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הכרטיס הינו כרטיס ייחודי של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ (להלן" :דלק") אשר טעון בסכום
קבוע מראש בהתאם לסכום הפיצוי בו עודכנת ,למימוש בתדלוק סולר בלבד ,כפי שמפורט בחזית הכרטיס.
בכל מקרה ,כרטיס יחיד לא ייטען בסכום העולה על ( 11,111עשרת אלפים)  .₪על כן ,ככל שסכום הפיצוי
המגיע לך עולה על סכום זה – יונפקו לך מספר כרטיסים בהתאם.
תנאי השימוש בכרטיס:
א .לצורך הפעלת הכרטיס שנמסר לידי הלקוח עליו להיכנס לאתר דלק בכתובת "( www.delek.co.ilהאתר")
או בהודעה בכתב בדוא"ל ( solerP@delek.co.ilלמי שהוא לקוח דלקן של דלק כיום) או בדוא"ל
( solerLP@delek.co.ilלמי שאינו לקוח דלקן של דלק כיום) ולעדכן כי ברצונו לאקטב את הכרטיס (להלן:
"אקטוב").
ב .הכרטיס תקף למשך ( 11שמונה עשר) חודשים בלבד ממועד מסירת הכרטיס ללקוח או עד לניצול מלא
של הסכום הטעון בכרטיס ,לפי המוקדם .לבירור יתרה לניצול ותוקף הכרטיס ניתן להיכנס בכל עת
לאתר  www.delek.co.ilתחת "ניהול כרטיס תדלוק".
ג .הכרטיס אינו ניתן לטעינה מחדש .הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו.
ד .התקרה הראשונית לניצול מפורטת בחזית הכרטיס .המימוש יתבצע לפי המחיר המפורסם לליטר סולר
בשירות מלא ,במתחם התדלוק הרלוונטי ובמועד הרלוונטי בו מבקש הלקוח לתדלק.
ה .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.
ו .בחלוף ( 11שמונה עשר) חודשים ממועד מסירת הכרטיס ללקוח ייחסם הכרטיס לשימוש (להלן" :תוקף
הכרטיס") ולא תהיה ללקוח כל דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם תוקף הכרטיס.
ז .אין לסחור בכרטיס.
ח .אין כפל הנחות או מבצעים.
ט .לבירורים ניתן לפנות בטלפון .100-2322213
להלן יובאו הפרטים וההוראות בקשר עם כרטיס ההטבה:
א .הכרטיס אינו ניתן להחזרה ולא יינתן זיכוי כספי בגינו .לא תחול זכות ביטול על עסקת תדלוק שבוצעה
באמצעות הכרטיס .למען הסר ספק ,במקרה של אובדן /גניבה /השחתה ,הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן
כל תמורה או פיצוי בגינו .כן יצוין כי הכרטיס לא ניתן להמרה למזומן.
ב .כרטיס זה אינו כרטיס חיוב ,כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו.1811-
ג" .דלק" לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח/ה כלשהו/י ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא
בגין השימוש בכרטיס.
ד .להסרת ספקות מובהר כי "דלק" רשאית להעביר מידע אודות לקוחותיה בהתאם להוראות של כל גוף
שלטוני/שיפוטי מוסמך.
ה .מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב -
יפו.
ו .פרסומים לגבי הכרטיס שיבוצעו יפורסמו בתחנות או במנטות או באתר ,ייחשבו כאילו הובאו לידיעת
כלל הלקוחות הפוקדים את התחנות והחנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם.
ז .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.
ח .בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמע.
ט .תקנון זה יעמוד לעיון הציבור באתר החברה.
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