טופס בקשה לניפוק כרטיסים מגנטיים
שם הלקוח

תאריך

מס‘ ח.פ | ע.מ | ת.ז.

הלקוח ח״מ מסמיך בזאת את איש הקשר אשר פרטיו להלן ,להזמין עבור הלקוח ,מעת לעת ,כרטיסי תדלוק מגנטיים ,בהתאם לנתונים בטבלה להלן ,ובכפוף להסכם ולתנאים עליו חתום
הלקוח הח״מ עם ״דלק״ חברת הדלק הישראלית בע״מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע״מ ( להלן :״דלק״) .הלקוח הח״מ מתחייב להקפיד ולמנוע שימוש לרעה בכרטיס על ידי
מי שלא הורשה להשתמש בו ו/או שלא למטרה למענה נמסר ,ולוקח על עצמו את מלוא האחריות בגין שימוש לרעה כאמור .ידוע ללקוח הח״מ כי בכל מקרה בו ייצוין ,בעמודה שלהלן,
מס׳ רכב  -הדבר יחיייב הקלדת מס׳ הרכב במשאבת התדלוק טרם התדלוק.
את הטופס יש להחזיר חתום לדוא״ל  do@delek.co.ilאו לפקס .09-8923033
מסד סוג כרטיס
רכב  /נהג /
מאסטר

מס’ רכב

סוג רכב

(פרטי/מסחרי/
אוטובוס/
משאית)

שם מחזיק הכרטיס

(בכרטיס רכב או נהג בלבד)

מגבלת כמות
לתדלוק
ביום (בליטרים)

מגבלת כמות
לתדלוק
בחודש (בליטרים)

אפשרות
לרכישת
שמן

סוג דלק

שליחת הכרטיסים

1

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

2

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

3

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

4

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

5

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

6

פ | מס | א | מש

כן | לא

 | 98 | 95סולר | הכל

איסוף בדלק בקבלה /
בדואר רשום

שים לב ,תדלוק באמצעות הכרטיסים מחייב הקלדה של קוד סודי.

*נא למלא את כל הפרטים בכתב יד ברור וקריא על מנת למנוע עיכובים בהזמנה.
					
שם איש הקשר

ת.ז

			
תפקיד איש הקשר

טלפון איש הקשר

(המוסמך להזמין כרטיסים בשם הלקוח)

אני הח״מ כאיש הקשר של הלקוח ,מתחייב ומצהיר בזאת כי הנני מורשה מטעם הלקוח להזמנה ולביטול של כרטיסי תדלוק ,מעת לעת ,כמו גם
להזמנת כרטיסי תדלוק חלופיים במקומם של כרטיסים שאבדו/נגנבו והלקוח הצהיר על כך ,וכי הרשאה זו תואמת את מסמכי ההתאגדות של
הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי ״דלק״.
חתימה וחותמת הלקוח
*בחברה בע״מ יש לחתום עם חותמת חברה
גרסה  10/15הנפקת כרטיסים
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