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Kártyamegrendelő adatlap minta
Egy Kártyamegrendelő kitöltésével maximálisan 10 (tíz) db BGW Üzemanyagkártya rendelhető,
ezért kérjük, hogy ennél több Üzemanyagkártya rendelése esetén szíveskedjen a rendelését
másik Kártyamegrendelőn folytatni. Kérjük, hogy Üzemanyagkártya iránti igényének közlése
érdekében a kitöltött Kártyamegrendelőket a következő címre szíveskedjen részünkre eljuttatni:
Cím: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@bgw.hu
Web: www.bgw.hu

BLUE GREEN WAY KFT.

Kérjük, hogy Kártyamegrendelő kitöltése előtt szíveskedjen a Blue Green Way Kft. által a BGW
Teherfuvarozó és BGW Személyszállító elnevezésű üzemanyagkártyák használatára és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
hatályos változatát elolvasni, mely elérhető a www.bgw.hu web oldalon.

Vállalkozás (Vevő) neve, székhelye:

Vállalkozás (Vevő) kapcsolattartója,
beosztása:

Cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma):

Postázási cím:1

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:
Vállalkozás profilja:2

A) Teherfuvarozó
vállalkozás

B) Személyszállító
vállalkozás

1 Postázási cím: a Vevő által a megrendelt BGW Üzemanyagkártya kézbesítésére megadott cím, mely azonos kell, hogy
legyen az Egyedi BGW Üzemanyagkártya Szerződésben az általános értesítések átvételi helyekén megadott címmel.
2
Vállalkozói profil: a Vevő vállalkozói profilját az A) vagy B) variációk kiválasztásával és aláhúzással szükséges jelölni.
Amennyiben vállalkozásuk egyik vállalkózói profilba sem sorolható, kérjük, hogy a B) variációt szíveskedjenek kiválasztani
és aláhúzásukkal jelölni.
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Üzemanyagkártya
készpénzmentes fizetési módozat szerinti
besorolása:5

Üzemanyagkártya típusa:4
ÚJ, PÓTLÁS
vagy CSERE3
NÉV

RENDSZÁM

OPEN

HITELKERET

FELTÖLTŐS

BGW
Üzemanyagkártya
kategóriák6

1

2

Üzemanyagkártya Havi
Vásárlási Limitösszeg7
(HUF)

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 Üzemanyagkártya pótlását vagy cseréjét kizárólag olyan vállalkozás igényelheti, amelynek már létező szerződése van a BGW-vel. Üzemanyagkártya pótlása vagy cseréje esetén kérjük, hogy a pótlással vagy cserével érintett BGW
Üzemanyagkártya számát szíveskedjenek a rubrikába beírni.
4 Névre Szóló Üzemanyagkártya, Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya, OPEN vagy más néven: Szabadon Felhasználható Üzemanyagkártya: az egyes üzemanyagkártyák típusát a megfelelő négyzetben elhelyezett X betűvel szükséges jelölni.
5 Halasztott Fizetést Biztosító Üzemanyagkártya vagy Feltöltős Üzemanyagkártya: az egyes üzemanyagkártyák fizetési módozat szerinti besorolása kapcsán kiválasztott fizetési módot a megfelelő négyzetben elhelyezett X betűvel szükséges
jelölni.
6 Az egyes BGW Üzemanyagkártya kategóriákat az ÁSZF 4.4. pontja határozza meg: az egyes üzemanyagkártyákhoz kiválasztott kategóriát a megfelelő négyzetben elhelyezett X betűvel szükséges jelölni.
7 Az ÁSZF 1.43. pontja definiálja

Kérjük, hogy az 1. oldalon megjelölt, adott sorszámú Üzemanyagkártya vonatkozásában az alábbi
táblázatban szíveskedjenek bejelölni, hogy az adott sorszámú Üzemanyagkártyát a tankolás
kategória elemen belül milyen üzemanyag (és/vagy adalékanyag) tankolására kívánják igénybe
venni:
ADALÉKANYAG9
(AdBlue®)

ÜZEMANYAGOK8

Sorsz
ám:

CNG

LPG

Benzin95

MINDEGYIK10

Diesel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kérjük, hogy Névre Szóló Üzemanyagkártya vagy Rendszámra Szóló Üzemanyagkártya választása
esetén az 1. oldalon megjelölt, adott sorszámú Üzemanyagkártyán feltüntetendő nevet vagy
gépjármű forgalmi rendszámot szíveskedjenek az alábbi táblázatba helyesen beírni:
Sorszám:

Természetes személy neve vagy
gépjármű forgalmi rendszáma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Igényelt Üzemanyagkártyák átvételének módja:11
A)

Alulírott Vevő az általam igényelt BGW Üzemanyagkártyákat a jelen
Kártyamegrendelőben meghatározott postázási címemre kérem
megküldeni, az ÁSZF 5.3.1. pontjában meghatározottak szerint.

8
Az egyes üzemanyagkártyákhoz kiválasztott üzemanyagoknál a megfelelő négyzetben elhelyezett X betűvel szükséges
jelölni, hogy az adott üzemanyagkártyát a Vevő a tankolás kategórián belül milyen fajtájú üzemanyag vásárlására kívánja
használni. Egy üzemanyagkártyához több üzemanyagfajta is választható.
9 Az egyes üzemanyagkártyákhoz kiválasztott üzemanyagoknál a négyzetben elhelyezett X betűvel szükséges jelölni, ha a
Vevő az adott üzemanyagkártyát AdBlue® adalékanyag vásárlására is kívánja használni, vagy kizárólag arra kívánja
használni. Amennyiben a Vevő az adott sorszámú üzemanyagkártyát kizárólag AdBlue® adalékanyag vásárlására kívánja
használni, kizárólag oda szükséges X betűt elhelyeznie.
10 Az egyes üzemanyagkártyákhoz kiválasztott üzemanyagoknál a négyzetben elhelyezett X betűvel jelölheti a Vevő, ha az
adott üzemanyagkártyát valamennyi, a táblázatban megjelölt fajtájú üzemanyag és AdBlue® adalékanyag vásárlására is
kívánja használni.
11
Az Üzemanyagkártyák rendelkezésre bocsátása és aktiválása kapcsán követendő eljárást az ÁSZF 5.3. pontja határozza
meg.
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B)

Alulírott Vevő az általam igényelt BGW Üzemanyagkártyákat
személyesen vagy meghatalmazottam útján kívánom átvenni, az ÁSZF
5.3.1. pontjában meghatározottak szerint és a BGW ott megjelölt
irodájában.

Alulírott Vevő a jelen Kártyamegrendelőnek a BGW részére történő
megküldésével/átadásával igazolom, hogy az ÁSZF-et elolvastam és tudomásul veszem, hogy
a jelen Kártyamegrendelőben használt fogalmak az ÁSZF 1-2. pontjában meghatározott
jelentéssel bírnak.
Kelt.: ………………, 20…. év ………….… hó …… nap
________________________________
VEVŐ ALÁÍRÁSA12

Ph.
Amennyiben BGW Üzemanyagkártyáit szeretné online megrendelni a BGW Weboldalon
(www.bgw.hu) elérhető BGW Online Üzemanyagkártya-igénylő Rendszeren keresztül, kérjük,
hogy látogasson el hozzánk a BGW Weboldalra és vegye igénybe online szolgáltatásunkat.
További információt a BGW Weboldalon (www.bgw.hu) keresztül elérhető BGW Online
Üzemanyagkártya-igénylő Rendszer használati leírásában találhat.
Amennyiben telefonos segítségre van szüksége a BGW Online Üzemanyagkártya-igénylő
Rendszer használata során, kérjük, hívja hétköznap munkaidőben (08:00 – 17:00) a +36/20-3541756 telefonszámot.

12
A cégszerű aláírás megléte a Kártyamegrendelő érvényességi feltétele, melynek hiányában a BGW a Vevő BGW
Üzemanyagkártya iránti igényét érdemben nem bírálja el. Vevő a Kártyamegrendelő első 3 oldalát is a lap alján kézjegyével
köteles ellátni.
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