
Tankolj olcsóbban!  

 

  

A MOL-LIGA megállapodás értelmében a kártyabirtokosok 6 Ft azonnali 
kedvezményt kapnak a mindenkori üzemanyag árából, ha a kártyát a Liga-tag 
fizetés előtt a pénztárnál odaadja a pénztárosnál. A 6 forintot tovább lehet 
emelni 1 forinttal, ha az adott évben az igényelt MOL-Liga kártyát legalább 
egyszer használja mindenki.  

Kérünk minden kártyabirtokos, hogy évente legalább egyszer használja a MOL-
Liga kártyáját. 

Újabb változások a Liga- MOL kártya rendeléskor! 

A korábbi megállapodásnak megfelelően a MOL Nyrt. elkezdte a MOL-LIGA 
üzemanyag-kártyák postázását a LIGA Szakszervezetek tagszervezetei részére. 

Korábbi kéréseteknek megfelelően 
megpróbáltuk egyszerűsíteni a MOL-
LIGA kártya rendeléseket. Már nem kell 4 
oldalas nyomtatványokat kitölteni 
aláírni. Eddig teszteltük az oldalt és 2021 
10 01-től rendelkezésre bocsájtjuk a 
tagság részére is. 

Hogyan is kell egyszerűbben MOL-LIGA 
üzemanyag-kártyát megrendelni? 

1. Lépje fel a www.Liganet.hu oldalra.  

2. Görgessük le az oldalt egészen a 
Belépésig 

 

 

 

 

http://www.liganet.hu/


3. Zöld mezőre kattintva átléphetünk a Belépési felületre 

Belépéshez szükséges a tag leadott 
neve és a liga által kiadott Ligakártya 
sorozatszáma. 

Belépéskor a rendszer ellenőrzi a nevet 
és a tagkártya számot. Amennyiben 
egyezést talál tovább fog lépni a 
megrendelési felületre.  

Eltérés esetén nem lép tovább. Amennyiben a megrendelésre nem tud belépni, 
kérem keresse  

Nyerges Kitti-t a +36 70 953-29-11 mobilszámon, Liga Szakszervezeteknél 

Tagkártya igényléskor a tagkártya számát már meg tudjuk adni. Amennyiben 
nincs még tagkártyája, kérem hívja szakszervezetét, hogy a tagkártyaszámát – 
a kártya legyártásáig – kikérhesse a Liga Szakszervezetektől. 

4. Azonosítást követően a megrendelési felületet töltse ki értelemszerűen. 

 

 

5. Amennyiben a lenti üzenetet kapja vissza a megrendelése sikeresen leadásra 
került. 

Tag neve 

A megrendelő lapon ellenőrizze, hogy az 

Ön neve szerepel. Kérem adja meg: 

✓ Nemét 

✓ Születési dátumát 

✓ Mail címét, ha nincs, kérem 

készítsen egyet a www.gmail.com 

oldalon. A MOL ezzel azonosítja. 

✓ Érvényes mobilszámot, probléma 

esetén ezen fogjuk hívni 

✓ Kártyáját a MOL nyomdája 

postázza, így olyan címet 

szeretnénk kérni, ahová a MOL-

LIGA kártyája postán megérkezhet 

✓ Elküldés elött ki kell pipálni: „Az 
adatvédelmi tájékoztatót …” 

✓ Ellenőrizze beírt adatait! 
✓ „ELKÜLD” gombra kattintva a 

megrendelés leadhatja 

http://www.gmail.com/

