Megállapodás
mely létrejött egyrészről a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (1149 Budapest, Egressy út
77.), a továbbiakban MKFE, képviseli Somogyi Gábor főtitkár, másrészről a
Vállalkozás neve:
Tagi kód:
Címe:
Képviselője:
a továbbiakban Tag között az MKFE Szolgáltató Kft és a MOL Magyar Olaj és Gázipari
Nyrt., továbbiakban MOL között Budapesten, 2010. augusztus 23-án kötött Együttműködési
megállapodás alapján nyújtott kedvezményes üzemanyag vásárlási feltételek alkalmazásáról:
1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a MOL magyarországi kúthálózatában az MKFE tagok
összesített üzemanyag fogyasztása után, egyedi törzskúti kedvezménnyel kiegészülő, sávosan
növekvő kedvezmény jár az MKFE ajánlása szerint a MOL által - hitelbírálatának
eredményétől függően - elfogadott, a kedvezményes, a 2010. 08. 23-ai MOL - MKFE
Szolgáltató Kft közötti együttműködési megállapodás szerinti konstrukcióban résztvevő
tagoknak, az előző havi együttes üzemanyag vásárlásaik után.
2./ A Tag tudomásul veszi, hogy amennyiben az MKFE-vel, az MKFE Szolgáltató Kft-vel, az
MKFE Biztosítási Alkusz Kft-vel, vagy a Közúti Közlekedési Akadémiával szembeni fizetési
kötelezettségeit – írásbeli felszólítás ellenére – a megadott határidőben nem teljesíti, az
MKFE jogosult a MOL-nál kezdeményezni a kedvezményes - az MKFE tagok összesített
üzemanyag felhasználása alapján járó - üzemanyag vásárlási konstrukcióban való részvételből
való kizárást.
3./ A Tag tudomásul veszi, hogy a kedvezményes konstrukcióban való részvételről a MOL
által elvégzendő hitelbírálat eredményétől függően a MOL jogosult dönteni. A Tag köteles a
MOL által kért adatokat, információkat megadni, a MOL számláit a szerződési feltételeknek
megfelelően határidőben kiegyenlíteni, a MOL Általános Szerződési Feltételekben és a MOLal kötött egyedi Felhasználói szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségét betartani.
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4./ Amennyiben az MKFE Szolgáltató Kft és a MOL közötti Együttműködési megállapodás
bármely okból megszűnik, a MOL felmondja a Taggal kötött egyedi Felhasználói szerződést
is.

5./ Amennyiben a MOL és a Tag közötti egyedi Felhasználói szerződés a 4./ pont szerint,
vagy bármely egyéb okból megszűnik, a jelen megállapodás is ezzel egyidejűleg
automatikusan megszűnik.
6./ A jelen megállapodás automatikusan megszűnik, amennyiben a MOL a Taggal kötött
szerződést felmondja, a MOL által közölt felmondás szerinti időpontban. Szerződő felek
bármelyike jogosult ezen túlmenően a megállapodást 30 napos felmondási idővel felmondani.
Ez esetben az MKFE kezdeményezi a MOL-nál a kártyaszerződés megszüntetését.
7./ A közöttük felmerült vitákat a felek igyekeznek békésen rendezni, esetleges per esetére
kikötik - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
8./ E Megállapodás attól a naptól kezdve lép érvénybe, amikor a MOL és a Tag közötti egyedi
Felhasználói szerződés életbe lép. Amennyiben erre bármely okból nem kerül sor, úgy ez a
megállapodás sem lép hatályba.
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