תקון – חלוקת כרטיסים להופעה של ריטה ורמי קליישטיין
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ,ח.פ) 520018946 .להלן" :החברה"( מכריזה על חלוקת
כרטיסים להופעה של ריטה ורמי קליישטיין ,כמפורט בתקון זה ולפי התאים הבאים:
 .1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע ,תגברה הוראות תקון זה .בתקון זה השימוש היו
בלשון זכר לצורכי וחות בלבד וכלל גם פיה בלשון קבה ו/או רבים.
 .2ביום  7.4.2022יחולקו על ידי החברה  15כרטיסים זוגיים בלבד להופעה של ריטה ורמי
קליישטיין )להלן" :ההופעה"( ,אשר תתקיים ביום  14.4.2022ב-זאפה לייב פארק
ראשל"צ )להלן" :ההטבה"(.
 .3ההטבה תיתן ל 15-הלקוחות הרשומים לאפליקציית "דלק" מבית "דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ )להלן" :האפליקציה"( ,אשר היקף היקף הרכישות בחויות מטה בשת
 2022באמצעות האפליקציה כון למועד חלוקת ההטבה ,כאמור בסעיף  2לעיל ,היו הגבוה
ביותר מבין כל לקוחות האפליקציה.
 .4תקון זה ושמות מקבלי ההטבה יפורסמו באתר החברה ו/או באפליקציה .החברה שומרת
על זכותה לפרסם את פרטי הטבה ותקון זה באמצעים וספים.
 .5החברה תהיה רשאית לשות את תאי ההטבה ו/או סוג ההטבה ו/או מועדה ו/או לבטלה
מכל סיבה שהיא ,בכל עת ,באמצעות הודעה שתפרסם באתר החברה ,ולא תישמע ו/או
תתקבל כל תביעה ו/או טעה ו/או דרישה כגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 .6החברה תיצור קשר עם מקבלי ההטבה באמצעות פרטי ההתקשרות עמם הם רשמו
לאפליקציה ,לשם תאום מסירת ההטבה ,בהתאם לשיקול דעתה של החברה ולמקבל
ההטבה לא תהיה כל טעה בעיין זה ,לרבות לעיין מרחק סיעה ו/או הוצאות סיעה.
מובהר בזאת ,כי האחריות הבלעדית על הפרטים האישיים ,באמצעותם יתן לאתר את
מקבלי ההטבה כאמור בתקון זה ,חלה על מקבלי ההטבה עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל
כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כגד החברה ו/או מי מטעמה.
 .7במקרה בו מקבל ההטבה שלא השיב להודעה שקיבל מאת החברה במשך  1ימים מיום
היסיון הראשון לקבלת מתן הודעה ו/או שזכאותו לקבלה תבוטל מכל סיבה שהיא ,יהיה
הלקוח שהיקף פעילותו באפליקציה הגבוה ביותר מבין הלקוחות שלא זכו להטבה ,זכאי
להטבה במקומו.
 .8מקבל ההטבה שוויתר על קבלת ההטבה ו/או לא עמד בתאי תקון זה ,יהיה מוע מלהעלות
כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל אי קבלת ההטבה.
 .9החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להופעה ו/או זמי ההופעה ו/או ביטולה
ו/או דחייתה וכיוצ"ב ועם קבלת ההטבה מוותר בזאת מקבל ההטבה על כל טעה ו/או
תביעה ו/או דרישה כגד החברה ו/או בקשר לכל זק ישיר ו/או עקיף ככל שיגרמו בעיין
ההטבה ו/או ההופעה כהגדרתן בתקון זה .מקבל ההטבה פוטר את החברה ו/או מי
מטעמה מכל טעה או תביעה לגבי כל זק ,שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון
ו/או כל פגם אחר ,אשר יתגלה בהטבה ו/או הופעה.
 .10בקבלתו את ההטבה ,מאשר ומצהיר מקבל ההטבה ,כי קרא תקון זה וקיבל עליו את
הוראותיו וגם אם לא קרא תקון זה מסכים מקבל ההטבה כי תקון זה יחול עליו ויחייבו
לכל דבר ועיין.
 .11מקבל ההטבה מסכים ומתחייב כי כל תקלה ,איחור וכדומה ,שמקורם בין היתר במלחמה,
שביתה ,שיבושים במערכות התקשורת והמדיה או כוח עליון ,לא יחשבו כלל להפרה של
תקון זה ,ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 .12מקבל ההטבה מצהיר ,מסכים ומאשר כי דבר קבלת ההטבה עשוי להיות מסוקר ו/או
מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השוים וכי בקבלתו את ההטבה מביע הוא את
הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמותו ,במסגרת הפרסומים האמורים וקידום מכירות
של החברה וכי קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הדרשים לקיום פרסום כאמור.
 .13מקבל ההטבה מאשר כי ידוע לו כי עלולות ליפול טעויות בכל הקשור למתן ההטבה ,ובכל
מקרה לא תקום לו כל עילה ,טעה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם קבלת
ההטבה ו/או ההופעה ,יהולן ,תוצאותיהן ו/או כל הכרוך בהן.
 .14ההטבה היה אישית למקבל ההטבה בלבד ,ואיה יתת להסבה ,לשיוי ,להחלפה או
להמרה ,לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
 .15החברה שומרת לעצמה את הזכות לשות את תאי תקון זה מעת לעת וללא מתן הודעה
מראש .השיוי כאמור יכס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו באתר ו/או באפליקציה.
באחריות מקבלי ההטבה להתעדכן בשיויים שחלו ,אם חלו ,בתקון זה
 .16החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין ,לעשות שימוש
בפרטי מקבל ההטבה ,לצורך מטרות שיווקיות ,פרסומיות ,ויחסי ציבור של החברה ובכלל
זה לפרסמם בעמוד הפייסבוק והאיסטגרם של החברה .עצם קבלת ההטבה מהווה הסכמה
מצד מקבל ההטבה לביצוע שימוש כאמור ,ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת
זמן ,והם מוותרים על כל טעה ו/או דרישה גד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה.
 .17אחריות על מימוש ההטבה היה על מקבל הטבה בלבד .החברה לא תישא בכל אחריות בשל
אי מימוש ההטבה בגין סיבות התלויות ,בעקיפין ו/או במישרין במקבל ההטבה ו/או
במארגי ההופעה ו/או כל גורם אחר שהוא.
 .18למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי ההטבה כוללת אך ורק את הקבוע בתקון זה .כל הוצאה
וספת בקשר עם קבלת ההטבה ו/או בקשר למימושה ,לרבות סיעות ,הוצאות מיוחדות
וכיו"ב ,יחולו על מקבל ההטבה בלבד.
 .19לבירורים ושאלות בקשר לתקון זה יתן לפות אל החברה באמצעות מחלקת שירות
הלקוחות של החברה.

