fel.
13.5. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra,
adatokra, tényekre:
a)

amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben
az információt kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy

b)

amelyek olyan harmadik személy által jutottak az információt kapó fél
tudomására, akit, nem köt titoktartási megállapodás azon Fél felé, akire az
információ vonatkozik; vagy

13.6. Az ÁSZF jelen 13. pontjában foglalt titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát
nem érinti a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármilyen okból történő
megszűnése, a titoktartási kötelezettség ugyanis a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás megszűnésétől számított 5 (öt) évig változatlanul fennáll.

14. ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK
14.1. Felek az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott értesítési
címekben, valamint az egyéb adataikban bekövetkezett változásokról
haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. A mulasztás jogkövetkezményei a
mulasztó Felet terhelik. A jelen pont szerinti értesítést a Felek jogosultak
egymásnak elektronikus (e-mail) üzenet formájában megküldeni, azok változása
nem igényli az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés módosítását.
14.2. Felek megállapodnak, hogy minden értesítés, melyet a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás szerinti jogviszonnyal kapcsolatosan az egyik Fél a másiknak küld,
megfelelően átadottnak számít, ha azt a másik Fél részére személyesen átadták,
illetve megfelelően kézbesítettnek számít, ha azt – az alábbi szabályok szerint – az
Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés megjelölt értesítési címre elküldték az
alábbiak szerint (a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás kifejezett eltérő
rendelkezése hiányában).
A Felek által elküldött értesítéseket – ideértve a személyesen vagy futár útján
történő kézbesítést, a telefaxra vagy e-mail címre történt megküldést és a postai
úton, ajánlott tértivevényes levélben történt megküldést – a következő
időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni:
i.

személyesen vagy futár útján történő kézbesítés esetén akkor, amikor a
küldeményt az adott Félnél igazoltan átadják;

ii.

postai (tértivevényes, ajánlott vagy egyéb könyvelt) küldemény esetén,
amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik, azzal, hogy
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amennyiben a küldemény „ismeretlen”, „elköltözött”, „nem vette át”
jelzéssel érkezik vissza a másik Fél címéről, akkor a küldemény
visszaérkezésének napját tekintik a Szerződő Felek a kézbesítés napjának,
míg a „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezés esetén a sikertelen
kézbesítést követő 5. (ötödik) munkanapot;
iii.

az e-mail útján megtett értesítéséket közöltnek kell tekinteni,
amennyiben a másik Fél a közlés megtörténtét és/vagy a közlésben
foglaltak tudomásulvételét e-mail útján egyértelműen visszaigazolja vagy
a küldő Fél a megküldést egyértelműen igazolja;

iv.

a telefax útján történő értesítés esetén a kézbesítés napja azon nap,
amely napon a Fél a másik Fél értesítési címében szereplő faxszámára a
küldeményt átvételi igazolással bizonyítottan átküldi.

14.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF fenti 14.1. pontjában foglaltakon
túlmenően is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a BGW-t a minden olyan
változásról, mely akár a Vevő, akár a Kártyabirtokos adatait, a folyószámláját vezető
bankját, valamint – Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya esetén – azokat a
gépjárműveket érinti, amelyek forgalmi rendszáma a BGW Üzemanyagkártyán
feltüntetésre került, vagy – Névre Szóló Üzemanyagkártya esetén – azt a személyt
érinti, aki a BGW Üzemanyagkártyán feltüntetésre került, ideértve azt az esetet is,
ha a Vevő által a BGW Üzemanyagkártya használatára feljogosított
Kártyabirtokostól az Üzemanyagkártya használati jogosultságát a Vevő
visszavonta vagy a BGW Üzemanyagkártya használatára feljogosított
Kártyabirtokos használati jogosultsága bármilyen okból megszűnt.
14.4. A jelen ÁSZF-ben meghatározott, Vevőt terhelő tájékoztatási kötelezettségeknek
az elmulasztásából eredő minden kár a Vevőt terheli.
14.5. A jelen ÁSZF 14.2. pontjában hivatkozottaknak megfelelően az ÁSZF eltérő
szabályokat és elérhetőséget ír elő különösen, de nem kizárólagosan az
Üzemanyagkártya Ügyfélszolgálattal történő kapcsolattartás esetén.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.1. Módosítás:
15.1.1. Az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés rendelkezéseinek, feltételeinek

minden javítása, kiegészítése és módosítása írásban kell, hogy történjen a
felhatalmazott képviselők aláírásával (kivéve, ha a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás kifejezetten eltérően rendelkezik), ezek az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződés elválaszthatatlan részévé válnak, és azonos
érvénnyel bírnak, mint a Szerződés maga.
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15.1.2. Felek rögzítik, hogy a BGW a jelen ÁSZF fenti (B) pontjában foglaltaknak

megfelelően az Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan
módosítani.
15.1.3. A BGW az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén – a módosítás

hatálybalépését 8 (nyolc) nappal megelőzően – a módosított ÁSZF-et a BGW
Weboldalon közzéteszi, amely a Vevő és Kártyabirtokos részére ezáltal teljes
körűen hozzáférhetővé válik.
15.1.4. Felek megállapodnak abban, hogy a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás

alapján fennálló együttműködésükre minden esetben az Általános
Szerződési Feltételek BGW által módosított és mindenkor hatályos
változatának rendelkezései az irányadók és alkalmazandók.
15.1.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a módosított ÁSZF

rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, jogosult a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodást egyoldalú írásbeli nyilatkozatának, rendes
felmondásának a BGW részére történő eljuttatásával felmondani, és így –
eltérően a jelen ÁSZF fenti 10.2.1. pontjában foglaltaktól – a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodást a módosított ÁSZF hatálybalépésének
napjával megszüntetni, mely esetben megfelelően irányadók és
alkalmazandók a jelen ÁSZF 10.4. pontjában foglaltak.
15.1.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF fenti 15.1.5.

pontjában meghatározott jogosultságával a jelen ÁSZF fenti 15.1.3. pontban
meghatározott 8 (nyolc) napos határidőn belül nem él, a módosított
Általános Szerződési Feltételek a Vevő részéről elfogadottnak minősülnek és
teljes hatállyal alkalmazandók.
15.1.7. Felek megállapodnak abban, hogy – eltérően a jelen ÁSZF fenti 15.1.6.

pontjában foglaltaktól – amennyiben a Vevő (ideértve a nevében eljáró
bármely Kártyabirtokost is) az Általános Szerződési Feltételek módosítása
bevezetésének (hatályba lépésének) a jelen ÁSZF fenti 15.1.3. pontjában
meghatározottak szerinti közzétételét, illetve hozzáférhetővé tételét
követően használja a BGW Üzemanyagkártyáját, vagyis azzal az
Elfogadóhelyek bármelyikén Terméket vételez, azt a Felek úgy tekintik, hogy
a Vevő elfogadta a módosított ÁSZF rendelkezéseit. A BGW a félreértések
elkerülése érdekében rögzíti, hogy az ÁSZF-nek a jelen pont szerinti
elfogadását követően a Vevő már nem élhet a jelen ÁSZF 15.1.5. pontjában
meghatározott megszüntetési jogával.
15.1.8. A Felek Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben meghatározott

értesítési címeiben, valamint az egyéb adataiban bekövetkezett változások
nem igénylik az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés jelen ÁSZF fenti
15.1.1. pontjában meghatározottak szerinti módosítását, ennek
vonatkozásában a Feleket csak a jelen ÁSZF 14.1. pontja szerinti értesítési
kötelezettség terheli.
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15.2. BGW Üzemanyagkártya Megállapodás teljessége:
15.2.1. A jelen Általános Szerződés Feltételek az ahhoz csatolt Mellékletekkel

(beleértve a Vevő által a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban a BGW
részére szabályszerűen kézbesített/eljuttatott Kártyamegrendelőket is),
valamint az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés együtt alkotja a teljes, a
BGW és a Vevő közötti BGW Üzemanyagkártya Megállapodást.
15.2.2. Semminemű arra irányuló, azt megelőző megállapodás vagy egyetértés nem

érvényes és nem hatályos, kizárólag abban az esetben, ha azt a Felek a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás módosítására vonatkozó rendelkezések
megfelelő alkalmazásával a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás részéve
teszik.

15.3. Irányadó jog és jogviták:
15.3.1. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás és annak értelmezésére a magyar jog

irányadó, így az abban szabályozott kérdéseket a magyar jog anyagi jogi
szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak
kizárásával.
15.3.2. Bármely

a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásból vagy azzal
összefüggésben felmerülő jogvitát, ellentmondást vagy igényt, beleértve az
annak fennállására, érvényességére, megszegésére vagy megszűnésére
vonatkozó bármely kérdést (a továbbiakban, mint „Jogvita”) a Felek kötelesek
tárgyalások útján rendezni.

15.3.3. Amennyiben a Jogviták békés rendezésére irányuló kísérlet nem vezet

eredményre, a hatásköri szabályok figyelembevételével a járásbíróság
hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, míg a
törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék
illetékességét kötik ki.

15.4. Részleges érvénytelenség:
15.4.1. Amennyiben a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás bármely rendelkezése

jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul bármely
hatályos vagy jövőbeli jogszabály alapján, és amennyiben ez döntően nem
befolyásolja a Felek egyikének a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban
szabályozott jogait és kötelezettségeit sem, úgy:
a)

az érintett rendelkezés teljes egészében eltávolítható;

b)

a BGW Üzemanyagkártya Megállapodást akként kell értelmezni és
érvényesíteni, mintha sosem tartalmazta volna a jogellenes,
érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést;

c)

a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás egyensúlya teljes hatályban és
érvényben marad, anélkül, hogy azt annak jogellenes, érvénytelen vagy
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érvényesíthetetlen rendelkezése vagy annak a BGW Üzemanyagkártya
Megállapodásból történő eltávolítása bármilyen mértékben érintené;
és
d)

a jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés helyébe
a BGW Üzemanyagkártya Megállapodásban automatikusan azon
jogszerű, érvényes és érvényesíthető rendelkezés lép, amely az adott
jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezéshez
legközelebb áll.

15.5. Értelmezés:
15.5.1. Felek ezennel elismerik, hogy

i.

az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés a Felek által kialkudott
egyedi feltételeket, vállalásokat és kötelezettségeket tartalmazza, és

ii.

az ilyen természetű szerződéses feltételt, vállalást vagy kötelezettséget
megfogalmazó Felet semmilyen előfeltevés, értelmezési zsinórmérték,
beleértett tartalom vagy az ezen feltételért felelős másik Fél részéről
elvárt bizonyos értelmezést megkívánó szabály nem vezetett, és

iii.

a jelen ÁSZF és az ahhoz tartozó Mellékletek, mint általános szerződési
feltételek tartalmazzák a BGW Üzemanyagkártyák használatára és a
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó általános
szabályokat, és

iv.

a BGW, mint az ilyen természetű szerződéses feltételt megfogalmazó
és alkalmazó Fél lehetővé tette, hogy a Vevő annak rendelkezéseit az
Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződés aláírását megelőzően
részletekbe menően és teljes körűen elolvasson, áttekintsen és
értelmezzen, melynek megtörténtét a Vevő az Egyedi BGW
Üzemanyagkártya Szerződés aláírásával igazol, és

v.

amely Általános Szerződési Feltételek a hozzájuk tartozó
Mellékletekkel együtt így a Felek közötti BGW Üzemanyagkártya
Megállapodás elválaszthatatlan részévé váltak, és

vi.

amelyek elfogadásában a Vevőt semmilyen előfeltevés, értelmezési
zsinórmérték, beleértett tartalom vagy a részéről elvárt bizonyos
értelmezést megkívánó szabály nem vezetett.

15.6. Joglemondás:
15.6.1. Amennyiben valamely Fél joglemondással él a másik Fél által a BGW

Üzemanyagkártya Megállapodás szerinti valamely kötelezettségének
megszegése vagy hibája esetében, az semmiképpen sem tekinthető vagy
értelmezhető úgy, hogy hozzájárul vagy joglemondással él az ilyen másik
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Félnek ugyanazon vagy más, BGW Üzemanyagkártya Megállapodás szerinti
kötelezettségének megszegése vagy azzal kapcsolatos mulasztása esetében.
15.6.2. Amennyiben valamely Fél joglemondással el bármely adott esetben, az nem

korlátozza, illetve nem jelent lemondást annak a szükségességéről, hogy az
ilyen Fél joglemondása megszerzésre kerüljön egy jövőbeni esetben, a
joglemondás tehát kiterjesztően nem értelmezhető.

15.7. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás nyelve:
15.7.1. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás magyar nyelven készült, azzal, hogy

amennyiben annak egészéről vagy bármely eleméről bármilyen nyelvű, így
különösen, de nem kizárólagosan angol vagy orosz fordítás is készül, akkor
bármely a magyar és a bármely más nyelven készült verzió közötti eltérés
esetén a magyar nyelvű változat az irányadó és alkalmazandó.
15.7.2. A BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján vagy azzal összefüggésben

küldött valamennyi értesítésnek, követelésnek, kérésnek, nyilatkozatnak és
egyéb közlésnek magyar nyelven kell történnie, azzal, hogy, ha és amennyiben
a BGW Üzemanyagkártya Megállapodás alapján vagy azzal összefüggésben
küldött valamely értesítés, követelés, kérés, nyilatkozat és egyéb közlés nem
magyar nyelven történik, abban az esetben egy fordító által elkészített és
hitelesített magyar vagy angol nyelvű fordítást kell mellékelni hozzá,
amelynek pontosságát az értesítést küldő Fél vezető tisztségviselőjének kell
igazolnia és a fordító nyilatkozatának hitelesítenie, és amely esetben az
átvevő Fél az igazolt és hitelesített fordítás által alappal jogosult feltételezni
azt, hogy a fordítás pontos és tartalmában, illetve jelentésében az fordított
szöveggel teljes azonosságot mutat.
15.7.3. Amennyiben utóbb mégis kiderül, hogy a jelen ÁSZF fenti 15.7.2. pontjában

hivatkozott fordítás pontatlan, hiányos, vagy a fordított szöveggel ellentétes
tartalmú, vagy ellentmondó tartalmat hordoz, annak értelmezésére
kizárólagosan a fordítás szövege irányadó, így a fordítás pontatlansága,
hiányossága, vagy a fordított szöveggel ellentétes tartalma, vagy
ellentmondó tartalmat hordozó minősége teljes egészében a küldő Fél
terhére esik.
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Az ÁSZF Mellékletei:

•

1. számú Melléklet: Kártyamegrendelő adatlap minta;

•

2. számú Melléklet: BGW) Online Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer használati
leírása;

•

3. számú Melléklet: BGW Teherfuvarozó Üzemanyagkártya leírása;

•

4. számú Melléklet: BGW Személyszállító Üzemanyagkártya leírása;

•

5. számú Melléklet: Termék-körök (árucsoportok) részletezése, Termékek Termékkörök (árucsoportok) szerinti besorolása;

•

6. számú Melléklet: A BGW Üzemanyagkártya megrendelésének és a BGW
Üzemanyagkártya Megállapodás megkötésének folyamata (folyamat leírás);

•

7. számú Melléklet: Adatkezelési Tájékoztató.
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