
Inlernet® Termékpartner az OMV!

Kedves Törzsvásárlónk!

Örömmel értesítjük, hogy az Inlernet Hungary Partners Zrt. és 
az OMV Hungária Kft. üzemanyag forgalmazó Termékpartneri 
szerződést  kötött,  így  a  jövőben,  az  ÁSZF  szerinti,  1,7% 
kereskedelmi  árengedménnyel  vásárolhatóak  meg  az  OMV 
Value Flex Kártyák és a későbbi feltöltéseik is.

Az  OMV  Value  Flex  Kártya  a  tökéletes  választás  az  Ön 
számára!

Az OMV 177 magyarországi töltőállomásán üzemanyagokat, 
kenőanyagokat  és  autómosó  szolgáltatásokat,  további  69 
VIVA  kávézóban  és  SPAR  Express  shopban,  pedig 
élelmiszereket,  frissítőket,  és  számos  kiegészítő 
szolgáltatást* vásárolhatnak az autósok az OMV Value Flex 
Kártya segítségével. 

Igényeljen még ma „OMV Value Flex Card“ elnevezésű kártyát 
és töltse fel az Ön által kiválasztott összeggel!

Az érvényes és aktivált OMV Value Flex Kártya két éven belül 
korlátlan alkalommal feltölthető. A feltöltött összegnek 1.000 
Ft-tal  oszthatónak  kell  lennie.  Az  egy  feltöltés  alkalmával 
feltölthető legkisebb összeg 10.000 Ft, a legnagyobb összeg 
akár 500.000 Ft lehet.

Az OMV Value Flex Card az utolsó feltöltéstől számított 2 évig 
váltható be, illetve tölthető fel ismét.

Az  új  kártya  rendelés  maximum  10  munkanapon  belül 
elkészül,  a  feltöltés  maximum  3  munkanapon  belül  íródik 
jóvá.

Az  OMV Value Flex Kártya használatával  Ön automatikusan 
elfogadja  az  OMV  Vásárlási  Utalvány  Kártya  Általános 
Szerződési  Feltételeit  is,  különösen a  „6.  AZ UTALVÁNYOK 
HASZNÁLATA”  pontot,  mely  az  www.omv.hu  honlapon 
tekinthető meg.

Tudás, információ, motiváció
Mostantól, akár a nappalijából is 
megtekinthető! Legyen részese az élménynek 
és szerezzen tudást kényelmesen!

Tanuljon és fejlődjön hetente rendszeresen!
Az Inlernet® használatának, előnyeinek és a 
benne rejlő lehetőségek maximális 
kihasználásához szükséges tudás képzése.

Csúcsminőségű szolgáltatás minden 
Inlernet® Törzsvásárlónak, hogy jelentősen 
megkönnyítse a mindennapi pénzügyeit.

Inlernet® Prepaid MasterCard®
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*Kivételt képeznek az alábbi termékek/szolgáltatások:

- Autópálya matrica (magyar és külföldi)

- Útdíj-  fizetés, fedélzeti  egység megvásárlása és feltöltése, 
viszonylati jegy vásárlása

- Telefonfeltöltés

- Pick-Pack csomagátvétel

- Egyéb utalványok, ajándékkártyák

Feltöltés menete:

1.  Megrendeli  a  Webirodájában  az  utalványt  (Az  utalvány 
teljes összegének 1.000 Ft-tal oszthatónak kell lennie. Az egy 
feltöltés alkalmával feltölthető legkisebb összeg 10.000 Ft, a 
legnagyobb összeg 500.000 Ft lehet.) 

2.  E-mailben  (info@inlernet.com)  küldje  el  a  meglévő  OMV 
Value  Flex  Card  kártyájának  19  jegyű  azonosítószámát  (a 
kártya  hátulján,  alul  a  vonalkód  alatt  található)  és  a 
törzsvásárlói azonosítóját. Amennyiben még nem rendelkezik 
kártyával  akkor  a  következő  szöveget  írja  az  e-mailbe  a 
törzsvásárlói azonosítóján kívül: „Új kártya rendelése”.

3. Amennyiben új kártyát rendelt, azt személyesen veheti át az 
Inlernet® Napon vagy az Inlernet® Nap után a 1173 Budapest, 
Bujákhida  utca  2.  szám  alatti  irodában  előzetes  időpont 
egyeztetés után. 

Az  időpont  egyeztetésre  az  alábbi  Weboldalunkon  talál 
elérhetőségeket:

https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12853PP01

Az utalványokat postán, vagy futárral NEM küldjük ki. 

További  részleteket  talán  az  Inlernet  honlapján  a 
Termékpartner kereső menüpont alatt:

https://www.inlernet.com/hu/content/partner/HU12853PP01

Jó  tankolást  és  utat  kívánunk  az  OMV  Value  Flex  kártya 
használatával és, hogy élvezze az Inlernet® kedvezmény általi 
előnyöket most már a tankolás során is!

Vegyen részt az Inlernet® Utazási versenyen!
Töltsünk együtt egy feledhetetlen nyaralást a 
Dél-afrikai Köztársaságban található Lost City 
Palace luxus szállodakomplexumban!

Rendeljen Ön is Inlernet® névjegykártyát!
Rendelkezzen céges névjegykártyával, hogy 
elérhetőségeit elegáns formában adhassa át 
leendő ügyfeleinek!

Mert egyszerűen TÖKÉLETES!
Álmai csomagja amire várt, melyet nem a 
postás hoz, de sikert és anyagi biztonságot 
nyújt Önnek. Küldje tovább másoknak is!
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