
BUSZSOFŐRÖKNEK ÉS IDEGENVEZETŐKNEK 
SZÓLÓ EXTRA KEDVEZMÉNYEK A MOL MOVE 
HŰSÉGPROGRAMBAN 

(Általános Szerződési Feltételek) 
Hatályos 2022. június 13-tól 

A  MOL  Move  Hűségprogram  a  MOL  Nyrt.  által  működtetett  Ügyfél-jutalmazási  rendszer, 
melyben az Ügyfelek Pontokat gyűjthetnek, amelyek alapján az Ügyfelek különböző, a jelen 
Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) bemutatott előnyökre 
tehetnek szert.  

A  MOL  Move  Hűségprogramban  részt  vevő  természetes  személyek  (fogyasztók)  közötti 
szerződéses jogviszony feltételeit a MOL Move Hűségprogram általános szerződési feltételei 
a  tartalmazzák,  amely  elérhető  a  https://www.molmove.hu/  oldalon.  A  jelen  Szabályzatban 
nagy  kezdőbetűvel  használt  fogalmak  a  MOL  Move  Hűségprogram  általános  szerződési 
feltételeiben meghatározott jelentéssel bírnak.  

A MOL Move Hűségprogram általános szerződési feltételei a jelen Szabályzat 
elválaszthatatlan részét képezik. Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése és a 
MOL Move Hűségprogram általános szerződési feltételei között bármilyen ellentmondás vagy 
értelmezési  kérdés  lenne,  a  MOL  Move  Hűségprogram  általános  szerződési  feltételeinek 
rendelkezései irányadóak, kivéve, ha a jelen Szabályzat bármilyen kifejezett eltérő 
rendelkezést nem tartalmaz. 

A  MOL  Move  Hűségprogramban  a  buszsofőröknek  és  idegenvezetőknek  (a  továbbiakban: 
Ügyfelek)  szóló,  a  MOL  Move  Hűségprogramban  meghatározott  hűségkedvezményekhez 
képest extra kedvezményeket a www.freshcorner.hu/busz oldalon történő regisztrációt 
követően lehet megszerezni, a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. 

Az extra kedvezményeket az Ügyfelek kupon formájában kapják meg a MOL Move 
Hűségprogramon keresztül, amelyek csak és kizárólag a MOL Move Hűségprogramban részt 
vevő  Fresh  Corner  Restaurantokban  válthatóak be.  A MOL  Move  Hűségprogramban részt 
vevő Fresh Corner Restaurantok  mindenkor hatályos listája a  jelen Szabályzat végén 
található. 

REGISZTRÁCIÓ MENETE 

1. A leendő Ügyfélnek először regisztrálnia kell a MOL Move Hűségprogramban 
(befejezett regisztrációval kell rendelkeznie)  

2. Ha már rendelkezik érvényes és megerősített MOL Move Hűségprogram 
regisztrációval, akkor az Ügyfélnek regisztrálnia kell a https://www.freshcorner.hu/busz 
oldalon is. A regisztrációval az Ügyfél (i) vállalja, hogy a jelen Szabályzat mindenkor 
hatályos rendelkezéseit betartja, (ii) tudomásul veszi a hatályos Adatvédelmi 
Tájékoztató rendelkezéseit; és (iii) kijelenti, hogy buszsofőr vagy idegenvezető és ezt 
kérésre megfelelően igazolni is tudja. 

3. A  https://www.freshcorner.hu/busz  oldalon  történő  regisztráció  során  az  Ügyfélnek 
meg  kell  adnia  a  teljes  nevét  és  az  érvényes,  a  MOL  Move  Hűségprogramban  is 
használt e-mail címét és kártyaszámát az azonosításhoz. 

4. A MOL visszaigazolja a sikeres regisztrációt e-mailben. 



5. A  kedvezmények  minden  esetben  legkésőbb  a  regisztrációt  követő  hónap  ötödik 
munkanapjának végéig (24.00 óráig) lesznek elérhetők a MOL MOVE Alkalmazásban. 

A MOL Move Hűségprogramba történő regisztráció minden esetben előbb kell, hogy történjen, 
mint  a  https://www.freshcorner.hu/busz  weboldalon  történt  regisztráció.  Eltérő  e-mail  cím 
megadása esetén az Ügyfél nem tudja igénybe venni a kedvezményeket . Eltérő e-mail címek 
esetén, valamint egyéb kérdésekkel érdemes a hello@molmove.hu ügyfélszolgálathoz 
fordulni. 

KEDVEZMÉNYEK 

1. Ingyenes fogyasztás: 100%-os kedvezmény kupon a MOL MOVE Alkalmazásban és a 
www.freshcorner.hu/busz weboldalon gasztro termékekre, legalább 20 utas esetén 

2. 50%-os kedvezmény kupon a MOL MOVE Alkalmazásban és a Weboldalon utas nélkül 

Példa: 

1. A  leendő  Ügyfél  2022.08.15-én  a  jelen  Szabályzat  szerint  regisztrál  a  MOL  Move 
Hűségprogramban. 

2. A  leendő  Ügyfél  ezt  követően  regisztrál  a  https://www.freshcorner.hu/busz  oldalon 
2022.08.16-án. 

3. Az Ügyfél legkésőbb 2022.09.07 nap végéig megkapja a kuponokat. 

KEDVEZMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

A kedvezmények csak és kizárólag a jelen Szabályzatban felsorolt Fresh Corner Restaurantok 
kasszáin érvényesíthetőek, a MOL hagyományos shop-jait nem érintik.  

A Fresh Corner Restaurantok munkatársai a kasszáknál minden esetben ellenőrizni fogják a 
buszhoz tartozó érvényes forgalmi engedélyt, vagy az idegenvezetőhöz köthető engedélyeket. 
Az Ügyfeleknek ezekkel minden esetben  rendelkezniük  kell és  kötelesek a  kasszánál 
bemutatni. 

A Fresh Corner Restaurantok kasszáinál továbbá a munkatársak a kuponok felhasználásánál 
megkérdezik azt is, hogy hány utast hozott az Ügyfél, így a kuponok alkalmazhatósága is ettől 
függ. 

A kedvezmény készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén érvényesíthető.  

OKIRATOK LEÍRÁSAI  

Forgalmi engedély: Forgalmi engedély szerint a “J” mezőben lévő kód lehet “M2”, legfeljebb 5 
tonna megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok esetén, illetve a kód lehet “M3” is, 
több mint 5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok esetében. 

Idegenvezetői engedély: idegenvezetői szakképesítést igazoló okirat. 

KEDVEZMÉNY KUPONOK MEGVONÁSA  

Ha a kedvezményes kuponokat az éttermi munkatársak ellenőrzik. Ha nem tudja a 
buszsofőr/idegenvezető felmutatni az forgalmit/ idegenvezetői engedélyt, akkor a kupon nem 
váltható be. A további megkeresésekkel kapcsolatosan leiratkozni a hello@molmove.hu email 
címen keresztül lehetséges. 

 

  



RÉSZT VEVŐ FRESH CORNER RESTAURANTOK 

• 2071 Páty, M1 Bécs irányába 
• 9200 Mosonmagyaróvár, M1, Hegyeshalom irányába (Észak) 
• 9200 Mosonmagyaróvár, M1, Győr irányába (Dél) 
• 8638 Balatonlelle, M7, Horvátország irányába (Észak) 
• 8638 Balatonlelle, M7, Budapest irányába (Dél) 
• 6932 M43 Szent Gellért Pihenőhely  

A JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Mivel a MOL üzleti tevékenysége folyamatosan fejlődik és változik, lehetséges, hogy a jelen 
Szabályzat – beleértve a kedvezmények jellemzőit, feltételrendszerét – időről időre 
módosul/frissül, és erről a MOL az Ügyfeleket kellő időben köteles tájékoztatni. A 
módosítások/frissítések  nem  lehetnek  visszamenőleges  hatályúak,  azaz  az  Ügyfelek  már 
megszerzett kedvezményeit nem érinthetik. 

A fenti módosításokról szóló tájékoztatás a Weboldalon - www.freshcorner.hu/busz, a MOL 
MOVE Alkalmazásban push értesítéssel és elektronikus úton (e-mailben) történhet. 

A jelen Szabályzat módosításai a Weboldalon való közzétételtől számított 5 (öt) napon belül 
lépnek  hatályba,  és  az  új  Szabályzat  kiadásának  napjáig  érvényesek.  A  MOL  különösen 
fenntartja  a  jogot  a  jelen  Szabályzat  alapján  biztosított  állandó  kedvezmények  jellegének, 
összetételének  vagy  értékének  megváltoztatására,  amennyiben  a  MOL  ezt  a  piaci  vagy 
gazdasági körülmények változására tekintettel indokoltnak tartja. Az új Szabályzat hatályba 
lépése megváltoztatja a korábban érvényes Szabályzat rendelkezéseit. 

Amennyiben a MOL számára előre nem látható körülményekről szerez tudomást – beleértve, 
de nem kizárólagosan a kormány döntéseit és a jogalkotási intézkedéseket –, a MOL saját 
belátása szerint meghatározott határidőn belül jogosult a jelen Szabályzatot módosítani. 

Az  az  Ügyfél,  aki  az  új Szabályzat  hatálybalépésekor  már  szerződéses kapcsolatban  áll  a 
MOL-lal  és  nem  ért  egyet  a  Szabályzat  előzőekben  leírt  következményekkel,  jogosult  a 
fennálló  szerződéses jogviszonyt  legkésőbb  a  jelen  Szabályzat közzétételétől  számított  15 
(tizenöt) napon belül írásbeli vagy elektronikus (e-mail) felmondó nyilatkozat megküldésével 
megszüntetni. A felmondó nyilatkozatot írásban vagy elektronikus úton (e-mail) kell benyújtani 
a MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. alatti levelezési címére vagy 
a  hello@molmove.hu  e-mail  címre.  A  szerződéses  jogviszony  azon  a  napon  tekintendő 
megszűntnek, amikor a felmondó nyilatkozat a MOL-hoz megérkezik. 

Amennyiben az Ügyfél a megadott határidőn belül nem nyilatkozik a szerződéses jogviszony 
felmondásáról, a MOL úgy tekinti, hogy a szerződéses jogviszonyában bekövetkezett, fent leírt 
változásokkal egyetért. Az Ügyfél elfogadja továbbá, hogy a MOL MOVE Kártya szerződéses 
jogviszony  felmondására  nyitva  álló  határidőn  belüli  használata  a  módosított  Szabályzat 
Ügyfél általi elfogadásának minősül. 

A KEDVEZMÉNYEK MEGSZÜNTETÉSE 

A  MOL  jogosult  a  jelen  Szabályzatban  meghatározott  kedvezmények  nyújtását  bármikor 
megszüntetni. A MOL erről a Weboldalon, a MOL MOVE Alkalmazásban push értesítéssel és 
elektronikus  úton  (e-mailben)  legalább  15  (tizenöt)  nappal  a  megszűnés  előtt  értesíti  az 
Ügyfeleket,  és  a  Weboldalon  is  közzétesz  egy  tájékoztatót.  A  megszüntetés  időpontját 
követően  a  jelen  Szabályzatban  meghatározott  kedvezmények  már  nem  válthatók  be.  A 
kedvezmények  nyújtásának  megszűnése  a  MOL  MOVE  Hűségprogramban  való  részvételt 
nem érinti. 



ADATVÉDELEM 

A jelen Szabályzattal kapcsolatos Adatvédelmi Tájékoztató itt 
[https://www.freshcorner.hu/busz ] érhető el. 


