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Cégünk az Eni Hungária Zrt-vel kötött megállapodás alapján kedvezményes AGIP Expressz kártyát 

biztosít törzsvásárlói számára. 

 

A kártyához jutás feltétele:  Törzsvásárlónak rendelkeznie kell legalább 1 db PP (Profit Pozíció)-val,  

ismernie kell az online utalvány rendelés módját, a megrendelés feltétele első alkalommal min. 

10.000.-Ft értékű online utalvány kiváltása.  

 

Kártyarendelés menete: 

Amennyiben törzsvásárló rendelkezik fenti feltételekkel, email-en jelezze a partner@scnethu.com 

email címre, hogy kártyáját milyen módon szeretné átvenni ( személyesen érte jön a Budapesti 

irodába, vagy területi vezetőjével egyeztetve tőle veszi át, illetve milyen címre kéri póstázni). 

A kártyarendelés hetente egyszer történik, a kedd délelőtt 10 óráig beérkezett és leutalványozott 

megrendelések leadásra kerülnek, a kártyák adott héten csütörtök, illetve pénteki napra készülnek el, 

és kerülnek a törzsvásárlók által megadott módon átadásra, kézbesítésre. 

Ha valaki nem írja meg email-en a kézbesítési módot, kártyáját addig az irodán tároljuk, amíg meg 

nem történik részéről a jelentkezés. 

 

A postán kézbesített (ajánlott levélként) kártyákhoz biztonsági okokból nem csatoljuk a PIN kódot 

tartalmazó borítékot, ilyen esetben törzsvásárlónak kell felhívnia ügyfélszolgálatunkat a 06-20-620-

5300 telefonszámon, ahol ID száma és személyi igazolvány száma egyeztetését követően telefonon 

kapja meg a kártyához szükséges PIN kódot. 

 

Kártya feltöltése: 

Az AGIP kártyák feltöltése online utalvány megrendelésével történik, törzsvásárló min. 5.000.-Ft 

értékben tud online utalványt rendelni web irodájában a rendelés menüpontban az AGIP kártya- 

SCnetwork termékpartner kiválasztásával. Az utalványt nem szükséges kinyomtatni, 

ügyfélszolgálatunk a megrendelést követően látja az utalványt, és indítja a feltöltést. 

Első alkalommal (megrendeléskor) az utalvány teljes összegével töltjük fel a kártyát. Mivel az Eni 

Hungária hónap végén írja jóvá a kedvezmény összegét (3%) ezért a következő töltéseknél minden 

alkalommal az utalvány összegéből levonásra kerül a 3%-nak megfelelő összeg, mely majd hónap 

végén jóváíródik a kártyán. 

Az online utalvány megrendelését követően 24 órán belül ügyfélszolgálatunk elindítja a kártyatöltést, 

melyet az OTP 24 órán belül jóváír a kártyán. 

 

Kártya egyenleg lekérdezéssel és kártya elvesztéssel kapcsolatos információk a kártyával küldött 

levélben találhatók. 

 

További kérdések esetén kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat:  06-20-620-5300. 
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