KYÖD – SHELL – MULTİNET İŞBİRLİĞİ BİREYSEL KULLANICI
PARTNER CARD KULLANICI TALİMATNAMESİ
A) Kredi kartı ve partner kart tanımlama (1 kez yapılacak)
1- KYÖD sekreterliğine kampanya faydalanıcısının adı soyadı ve GSM numarası bildirilir.
2- KYÖD tarafından haftalık olarak kullanıcı adayı bilgileri ve verilecek partner kartların
numaraları bildirilir.
3- Multinet firmasından SMS geldikten sonra ve KYÖD’ten Shell Partner Card teslim
alındıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılır.
*(Bazı bilgisayarlarda Chrome programında “beklenmeyen hata uyarısı” çıkabilir. Bu
durumda firefox, internet Explorer gibi bir programla denemeniz önerilmektedir. )

4- www.multinet.com.tr adresine girilir. Sağ üst köşede bulunan online işlemlere tıklanır,
Bireysel seçeneği seçilir.
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5- Açılan pencerede sol alt köşede bulunan “ Multinet kartınız var ancak üyeliğiniz yok
mu” yazısının altındaki “üye ol ” kısmına tıklanır.

6- Açılacak ekranda istenen ad-soyad, e-posta, cep telefonu kısımları doldurulup “ben
robot değilim” ve “Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” kısmına işaretleme
yapıldıktan sonra kaydı tamamla kısmına tıklanır. Cep telefonuna gelen SMS şifresi ile
kayıt tamamlanır. .

7- Sol üst köşede bulunan “YENİ KART TANIMLA” kısmına tıklanarak çıkan ekrana,
SMS ile iletilmiş 16 haneli sanal kart numarası ve CCV bilgisi girilir.
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8- SMS şifresi girildikten sonra kullanıcı sayfası gelir. Bu sayfadan “Shell Kart bakiye
yükleme”
kısmına
tıklanır.
BAKİYE
YÜKLEME
KISMINA
TIKLANMAMALIDIR.!!!”

04.01.2022 Versiyon 2 (İK)

3/8

İlgili yere tıklandığında YENİ KREDİ KARTI TANIMLAMA sayfası gelir. Buraya
çekim yapılacak kredi kartına ait bilgiler girilerek “BANKA KARTINI TANIMLA”
tıklanır. ( buraya kredi kartı – bankamatik kartı ya da sanal kredi kartı girilebilir)

9-

Banka kartı tanımlandıktan sonra tekrar Shell Kart Bakiye Yükleme kısmına tıklanır
ve açılan ekranda Yeni Kart Tanımla kısmına tıklanır. Buraya 10 haneli partner card
numarası girilir. (Kartınızda alttaki numara)
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10- Bu işlemden sonra Kredi kartınız (ya da bankamatik kartınız) tanımlanmış olacaktır.

B) Bakiye yükleme işlemi
1- İlk işlemin ardından buradan devam edilebilir. Sonraki işlemler için tekrar
www.multinet.com.tr adresine girilip sol üst köşeden online işlemler ve bireysel
işlemler seçilir.
2- Sol köşede Üye girişi kısmında cep telefonu numarası başında 0 olmadan yazılır. “ben
robot değilim” kısmı tıklanır.
Bazen bu kısım tıklandığında bir resim çıkıp size soru sorabilir bu normaldir. Trafik
ışığı olan kutuları seçin, bisiklet görünen kutuları işaretleyin gibi sorular sorulabilir.
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3- Bu aşamadan sonra adınızın, multinet kart numaranızın olduğu bir ekran karşınıza
gelecektir. Bu ekranda Shell Kart Bakiye yükleme kısmını tıklayınız. (Bakiye yükle
kısmına tıklamayınız !!!!)

4- Açılan ekranda “Yüklenecek tutar” kısmına TL olarak yüklemek istediğiniz tutarı girip
yeşil “Yükle” kısmına tıklayınız. Bu aşamada bankanızdan onay almanız gerekebilir.
Cep telefonunuza onay işlemi ya da SMS gibi bankadan bankaya değişen bir işlem
gerekebilir.
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5- Yükle kısmına tıkladıktan sonra tekrar “Shell Kart Bakiye yükleme” kısmına
tıkladığınızda son bakiyenizi görebilirsiniz. (56,56 TL + 20 TL = 76,56 TL)

C) Shell Partner Card’ın kullanımı
Shell Partner Card’ı akaryakıt istasyonuna gittiğinizde dolum görevlisine veriniz. Görevli
kartınızı pompaya okuttuğunda bakiye bilginizi görecektir. Bu aşamadan sonra ;
a) Tutar söyleyerek, örneğin 100 TL diyerek ya da,
b) Depoyu doldurmasını söyleyerek yakıt alabilirsiniz. Bakiyeniz deponun dolmasına
yetmeyecek ise bakiyeniz kadar akaryakıt verdikten sonra pompa duracaktır.
Örneğin 300 TL bakiyeniz varken deponuzun dolması için 450 TL’lik akaryakıt gerekli
ise 300 TL bakiyenizi kullandıktan sonra pompa otomatik olarak durmaktadır.

D) İndirimden nasıl faydalanılır?
İndirim tutarı benzin tutarından doğrudan düşülerek yansıtılacaktır. Örneğin yakıt litre
fiyatı 10 TL ise size 9,5 TL üzerinden işlem yapılacaktır. Bu sayede sabit bir tutarla
alırsanız örneğin 100 TL ile alırsanız daha fazla yakıt alacaksınız. Pompadan tarafınıza
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verilecek fişin alt kısmında normalde ödemeniz gereken tutar, ödediğini tutar, kazancınız
ve kart bakiyeniz görülmektedir.

Örnek olması bakımından üstteki fişte normalde 526,35 TL tutması gereken bir yakıt alımı için
500 TL ödendiği, 26,35 TL kazanç sağlandığı, kartta da 0 lira kaldığı görülmektedir.

KYÖD Ailesi olarak mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
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