שם החברה  /לקוח
ח.פ /ת.ז
שם איש קשר

מס' לקוח
טל' איש קשר

לכבוד " :דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן" :דלק"(
בפקס  - 09-8923025או לסרוק ולשלוח לכתובת דוא"ל dalkan@delek.co.il :

הנדון  :בקשה להרשאה לשימוש באתר אינטרנט וכתב התחייבות

הואיל

ואנו הח"מ _______________ מס' ת.זהות  /תאגיד _____________ )להלן "
"הלקוח"( התקשרנו עמכם בהסכם לרכישת מוצרים באמצעות מערכת "דלקן דלק"
)להלן" :הסכם דלקן"( אשר במסגרתו הותקן ציוד מתאים בכלי רכב שבבעלותנו
ו/או בשימושנו ו/או כל אמצעי תדלוק אחר של "דלק" המאפשר תדלוק )להלן:
"אמצעי התדלוק"(;

והואיל

ו"דלק" מפעילה אתר אינטרנט )להלן" :האתר"( המאפשר ללקוחות הדלקן שיורשו
לכך ,לקבל נתונים ו/או להזין נתונים אודות כלי הרכב שלהם ו/או בשימושם בעלי
אמצעי תדלוק ,וזאת כ"שירות ללקוח" ובמטרה להקל על הלקוח את המעקב,
הפיקוח והבקרה על צי כלי הרכב שבבעלותו ו/או שימושו;

והואיל

והננו מעוניינים לקבל מ"דלק" הרשאה לכניסה ולשימוש באתר כמפורט להלן
בבקשה זו ובכפוף לתנאיה.
אי לכך אנחנו מאשרים ,מצהירים ומתחייבים כדלקמן :

 .1המבוא לכתב ההתחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
) .2א( הלקוח מאשר כי "דלק" רשאית לאחסן באתר ובמאגרי המידע של "דלק" כל מידע
שברשותה לגבי צי הרכב של הלקוח בעל אמצעי התדלוק כהגדרתו לעיל.
)ב( דלק תעדכן מעת לעת את פרטי התדלוקים שיבוצעו באמצעות כלי הרכב של הלקוח
)להלן" :פרטי התדלוקים"(.
ידוע ללקוח כי עקב אילוצים טכניים ,פרטי התדלוקים שיופיעו באתר אינם בהכרח מדויקים,
שלמים או מעודכנים ולכן מוסכם על הלקוח כי נתוני התדלוקים שיופיעו בחשבוניות שיופקו
ע"י "דלק" הם הנתונים בהם "דלק" מתחייבת ,לשימוש הלקוח.
)ג( "דלק" תכלול באתר שדות לעדכון ע"י הלקוח כמו שם נהג ,קיבולת מיכל  ,תקרת תדלוק
יומית ואו חודשית  ,אימות רכב ועוד כפי שתמצא לנכון
כמו כן ,הלקוח יוכל לחסום לשימוש אמצעי תדלוק וכן לפתוח אמצעי תדלוק שנחסם על ידו
ואו ע"י "דלק" בסוגי חסימה שנקבעו והורשו ע"י "דלק") .דלק" רשאית לשנות את השדות
המאפשרים נתונים להזנה בכל עת על-פי שיקול דעתה.
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) .3א( על מנת לאפשר ללקוח להיכנס לאתר ולהשתמש בו" ,דלק" תנפיק ללקוח סיסמא ,מס' צי ושם
משתמש )להלן" :הסיסמא"" ,מס' הצי" ו"שם המשתמש" בהתאמה וכולם ביחד – "קוד הכניסה
לאתר"(.
)ב( ידוע ללקוח כי קוד הכניסה לאתר יתאפשר הן לקבלת המידע שבאתר לרבות ע"י הדפסתו
והעתקתו והן להזין ו/או לשנות את הנתונים להזנה .לפיכך הלקוח מתחייב כי :
.1
.2

.3

.4

.5

קוד הכניסה לאתר ישמר בסודיות מוחלטת ויימסר אך ורק לאדם המוסמך מטעם הלקוח
להיכנס לאתר ולהשתמש בו.
הלקוח ינקוט בכל האמצעים האפשריים על מנת למנוע את העברת קוד הכניסה לאתר לידי
מי שאינו מורשה מטעמו להיכנס לאתר ו/או להשתמש בו ומבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי
בכל מקרה הלקוח יהיה אחראי בלעדית לכל פעולה ו/או שימוש ,ללא כל יוצא מהכלל ,שיעשו
בקבצי ובדפי האתר הרלבנטיים ללקוח ובנתוני הלקוח המאוכסנים באתר ,לרבות הנתונים
להזנה ו/או להורדת נתונים מהאתר ו/או לכל שימוש שיעשה בהם ובכל מקרה ,תנאי ומצב,
"דלק" לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.
בכל מקרה שהאדם המוסמך להיכנס לאתר מטעם הלקוח יחדל לעבוד בשירותו של הלקוח
ו/או שהלקוח יבטל את הרשאתו להיכנס לאתר לצפייה או לשימוש ו/או בכל מקרה שייוצר
חשש שקוד הכניסה לאתר הגיע לידיעת מי שלא הוסמך לכך מטעם הלקוח – מתחייב
הלקוח להודיע ל"דלק" על כך בכתב באופן מיידי ולדרוש את חסימת קוד הכניסה לאתר,
ו"דלק" מתחייבת לפעול לחסימת קוד הכניסה מיד כשמתאפשר לעשות כן .מובהר ,כי ייתכן
וחסימת קוד הכניסה תתאפשר בסמוך ולא באופן מיידי ,מסיבות שונות ,והלקוח מודע לכך
שעלולים להיווצר פערים בין מועד דרישת הלקוח לבצע חסימת קוד כניסה ועד למועד ביצוע
החסימה בפועל על ידי "דלק" ,וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה
בקשר לכך .לפי בקשת הלקוח "דלק" רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להנפיק לו קוד כניסה חדש.
ידוע ללקוח כי "דלק" אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיה זמין לכניסה ו/או לשימוש בכל עת
ו/או במועד כלשהו והלקוח מאשר כי הדבר הובא לידיעתו וכי יתכן כי הכניסה לאתר הצפייה
באתר ו/או השימוש בו יופרעו ,יופסקו ,יקטעו ו/או יחולו בהם שיבושים ,תקלות ,כשלים
וכיו"ב ,בין שמקורם ברכיבי חומרה ,ברכיבי תוכנה ,בתקשורת הנתונים ו/או מכל סיבה אחרת
)לרבות במקרי  (off-lineבין שתיגרם ע"י "דלק" ובין שתיגרם ע"י צד שלישי כלשהו ובכל
מקרה לא תהא ללקוח טענה ו/או תביעה כלשהי נגד "דלק" עקב כך.
)א( בחתימתו על כתב הסכמה זה ,הלקוח מוותר כלפי "דלק" על כל טענה ,תביעה או
דרישה בכל הנוגע לכניסתו של צד ג' לאתר לרבות חשיפתו לנתונים ולמידע המתייחסים
ללקוח ,לרבות לשיבוש הנתונים באתר ,להעתקתם ו/או לשימוש בהם ע"י הצד השלישי
ולרבות להפרעה ושיבוש השימוש באתר ע"י הלקוח.
)ב( מבלי לגרוע מכלליות האמור ולהסרת כל ספק ,מובהר כי "דלק" לא תישא באחריות
כלשהי לרבות חוזית ,נזיקית או אחרת כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר לאתר
ובכלל זה בקשר לאמור לעיל ו/או בקשר לזמינות האתר ו/או הנתונים ו/או המידע שבו ,כולו
או מקצתו ו/או בקשר לתקלות ו/או למידע שיוצג באתר – נכונותו או אי-נכונותו ,שלמותו או
אי שלמותו ו/או למידע ו/או לנתונים שיושמטו מהאתר ,תהא הסיבה לכך אשר תהא והלקוח
מוותר בזאת על כל טענה ,תביעה או דרישה כנגד "דלק" בקשר לכך.
)ג( עוד מובהר כי האמור לעיל המידע והנתונים שיתפרסמו באתר הנם בבחינת "מידע כללי"
בלבד ובלתי מחייב ולכן "דלק" לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן הוצאה והפסד
שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו במישרין או בעקיפין כתוצאה מהאתר לרבות עקב
השימוש במידע ו/או בנתונים לרבות במקרה של העדר מידע ו/או נתונים כלשהם באתר ו/או
עקב חוסר יכולת להיכנס לאתר ו/או להשתמש בו ו/או כתוצאה מתפעולו ו/או תחזוקתו של
האתר ו/או אי-עדכונו ו/או כתוצאה מחוסר יכולת זמנית או קבועה לשימוש באתר כולו את
מקצתו ,תהא הסיבה לכך אשר תהא ללא כל יוצא מהכלל והלקוח פוטר בזאת ומשחרר את
"דלק" ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות בקשר לכל האמור.
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 .6מוסכם על הלקוח כי זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים תקבענה על פי הסכם הדלקן
והתוספות מכוחו ,בלבד .עוד מובהר להסרת ספק כי המידע שבאתר כולו או מקצתו ו/או כל
דו"ח שיופק ממנו לא יהווה "מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות ו/או לא יהווה מסמך מחייב
או מזכה כלשהו.
 .7הלקוח מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו יתנהגו בהתאם להוראות כל דין הרלבנטיות לשימוש
באתר ובהתאם לכללי ההתנהגות הנהוגים והמקובלים לגבי שימוש באתרים ובכפוף לאמור
לכתב התחייבות זה ו/או לכללים ו/או תנאי שימוש שיופיעו אם וככל שיופיעו באתר ,ובכל
מקרה ימנע מביצוע פעולה כלשהי באתר שלא הורשה במפורש לבצעה.
 .8הואיל והאתר ו/או אפשרות השימוש בו ניתנים כ"שירות ללקוח"" ,דלק" שומרת על זכותה
בכל עת ,ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי:
 להפסיק את הפעלת האתר ו/או את השימוש בו ,כולו או מקצתו. לחסום את הכניסה לאתר בפני הלקוח. לשנות את תוכן ו/או עיצוב האתר כולו או מקצתו. לשנות את אפשרויות השימוש של הלקוח באתר ,כולן או מקצתן לרבות לגבי אפשרותהצפייה במידע שבאתר ו/או אפשרות השימוש בו ,הכל לזמן מוגבל או לצמיתות.
כמו כן "דלק" שומרת על זכותה לגבות תשלום עבור השימוש באתר ובלבד שתשלח ללקוח
הודעה בכתב על כך לפחות  14ימים מראש.
 .9מבלי לגרוע מכל האמור בכתב התחייבות זה ,מובהר בזאת כי אין האמור בכתב התחייבות
זה גורע מאיזה חובות והתחייבויות הלקוח כלפי "דלק" בהתאם להסכם הדלקן ו/או כל מסמך
אחר ו/או לפי כל דין.
 .10הלקוח מבקש מ"דלק" בזאת:
)א( למסור לה"ה ____________ את קוד הכניסה לאתר )כמשמעותו בסעיף  3דלעיל(.
)ב( להודיע בזאת כי ה"ה _____________ מס' ת"ז ___________ וכן ה"ה
____________ מס' ת"ז _____________ וכל אדם נוסף שלגביו תומצא ל"דלק" הודעה
בכתב מהלקוח כשהיא מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח כי בוצעה בהתאם לזכויות החתימה של
הלקוח – יהיו רשאים ליתן ל"דלק" הודעות לגבי זהות האנשים המוסמכים לקבל את קוד
הכניסה לאתר וכן לבקש לחסום קוד כניסה ו/או להנפיק קוד כניסה חדש ו/או למסור ל"דלק"
כל הודעה או בקשה אחרת בקשר לשימוש באתר והכל בהתאם ובכפוף לאמור לעיל בכתב
התחייבות זה.

כל הודעה של הלקוח תימסר ל"דלק" בכתב.
ולראייה באנו על החתום :
חתימה וחותמת הלקוח  ___________________ :תאריך ___________:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------חברות בע"מ – יש להחתים רו"ח או עו"ד .לחילופין ניתן לצרף פרוטוקול מורשה חתימה בצירוף
חתימת מורשי החתימה
אני הח"מ ______________ ,עו"ד  /רו"ח מאשרים כי כתב ההתחייבות דלעיל נחתם ע"י
ה"ה ________ __________ ,המוסמכים לחתום עליו בשם הלקוח וחתימתם בציורוף חותמת
הלקוח ,מחייבת את הלקוח לכל דבר ועניין.
תאריך _________________ חתימה וחותמת העו"ד  /רו"ח _______________________
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פרטים להתחברות ראשונית :
הינך מתבקש למלא את הפרטים הבאים :
שם פרטי :
שם משפחה:
ת.ז:
מספר טלפון עבודה:
מספר טלפון נייד:
תאריך לידה:
מילת זיהוי :
נא לציין כתובת דואר אלקטרוני לשליחת קוד כניסה _________________________
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