
 
           

 

   תקנון

 
 המונחים הבאים כדלקמן: בתקנון זה יתפרשו

 
 בע"מ. פז ומט מקבוצתפז -   " ומט"פז 

 כרטיס מגנטי בעל ערך נקוב בש"ח המיועד לשימוש חוזר עד לגובה  - או "הכרטיס" "פז CASH"כרטיס 
   ו/או כרטיס מגנטי המאפשר ללקוח לרכוש דלקים  לביצוע עסקאות ערכו הנקוב 
  .אים הקבועים בהסכמים בינו לבין פזומטבהתאם לתנ 

   בתנאים שנקבעו בטופס ניפוק  רכישת דלקים ו/או  שמנים ו/ או מוצרים נוספים -      "עיסקה"
 . הכרטיס של הלקוח בתחנות תדלוק המכבדות "פזומט" כמפורט להלן                              

 מחזיק כרטיס כדין. -    "לקוח" 
 לקוח שאינו חתום על הסכם עם פזומט. -   ן""לקוח מזדמ

 
 

תדלוק עפ"י הכהגדרתן לעיל, בתחנות  עסקאותלצורך ביצוע  פז CASHתספק  כרטיסי   ומטפז .1
, אשר  www.pazomat.co.ilלתדלוק המפורסמת באתר האינטרנט של פזומט באתר רשימת התחנות 

הלקוח ישלם עבור ניפוק הכרטיסים על פי מחירון השירותים של פזומט . ומטלעת ע"י פזתעודכן מעת 
 המפורסם באתר פזומט בכתובת הנ"ל כפי שיעודכן מעת לעת.

 בכרטיס המוגבל בסוג דלק תתאפשר רכישת סוג הדלק הנקוב בכרטיס בלבד.  .2
  , ככל שייקבע.בטופס ניפוק הכרטיס יםרכישת שמן ומוצרים נוספים תתאפשר כפי שיקבע בין הצדד            

או התשלום עבור העסקאות שיבוצעו באמצעות הכרטיס יתבצע מראש כנגד מסירת הכרטיס ללקוח  .3
קאות שיבוצעו התשלום עבור העס .לפי התנאים המסחריים הנקובים בהסכם בין הלקוח לבין פזומט

 באמצעות הכרטיסים יהיה כדלקמן:

a.  מראש ללא הנחה, או במקרה  את התמורה הנקובה בכרטיס מזדמןבמקרה שבו שילם לקוח
שולמה תמורה מראש עבור הכרטיס, יחויב הכרטיס בגין כל עסקה בהתאם למחיר בו לא 

, כפי שיהיה במועד ביצוע התדלוק באמצעות ללקוח מזדמן הסופי של מוצר הדלק בתחנה
 הכרטיס. 

b. וקיבל הנחה כלשהי במועד  במקרה שבו שילם הלקוח את התמורה הנקובה בכרטיס מראש 

עבור מוצר הדלק לקוח מזדמן לרכישת הכרטיס, ובמקרה שבו ההנחה הניתנת בתחנה 
יתרת ההנחה כך  תיתוסףבמועד הרכישה,  המזדמן קיבל הלקוח גבוהה מההנחה אותה

, כפי לקוח מזדמןל למחיר מוצר הדלק בתחנה בגין כל עסקה בהתאם  יחויבשהכרטיס 
לא יהיה זכאי  המזדמן ע התדלוק באמצעות הכרטיס. מובהר כי הלקוחשיהיה במועד ביצו

 לכפל הנחות. 
c.  (שקיבלו במסגרת מבצע קידום מכירות)במקרה שבו יבוצע תדלוק ע"י מחזיק בכרטיס ,

יחויב הכרטיס בגין כל עסקה בהתאם למחיר המחירון של פז חברת נפט בע"מ של מוצר 
 דלוק באמצעות הכרטיס.הדלק כפי שיהיה בתוקף במועד ביצוע הת

אוקטן יתווסף למחיר תשלום בגין תדלוק בין השעות  95בכל מקרה, בגין רכישת בנזין 
ותוספת בגין תדלוק בשירות  בימי המנוחה וביום העצמאותוכן למחרת  06:00ל  20:00

 בהתאם לנהוג בתחנות פז מעת לעת., מלא
d.  למרות האמור לעיל, לקוח שיהיה מעונין לקבל חשבונית מס בעת רכישת הכרטיס יוכל

, שהמימוש יעשה במשרדי פזומט בלבד וכן בתנאיה עשתשהרכישה לעשות כן, בתנאי 
בהתאם לרשימה הנמצאת באתר האינטרנט  בתחנות המופעלות על ידי פז )ולא על ידי זכיין(

 ל תונפק רק פתקית.במקרה כזה בעת התדלוק בפועז; של פ
לא ניתן לקבל עודף במזומן מן הכרטיסים. סכום המינימום בכרטיס, הנדרש לתחילת ביצוע תדלוק  .4

 ש"ח. 1 –הינו 

 את הכרטיסים לצד ג'. למכור אין .5

עת קבלת הכרטיסים ע"י הלקוח, האחריות הבלעדית לשלמותם ותקינותם של הכרטיסים תחול על ב .6
הלקוח  עפ"י שקול דעתה הבלעדי. ומטבכרטיסים תטופלנה ע"י פז הלקוח. תקלות טכניות הקשורות

מתחייב לשמור על הכרטיס ולמנוע גניבתו או אובדנו. באם מסיבה כלשהי ישוכפל הכרטיס ויעשה 
 שימוש בשיכפול, תהיה פזומט זכאית למנוע מהלקוח לעשות שימוש בכרטיס.

מספר הרישוי של רכבו לנותן השרות רכישת דלקים ושמנים, הלקוח ימסור את  עסקתבעת ביצוע  .7
 או יקליד את מספר רישוי הרכב בתדלוק בשירות עצמי.ו/ תחנהחנות הנוחות ו/או בב

סקה זה יהיה על הלקוח לשלם תמורת הע מוש בכרטיסים, ובמקרהיתקלות טכניות עלולות למנוע ש .8
 באמצעי תשלום אחר.

הזכות לחסום מיידית את  ומטלפז מוש לרעה בכרטיס תהאיחשש לש ומטבמקרים בהם יהיה לפז .9
 מוש בכרטיס, לפרק זמן עפ"י שקול דעתה.יאפשרות הש
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מוש בכרטיס. במקרה יש ימים את 14בהודעה מוקדמת בת שומרת לעצמה הזכות להפסיק  ומטפז .10
  .במידה ותמורת הכרטיס התקבלה לידי פזומט מראש כאמור תוחזר ללקוח יתרת הכרטיס

שו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין העסקאות שהתבצעו  ישמ ומטרישומי המחשב של פז .11
 באמצעות כרטיס, וביחס לקביעת יתרת הכרטיס.

 .לגזור אותומוש בכרטיס על הלקוח יבתום הש .12

 על גב הכרטיס או בתאריך התפוגה המצויןשנים  שלושכרטיס יפוג באופן אוטומטי בתוך של  ותוקפ .13
החברה לא תכבד כרטיס שלא ימומש עד למועד . ומלוא, גם אם לא מומש בלפי המוקדם מביניהם

 כל כרטיס כמועד פקיעת התוקף.בגב הנקוב 

הכרטיסים ישלחו לכתובת הרשומה של הלקוח או יאספו על ידי הלקוח או מי מטעמו. באחריות הלקוח  .14
לוודא קבלתם ולמנוע שימוש לא מורשה בהם. הלקוח יהיה אחראי לכל שימוש בלתי מורשה 

 , לרבות על ידי עובדיו.םבכרטיסי
 
 

 פזומט מקבוצת פז בע"מ
 


