תקנון "דיסקאונט"
.1

כרטיס "דיסקאונט" )להלן" :הכרטיס"( הינו כרטיס ייחודי של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן" :דלק"( המקנה לבעליו הנחות בתדלוק ,ברכישת
מוצרים במנטה ,ויכול שיקנה הטבות ככל שצוין על גבי הדף הנלווה אל הכרטיס במעמד קבלתו )להלן:
"הדף הנלווה"(.

.2

תנאי השימוש בכרטיס ההטבה:
א.

כרטיס ההטבה תקף החל מהתדלוק הראשון ועד למועד הרשום על גבי הכרטיס ו/או על גבי הדף
הנלווה" .דלק" רשאית לשנות את תוקף כרטיס ההטבה לתקופות נוספות ,מעת לעת ,לפי שיקול
דעתה.

ב.

ככל שנדרש תשלום עבור הכרטיס ,התשלום יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.

ג.

לקבלת ההנחה בתדלוק יש להעביר את כרטיס ההטבה במשאבה לפני התדלוק.
לקבלת הנחה ב"מנטה" יש להעביר את הכרטיס בקופת ה"מנטה" לפני הרכישה.

ד.

ההטבות המוענקות לבעל/ת הכרטיס הן:
 (1ההנחה בתדלוק תינתן מהמחיר המרבי לצרכן בשרות מלא )גם בתדלוק בשירות עצמי(,
וזאת עבור  300הליטרים הראשונים בכל חודש אשר תחילתו במועד התדלוק הראשון.
עבור כל ליטר בנזין  95מעל  300הליטרים כאמור ,תופחת ההנחה כאמור ותעמוד על
הסכום שצוין על גבי הדף הנלווה לכרטיס במעמד קבלתו.
 (2לא תינתן הנחה ב"מנטה" ברכישת מוצרים שונים ,ביניהם  -עיתונים ,טבק ומוצריו,
אלכוהול ,כרטיסי חיוג ,כרטיסי תדלוק ,חלב ומוצריו ,עמלות משיכת מזומנים ,טעינה
סלולארית" ,סלופארק" ,שירותי סליקה ,שירותי דואר וכל מוצר ושירות לשיקול דעת
החברה מעת לעת.
 (3אין כפל הנחות או מבצעים.

ה.

הכרטיס תקף רק במתחמים הנמנים על רשת מתחמי "דלק" בפריסה ארצית לפי רשימה באתר
 www.delek.co.ilהניתנת לשינוי בכל עת.

ו.

.3

"דלק" רשאית לשנות את ההנחות לעיל או לבטלן על-פי שיקול דעתה מעת לעת וכפי שיופיע באתר
האינטרנט של החברה כאמור.

להלן יובאו הפרטים וההוראות בקשר עם כרטיס ההטבה:
א" .דלק" שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש איזו מההטבות במקרה של חשש לאי
תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו/ה של הלקוח/ה לקבל איזו מההטבות לעיל.
ב" .דלק" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח/ה כלשהו/י ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה
שהיא בגין השימוש בכרטיס ההטבה.
ג .להסרת ספקות מובהר כי "דלק" רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל
גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

ד .מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-
אביב.
ה .פרסומים לגבי כרטיס ההטבה 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.
ז .בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמע.
ח .תקנון זה יעמוד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ברח' גיבורי ישראל 7
נתניה ובאתר האינטרנט של החברה.
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

