תקנון מבצע הצטרפות לקוחות לייף סטייל בדלק –2017
"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (להלן" :דלק" או
"מנטה" או "עורכת המבצע") עורכת בזה מבצע הצטרפות לשירותי "דלקן-דלק" במסגרתו יקבלו המצטרפים
החדשים ,ללא עלות נוספת ,הנחה קבועה ברשת חנויות הנוחות "מנטה" (להלן" :מנטה") ,שוברים/קופונים
סלולריים לרחיצת רכב (פרטי) והטבת קפה ג'ו .הכל בכפוף לתנאי המבצע להלן (להלן" :המבצע").
תוקף מבצע ההצטרפות לשירותי "דלקן-דלק" – מיום  10/3/2017ועד ליום  9/4/2017או עד למועד מוקדם יותר ,לפי
שיקול דעתה של עורכת המבצע.
לאחר הצטרפות הלקוח ,יהיה זכאי להטבות הבאות:
 .1שירותי רחיצה –ככל שהלקוח יתדלק במשך שני חודשי תדלוק מלאים אשר בגינם הוצאה חשבונית ללקוח
( ,)Statementיהיה זכאי הלקוח ל 3-שוברים/קופונים סלולריים לכל כלי רכב שהצטרף לשירות "דלקן-דלק"
במסגרת מבצע זה.
השובר/קופון יקנה רחיצה חיצונית בלבד לרכב פרטי (לא כולל רכב מסחרי/ג'יפ/טנדר ודומיהם) ,לא כולל
ניגוב ,בימים א' עד ד' ,לא כולל סופי שבוע ,ערבי חג ,חגים וחול המועד .מימוש הרחיצה באמצעות
השוברים/קופונים סלולריים אשר יישלחו אל הלקוח בכפוף להתקיימות הזכאות .תוקף כל שובר/קופון עד
ליום  31.12.2017או עד למועד אחר שייקבע בקופון הסלולרי .מימוש הטבת הרחיצה יהיה כנגד המרת
השובר/הקופון הסלולרי בחנות המנטה .הרחיצה תתאפשר באותו יום של ביצוע ההמרה כאמור בנקודות
הרחיצה המשתתפות המפורטות באתר  Delek.co.ilתחת לשונית שירות לקוחות ב"דלקן-דלק".
כל שובר/קופון רחיצה הינו לשימוש חד פעמי.
 .2הנחה ברשת "מנטה" – כרטיס "מנטה דיסקאונט" המקנה  7%הנחה ברכישת מוצרים ברשת חנויות
"מנטה" המשתתפות .לא תינתן הנחה ברכישת עיתונים ,טבק ומוצריו ,אלכוהול ,כרטיסי חיוג ,כרטיסי
תדלוק ,כרטיסי תדלוק ,חלב ומוצריו ,עמלות משיכת מזומנים ,טעינה סלולארית" ,סלופארק" ,שירותי
סליקה ,שירותי דואר ,שירותי תשלומים וכל מוצר ושירות לשיקול דעת עורכת המבצע מעת לעת .מידע
אודות המוצרים והשירותים המוחרגים ניתן לקבל בחנויות "מנטה" הנמנות על הרשת .אין כפל הנחות או
מבצעים.
הנחיות שימוש בכרטיס מפורטות בגב הכרטיס.
להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע ופרסומו :
.1

ההטבות בכפוף לחתימה על גבי מסמכי הצטרפות והסכם "דלקן-דלק" ולאישור עורכת המבצע את הצטרפות
הלקוחות .מובהר כי עורכת המבצע אינה מתחייבת לאשר כל בקשת הצטרפות לשירותי "דלקן-דלק".

.2

מובהר כי המימוש יתאפשר במתחמי תדלוק של עורכת המבצע ,המפורטים באתר דלק.

.3

המבצע כהגדרתו יתקיים בתקופה שבין  10/3/2017ועד ליום  .9/4/2017על אף האמור תהיה החברה רשאית
להודיע על שינוי או סיום המבצע מוקדם או מאוחר יותר מתום תקופת המבצע .כן מובהר כי המבצע עד גמר
המלאי.

.4

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

.5

פרסומים לגבי ה מבצע שיבוצעו בשילוט/כרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או במנטות המשתתפות ו/או
במדיה דיגיטלית או באיזו מהם ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות.

.6

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.

.7

בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה ,הכוונה גם לנקבה במשמע.

.8

תקנון זה יעמוד לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה – .www.delek.co.il
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