תקנון "דלק קארד" ללקוחות בהסדר תדלוק
.1כרטיס "דלק קארד" )להלן" :הכרטיס"( הינו כרטיס ייחודי של "דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן" :דלק"( המוגבל מראש
בתקרה בסכום נקוב או כמות ליטרים נקובה ,לשימוש ברשת תחנות התדלוק של "דלק",
אלא אם מפורט אחרת בחזית הכרטיס.
.2תנאי השימוש בכרטיס:
א.הכרטיס תקף החל מהנפקתו ללקוח ועד לתאריך הנקוב בחזית הכרטיס או עד לניצול
מלא של התקרה הנקובה בחזית הכרטיס ובכל מקרה עד  36חודשים ,המוקדם
מביניהם .הכרטיס אינו ניתן לטעינה מחדש.
ב.השימוש בכרטיס יתאפשר לפי סוג הדלק המפורט בחזית הכרטיס בלבד.
ג.הזמנת כרטיסי "דלק קארד" תתאפשר באמצעות טופס ייעודי בלבד .את הטופס ניתן
להוריד מאתר האינטרנט של "דלק" או באמצעות שירות הלקוחות .מובהר כי
הכרטיסים המתקבלים אינם פעילים ועל מנת להפעילם יש לשלוח ל"דלק" בקשה
מתאימה על פי ההנחיות המצורפות לכרטיסים.
ד.ההנחה לליטר שתופחת בתדלוק באמצעות כרטיס "דלק קארד" תהיה אותה ההנחה
כפי שנקבעה בהסדר התדלוק של הלקוח .ההנחה כאמור תופחת ממחיר המחירון
לצרכן בשרות מלא )גם בתדלוק בשירות עצמי( המתעדכן באתר  Delek.co.ilמעת לעת.
לא תינתן הנחה נוספת במעמד התדלוק או בכל מעמד אחר למעט כאמור לעיל וכן
אין כפל הנחות או מבצעים.
ה.התשלום עבור התדלוקים המבוצעים באמצעות הכרטיס ,יתבצע באמצעות חיוב
פרטי החשבון המופיעים ב"דלק" במסגרת הסדר התדלוק.
ו.הכרטיס תקף רק במתחמים הנמנים על רשת מתחמי "דלק" בפריסה ארצית לפי
רשימה באתר  www.delek.co.ilהניתנת לשינוי בכל עת ,אלא אם צוין אחרת על גבי
הכרטיס.
.3להלן יובאו הפרטים וההוראות בקשר עם כרטיס ההטבה:
א.הכרטיס לשימוש עצמי בלבד ואינו ניתן להחזרה.
ב.ההוראות המפורטות בהסדר התדלוק יחולו גם על כרטיסי "דלק קארד" ,לרבות ,אך לא
רק ,בכל הקשור לדיווח מידי במקרה של גניבה ,השחתה ושימוש לרעה בכרטיס.
ג.להסרת ספקות מובהר כי "דלק" רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם
להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך .כן מובהר כי פרטי הלקוח נשמרים במאגר
המידע הרשום של "דלק" ,כנדרש ,וכי "דלק" רשאית לשלוח ללקוח מידע פרסומי ו/או

שיווקי ו/או במסגרת קד"מ של "דלק" או מי מטעמה ,אלא אם הודיע הלקוח אחרת
ל"דלק" באיזה מאמצעי התקשורת הכתובה.
ד.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט
המוסמך בתל-אביב.
ה.פרסומים לגבי הכרטיס שיבוצעו בכרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או במנטות
המשתתפות או באיזו מהם ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את
התחנות והחנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם.
ו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בדבר המבצע ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין ,למעט הוראות
המפורטות בהסדר בתדלוק של הלקוח מול "דלק".
ז.בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמע.
ח.תקנון זה יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה.
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

