ORANGES OIL
COMPANY

AUTOMATA BENZINKÚT
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A tankolás minimális összege 1.000 Ft.
Mindenekelőtt figyeljen a választott
üzemanyag típusára!
A tankolás megkezdésétől 10 perc áll rendelkezésére, hogy feltöltse üzemanyag tartályát. Az időkorlát túllépése után automatikusan megszakad a tankolási folyamat.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

1.

Válassza ki a fizetési
módok közül a ’BANKKÁRTYA’
lehetőséget!

TOVÁBB

2.
3.

Írja be milyen összegben
kíván tankolni!

Nyomja meg a ’RENDBEN’ gombot!

4.
5.

Helyezze be bankkártyáját
a kártyaolvasóba vagy
használja a PayPass
funkciót (melyet a terminálbillentyűzet alatt talál)!

Írja be a PIN kódot, nyomja
meg az ’OK’ gombot!

6.
7.

RENDBEN

Vegye ki a
bankkártyát!

A képernyőn nyomja meg
a ’Tovább a tankoláshoz’
gombot!

8.
9.

Válasszon
bizonylattípust!

Kezdje meg a
tankolást!

10.
11.

Helyezze vissza a
töltőpisztolyt!

Vegye el a kiadott bizonylatát!

Az Ön által előre megadott összegnél kevesebb
tankolás esetén, csak a ténylegesen tankolt
összeg kerül levonásra.

Gyakran ismételt kérdés, hogy felhasználóink,
miért kapnak kétszer SMS-t bankjuktól, mintha
kétszer lenne beterhelve a számlájuk. Az első SMS
az Ön által kiválasztott összeget jelöli meg, mely ideiglenesen
lefoglalásra kerül. A második SMS a ténylegesen letankolt ös�szeget jelzi Önnek, amely folyószámlájáról levonásra került.
Amennyiben a tényleges tankolás összege kevesebb, mint
a lefoglalt összeg mértéke, abban az esetben a különbözet
a banki könyvelése után újra elérhetővé válik folyószámláján.
Bankkártyás fizetés esetén az automata levásárlási kupont nem ad ki.

KÉSZPÉNZES FIZETÉS

1.

TOVÁBB
Válassza ki
a fizetési
módok közül a ’KÉSZPÉNZ’
lehetőséget!

2.
3.

Helyezze be a készpénzt
a bankjegyolvasóba!

RENDBEN

A képernyőn nyomja meg a
’Tovább a tankoláshoz’ gombot!

4.
5.

Válasszon
bizonylattípust!

Kezdje meg a
tankolást!

6.
7.

Helyezze vissza a
töltőpisztolyt!

Amennyiben áfás számlát vagy
bizonylatot választott, kérjük,
vegye el az automatából!

Ha nem tankolta le az adott összeget, az automata
készpénzt nem ad vissza, hanem levásárlási kódot
TARTALMAZÓ KUPONT ad ki, ami a tankolástól számított 60 napig érvényes. Kérjük, tankolás után ne
felejtse ott kuponját, melyet a BIZONYLAT feliratú nyílásban talál.

LEVÁSÁRLÁSI KUPONNAL
VALÓ FIZETÉS

1.

Válassza ki a fizetési
módok közül a ’LEVÁSÁRLÁSI
KUPON’ lehetőséget!

2.
3.

Helyezze a készpénzolvasóba
a vonalkódot tartalmazó
kupont, vagy írja be a 18
számjegyből álló számkódot!

Amennyiben a kuponon
található összeg nem éri el
az 1.000 Ft-ot, nyomja meg
a ’További fizetőeszközök”
lehetőséget és egészítse ki az
összeget minimum 1.000 Ft-ra!

4.

Válassza ki milyen további
fizetési lehetőségekkel
szeretné kipótolni az
összeget! (készpénz és/vagy
bankkártya)

5.
6.

Válasszon
bizonylattípust!

Kezdje meg a
tankolást!

7.
8.

Helyezze vissza a
töltőpisztolyt!

Amennyiben áfás számlát vagy
bizonylatot választott, kérjük,
vegye el az automatából!

Lehetősége van a fizetőeszközök kombinálására, azaz akár mindhárom fizetési módot (készpénz, bankkártya, levásárlási kupon) alkalmazhatja egyazon tankolásnál.

Gyakran ismételt kérdés, hogy milyen módon van
lehetőség teletankolni autónk tartályát a legegyszerűbben. Ebben az esetben javasoljuk, hogy használja a BANKKÁRTYÁS fizetési lehetőséget, ekkor ugyanis az
Ön által előre megadott összeg csak akkor kerül teljes egészében levonásra, amennyiben az előre megadott összegnek megfelelő üzemanyag mennyiséget bele tudta tankolni a
gépkocsijának üzemanyagtartályába.

