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 דלק איתן )י.ו.א( בע"מ  

 515123560ח.פ.

 אוטומטי בקשה הצטרפות להסדר תדלוק 
 

 שנערך ונחתם ביום__________ חודש_________ שנה_______ 

 
בהתאם לתנאים המפורטים בבקשה זו ובהסכם המצורף דלק איתן )י.ו.א( בע"משל חברת אנו הח"מ )להלן: "הלקוח"( מבקשים בזאת להצטרף להסדר תדלוק 

 אליה כחלק בלתי נפרד ממנה  )להלן ביחד:"ההסכם"(.

 פרטי  הלקוח  

 מס' ת.ז./תאגיד:  שם הלקוח: 

 רחוב:  ישוב: 

 מיקוד:  מס' בית: 

 פרטי איש קשר ודרכי התקשרות 

 איש קשר )שם מלא ותפקיד(: 

 טלפון ישיר של איש קשר:  טלפון נייד: 

 דואר אלקטרוני:  פקס: 

 פרטי כלי רכב 

 

 
 מס' רכב  

 

 
 ם הרכב דג 

 

 
 : סוג דלק 

95 

 סולר 
 אוריאה 

 

 
אובליגו יומי /חודשי  

 בליטרים 

 אמצעי תדלוק: 

אונברסלי   דלקן
117₪   

ללא   כרטיס רכב 

 עלות  
ללא    כרטיס מסטר

 עלות  

 

 סונול  .1
 10טן  .2
 דור אלון  .3
 הכל  .4

להצטרפות להסדר   Xסמן 

 שטיפה אוטומטי  

עלות שטיפה לרכב פרטי  

45   ₪ 

       

       

       

       

       

 
  נקבע ע"י מנהל הדלקש במחיר מופחת מהמחירומוכרת את הדלק  ספקי דלק מחברת  "(דלק)להלן: " מעובדנפט  גולמי ו/או  בנזין ו/או סולר ו/או נפט רוכשת החברה ו הואיל

 לפי העניין. ללא מבצעים,   ספקי דלק ו/או המחירון המפורסם עי 

   מהחברה.  שותף  ברכישת דלק באופןוהלקוח מעוניין  והואיל

 זה;  חוזה והצדדים מעונינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם כמפורט בתנאי  והואיל

 ולפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא  .1

 

 .ר וענייןלכל דב  החוזההימנו, וייחשב כתנאי מתנאי  נפרד  זה, לרבות הצהרות הצדדים הכלולות בו וכל נספח בו, מהווה חלק בלתי  לחוזההמבוא  .1.1

 . החוזהשימוש בפרשנות ו/או ולא יהא להן כל משקל   ,כותרות הסעיפים הנן לנוחות ההתמצאות .1.2

 הצהרות והתחייבויות החברה:  .2

                                                                                                 ע"פ  שונים דלק לצרכנים למכורולפיו זכאית החברה   , חוזהאחרת לפי בחירת החברה, כלשהי חברת דלק  בינה ובין , או ייחתם , נחתםהחברה מצהירה כי   2.1

 .  תנאים שתמצא לנכוןהבלעדי וב שיקול דעתה  

 הלקוח התחייבויות הצהרות ו .3

 ללקוח בלבד חוזה זה הנו אישי  .3.1

 ובמועדן. זה ולמלא את התחייבויותיו במלואן   חוזההוראות  פי -למתחייב לפעול ע  הלקוח .3.2

, לפי  כלל הלקוחות ו/או חלקםהלים, ההנחיות וההוראות שיקבעו ו/או נקבעו ע"י החברה מפעם לפעם והחלים על  הכללים, הנ  הלקוח יחולו על   החוזהבמהלך תקופת   .3.3

 מתחייב לנהוג ע"פ הנחיות ו/או הוראות אלה כפי שיונהגו. והלקוח ,  שיקול דעת החברה

 תמורה ותנאי תשלום  .4

 הוראת קבע . חיוב  הוראה לה על חוזה זה, יחתום הלקוח על מ ד החתיבמעמ .4.1

 05___ -למס'  ________________  smsלקבל עדכונים לאמצעות הודעות  זאת ב הלקוח מאשר  .4.2

 לעיל.  4.1המפורטים בסעיף שינוי בכל אחד מהפרטים ביטול ו/או ודיע לחברה מייד עם כל א ל הלקוח מתחייב  .4.3

 . אופן התשלום האמור שיקבע בין הצדדיםבאמצעות  רכישותיו לפי ידי חודש, הלקוח מ  יחויב , רכישת הדלקכנגד  .4.4
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   , תנפיק החברה ללקוח חשבונית מס כדין.ע"י חברת הדלק  עם קבלת אישור על החיוב האמור .4.5

 . במועד את מלוא הסכום הנדרש הלקוח מתחייב לשלם  .4.6

ריבית  גם בגובה  ,נוסף על תמורת הדלק שרכשב  , יחויב  הלקוח ,ל החיוב ע"י הלקוחו/או אי קבלת אישור חברת האשראי על החיוב ו/או ביטו  תשלום במועד אי .4.7

 .  , החל ממועד החיוב בבנק לאומי לישראל  הכפי שתהיה ידוע  ממסגרת אשראי בחשבון חח"ד חריגה

מן הסכום    5%של   בשיעורסכם מראש וע ומ יתווסף לסכום הבלתי משולם פיצוי קבו,  מועד החיוב יום מ  30תוך  ב   לחברה  ישולמוהתמורה לא  החוב ו/או  ו  מידה 

 . הריבית החריגה( תוספת  )כולל   הבלתי משולם 

 המופיע בספרי החברה.   המועדובהר בזה כי מועד החיוב הנו  

 חלוטה. כנכונים וישמשו כראיה יהוו   הלקוחההתחשבנות עם  לעניין  החברהכי הרישומים בספרי   על הצדדים,מוסכם  .4.8

 וסיומו  החוזהתקופת  .5

 הנו בתוקף לכל תקופת השירות.     חוזה זה .5.1

ימים. במקרה של אי תשלום ע"י הלקוח יבוטל החוזה ע"י החברה לאלתר בלי צורך למתן התראה ו/או   7ביטול החוזה יעשה בכתב ובדרך של מתן הודעה מראש של  .5.2

 הודעה מוקדמת. 

, מכל סיבה שהיא, מתחייב  ממשיך להחזיק ברכוש החברהוהלקוח  ה במידההלקוח מחויב להחזיר את כל הציוד שקבל מהחברה עד תום החוז  במידה והחוזה בוטל, .5.3

 הלקוח לשלם לחברה בגין רכישת הדלק, בהתאם להוראות חוזה זה. 

, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה  , ללא סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי צו לאלתרי לק  החוזהלהביא את    תהא רשאית  החברהמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי   .5.4

 ללא סיבה...  זה ו/או ע"פ הוראות כל דין.  חוזהע"פ הוראות  לחברה ו/או זכות נוספים המוקנית 

 ימים, מיום הביטול, את כל יתרת חובו כמופיע בספרי החברה.  7במקרה של ביטול החוזה ע"י מי מהצדדים, הלקוח מתחייב לשלם לחברה בתוך   .5.5

 את כל יתרת חובו כמופיע בספרי החברה.  , מיום הביטול, ם ימי 7בתוך   .5.6

 בטחונות  .6

  ללקוח שהוצא  חיוב יסוי כל לכאו /ו  אשר לא נפרע במועדוחיוב ו/או לכסוי כל   הלקוחמאת    הטוחות לשם גביית כל סכום שיגיע ללהשתמש בב  ת הא רשאיחברה תה .6.1

 . הלקוח לא יהא רשאי לטעון לקיזוז כנגד החיוב .והלקוח לא שילם  הגיע  ולו ואשר מועד פירעונ שסופק שירות עבור 

 שונות  .7

 . ע"י החברה  עודכן אחת לחודשללקוח דלק, כאשר מחיר לליטר דלק י  תמכורהחברה  כי  למען הסר ספק יובהר,  .7.1

בגין  חברה תהיה רשאית להיפרע ממנו ה בגין ההתקשרו נשוא חוזה זה,   )במידה ויהיה( דלק איתן )י.ו.א( בע"מהלקוח מצהיר כי ידוע לו כי כל חוב שיהא לו כלפי  .7.2

 הסכום האמור. 

 לא יהיו ברי תוקף אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים.  חוזהכל שינוי או תוספת ל .7.3

 ₪ עבור דמי שימוש חודשים   ₪30 הלקוח יחויב בעלות של   500במידה והקף צריכת הדלק חודשית של הלקוח תהיה מתחת ל  .7.4

, לפי העניין, לדון בכל תביעה או בקשה העשויה להיות  מחוז ת"א בישראלזה תהיה לבית המשפט המוסמך ב  חוזהלצורך  הבלעדית סמכות השיפוט   - סמכות השיפוט  .7.5

 זה.  לחוזהמוגשת בקשר  

 . במבוא לחוזהכתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט  .7.6

יך אישור בית הדואר על קבלת ההודעה למשלוח, ואם שוגרה בפקסימיליה  שעות מתאר  72כל הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך  .7.7

 ממועד המסרה.   -שעות, ואילו אם נמסרה ביד  24תוך    –ו/או בדואר אלקטרוני  

                                                                                             ולראיה באנו על החתום:              

                                                  

 

 ח הלקו    חתימת                                                                                       דלק איתן)י.ו.א( בע"מ

 חוב –שטר 

 ת הסך של _____________________   ש"ח.  לשלם נגד שטר זה לפקודת דלק איתן )י.ו.א( בע"מ א יםמתחייב עם דרישה,אנו .1

 . סכום הנקוב בשטר בש"ח יישא ריבית חוקית .  לשנה והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום עריכת  השטר ועד ליום פרעונו בפועל.     2

__________, זמן הפרעון ישולם בהתאם ובמקרה כזה הריבית וההצמדה יחולו מזמן הפרעון אם סכום השטר איננו ממולא, יהיה האוחז רשאי להשלים את הסכום על פי האמור בחוזה/הסכם מיום _   .3

 ועד ליום התשלום בפועל. 

 פרטי עושה השטר ___________________________חתימה עושה השטר_______________________________)במקרה של חברה יש להוסיף חותמת(

 

 ערבות אוואל

 ביחד ולחוד אוואל לפירעון שטר זה ע"י החתומים. אנו חתומים מטה,ערבים

התיישנות או כל טענה אחרת בקשר לשטר זה,בין היתר לפי ערבות זו לא תפגע ע"י מתן ארכות או הנחות לחותמים ו/או לכלערב ו/או לכל מסב שטר זה.אנו ביחד ולחוד מוותרים על כל זכות לטעון טענת 

 וטרים בזה את מחזייק/י שטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.הוראות פקודת השטרות וכמו כן הננו פ

 ______________כתובת____________________________________חתימה__________________________________________________________________________שם/ ת.ז.______________

 

 _______________________________________________כתובת____________________________________חתימה___________________________________________שם/ ת.ז.____________

 

 delekeitan@gmail.com אימייל   08-9164295פקס :   08-6333066אשקלון נייד:   6כתובת משרדים פרידן יונתן 
 

  


