
 

 

 דיגיטלי פז CASH תקנון

 המונחים הבאים כדלקמן: בתקנון זה יתפרשו

 פז חברת נפט בע"מ "ומטפז" 

 "CASH ערכו  המיועד לשימוש חוזר עד לגובהאו בליטרים, בעל ערך נקוב בש"ח  קוד "דיגיטלי פז

המאפשר ללקוח לרכוש דלקים בהתאם לתנאים הקבועים בהסכמים בינו  הנקוב
  .פזלבין 

 ,לקוחל דיגיטליה פז CASH-הבתנאים שנקבעו בטופס ניפוק רכישת דלקים  "עיסקה"

 . " כמפורט להלןפזומטבתחנות תדלוק המכבדות "

 .פז דיגיטליcashבהסדר לרכישת  פזמי שהתקשר עם  "לקוח"

 כדין.דיגיטלי  פז CASH מחזיק "מחזיק"

 .פזלקוח שאינו חתום על הסכם עם  "לקוח מזדמן"

תדלוק עפ"י רשימת הכהגדרתן לעיל, בתחנות  עסקאותלצורך ביצוע דיגיטלי  פז CASH תספק פז .1

, אשר  /http://www.pazomat.co.ilבאתר  פזלתדלוק המפורסמת באתר האינטרנט של התחנות 

חירון פז דיגיטלי, את הסכום הנקוב במ CASHהלקוח ישלם עבור ניפוק . פזתעודכן מעת לעת ע"י 

 בכתובת הנ"ל כפי שיעודכן מעת לעת. פזהמפורסם באתר  פזהשירותים של 

לרכישת מוצרי דלק מסוימים בלבד, ובמקרה כזה  דיגיטלי פז CASH כישה, ניתן להגבילבמעמד הר .2

 . דיגיטלי רכישת המוצרים שהוגדרו בלבד פז CASHתתאפשר באמצעות 

לרכישה חד פעמית ו/או לתקרה כספית לפי רצון  דיגיטלי פז CASH במעמד הרכישה, ניתן להגביל

פז דיגיטלי  CASHש"ח, ובמקרה כזה תתאפשר באמצעות  4999הלקוח ועד תקרה מקסימלית של 

 .רכישה בתנאים שהוגדרו בלבד

יתבצע מראש כנגד מסירת הכרטיס דיגיטלי  פז CASHהתשלום עבור העסקאות שיבוצעו באמצעות  .3

התשלום עבור העסקאות  .פזהמסחריים הנקובים בהסכם בין הלקוח לבין לפי התנאים ללקוח או 
 שיבוצעו באמצעות הכרטיסים יהיה כדלקמן:

מראש ללא הנחה, דיגיטלי  פז CASH-ב במקרה שבו שילם לקוח מזדמן את התמורה הנקובה  א.

ין כל , יחויב הכרטיס בגהדיגיטלי פז CASH -האו במקרה בו לא שולמה תמורה מראש עבור 

עסקה בהתאם למחיר הסופי של מוצר הדלק בתחנה ללקוח מזדמן, כפי שיהיה במועד ביצוע 
 . דיגיטלי פז CASH -ההתדלוק באמצעות 

מראש וקיבל הנחה  דיגיטלי פז CASH -בבמקרה שבו שילם הלקוח את התמורה הנקובה   ב.

, ובמקרה שבו ההנחה הניתנת בתחנה ללקוח דיגיטלי פז CASH-הכלשהי במועד רכישת 

מזדמן עבור מוצר הדלק גבוהה מההנחה אותה קיבל הלקוח המזדמן במועד הרכישה, 
למחיר מוצר  יחויב בגין כל עסקה בהתאם דיגיטלי פז CASH -שהתיתוסף יתרת ההנחה כך 

ובהר כי הדלק בתחנה ללקוח מזדמן, כפי שיהיה במועד ביצוע התדלוק באמצעות הכרטיס. מ
 הלקוח המזדמן לא יהיה זכאי לכפל הנחות. 

 -הבמקרה שבו יבוצע תדלוק ע"י מחזיק )שקיבלו במסגרת מבצע קידום מכירות(, יחויב  ג
CASH בגין כל עסקה בהתאם למחיר המחירון של פז חברת נפט בע"מ של מוצר  דיגיטלי פז

. מובהר כי ברכישת בנזין הדלק כפי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התדלוק באמצעות הכרטיס
 המחיר יכלול תוספת עבור שירות מלא.בשירות מלא,  95

 20:00אוקטן יתווסף למחיר תשלום בגין תדלוק בין השעות  95בכל מקרה, בגין רכישת בנזין 
 למחרת וכן בימי המנוחה וביום העצמאות, בהתאם לנהוג בתחנות פז מעת לעת. 06:00ל 
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. סכום המינימום הנדרש לתחילת ביצוע תדלוק דיגיטלי פזCASH -מלא ניתן לקבל עודף במזומן  .4

 ש"ח. 1 –הינו דיגיטלי  פז CASHבאמצעות 

דיגיטלי לצד  פז CASH נמסר בכל מקרה בו לצד ג'.דיגיטלי  פז CASH -ה את נאסר על הלקוח למכור .5

דיגיטלי יחד עם עותק מתקנון זה ו/או הפניה אליו.  פז CASH -ג' כלשהו, באחריות הלקוח למסור את ה

 האחריות בגין אי ביצוע האמור בסעיף זה תחול על הלקוח בלבד.

 פזדיגיטלי שנמסר למחזיק על ידי לקוח, ואשר תמורתו לא שולמה ל פזCASH מובהר כי ביחס ל

דיגיטלי  פז CASH -הזכות לחסום את השימוש ב פזמראש אלא משולמת על פי צריכה, עומדת ל

 -ו/או לשלם את תמורת ה פזחשש סביר כי הלקוח לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי  פזבמידה ויש ל
CASH דיגיטלי במועד. פז 

תחול על הלקוח. תקלות  לשמירתוע"י הלקוח, האחריות הבלעדית  דיגיטליפז  CASHמעת קבלת  .6

הלקוח מתחייב  עפ"י שקול דעתה הבלעדי. פזתטופלנה ע"י  דיגיטליפז  CASH -בטכניות הקשורות 

דיגיטלי ולמנוע גניבתו או אובדנו. באם מסיבה כלשהי ישוכפל הכרטיס ויעשה פז  CASH -לשמור על ה

 זכאית למנוע מהלקוח לעשות שימוש בכרטיס. פזכפול, תהיה ישימוש בש

חנות ספר הרישוי של רכבו לנותן השרות ברכישת דלקים, הלקוח ימסור את מ עסקתבעת ביצוע  .7
 ו/או יקליד את מספר רישוי הרכב בתדלוק בשירות עצמי. תחנההנוחות ו/או ב

, ובמקרה זה יהיה על הלקוח לשלם תמורת דיגיטליפז  CASH -במוש יתקלות טכניות עלולות למנוע ש .8

 העסקה באמצעי תשלום אחר.

הזכות לחסום מיידית את  פזתהא ל דיגיטליפז  CASH -בלרעה מוש יחשש לש פזבמקרים בהם יהיה ל .9

 , לפרק זמן עפ"י שקול דעתה.בומוש יאפשרות הש

 -במוש יש ימים ומכל סיבה שהיא את 14בהודעה מוקדמת בת שומרת לעצמה הזכות להפסיק  פז .10
CASH  במידה ותמורת הכרטיס התקבלה לידי  . במקרה כאמור תוחזר ללקוח יתרת הכרטיסדיגיטליפז

  .מראש פז

באמצעות  ישמשו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין העסקאות שהתבצעו פזרישומי המחשב של  .11
CASH  היתרה בו, וביחס לקביעת דיגיטליפז. 

)ולא  פזעל ידי  מיום שנמסר ללקוחיפוג באופן אוטומטי בתוך שלוש שנים דיגיטלי  פז CASHתוקפו של  . 13

  , גם אם לא מומש במלואו.ממועד תחילת השימוש בו(

14 . CASH כפי שהוגדר בהסכם ההתקשרות של הלקוח או מי מטעמו הדוא"ללכתובת דיגיטלי יישלח   פז ,

ולמנוע שימוש לא  דיגיטלי שהוזמנו על ידו פז CASH -ה . באחריות הלקוח לוודא קבלתבין הצדדים

, לרבות על ידי דיגיטלי פז CASH -בוח יהיה אחראי לכל שימוש בלתי מורשה מורשה בהם. הלק

 עובדיו.

 


