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 או  "דלק"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ו/או דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ )להלן: "
חנויות הנוחות של רשת  של"( עורכת בזה מבצע לקידום מכירות בקרב לקוחות עורכת המבצע" או "מנטה"

"( המשתתפות התחנות"-ו" החנויות"מנטה" הפועלות בתחנות התדלוק של "דלק" )להלן בהתאמה: "
מארזי קפסולות "קפה ג'ו"  6תתאפשר רכישת ו "( אשר במסגרתהמנטות המשתתפותבמבצע )להלן: "

 "(. המבצע)להלן: "₪  09-בלמכונות קפה )תואמות נספרסו( 
 ₪. 09ת ללא מבצע: מחיר מארז קפסולו

 
-קפסולות להכנת קפה במכונות קפה )תואמות נספרסו(, באחד מ 09מארז המכיל : הינו "מארז קפסולות"

 הטעמים המשווקים.  5
 

להסרת ספק מובהר כי תיתכן שונות במגוון הטעמים של מארזי הקפסולות בין החנויות, ועורכת המבצע 
 אינה מתחייבת לקיום כל הטעמים בכל רגע נתון, בכל אחת מהמנטות המשתתפות.

 
 להלן יובאו הפרטים וההוראות בדבר הדרך והאופן אשר בהם יתקיים המבצע ופרסומו :

י בתחנות ובמנטות המשתתפות במבצע. כן ניתן יהיה לקבל מידע אודות דלק תעמיד שילוט רלוונט .0
 המבצע מהמוכרנים במנטות המשתתפות במבצע.

ובכל מקרה עד גמר המלאי מידי  02.90.0905וכלה ביום  90.90.0905המבצע כהגדרתו ייערך החל מיום  .0
החברה רשאית להודיע . על אף האמור תהיה יום במשך תקופת המבצע, באיזו מהמנטות המשתתפות

 כן מובהר כי המבצע עד גמר המבצע מוקדם או מאוחר יותר מתום תקופת המבצע.  על סיום

או לשנות את חנויות  עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לקצר או להאריך את תקופת המבצע .3
 א לנכון. המשתתפות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שתמצ ההמנט

-מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל הקשור למבצע זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל .4
 אביב.

 מבצע שיבוצעו בשילוט/כרזות ו/או עלונים שיפורסמו בתחנות ו/או במנטותהפרסומים לגבי  .5
המשתתפות או באיזו מהם ייחשבו כאילו הובאו לידיעת כלל הלקוחות הפוקדים את התחנות 

 והחנויות שבהן בוצעו הפרסומים החל ממועד פרסומם. 

לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה .6
 מבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. ה

 בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע. .7

 .www.delek.co.il –באתר האינטרנט של החברה תקנון זה יעמוד לעיון הציבור  .2
 
 

 


