הצטרפות להסדר שירותי רחיצה  -ספידווש
["הלקוח"] מבקשים בזאת
 ,ח.פ.
 .1הח"מ
להצטרף להסדר שרותי רחיצת כלי רכב ["השירותים"] המסופקים על ידי החברה ו/או על
ידי צד ג' בתחנות רחיצה הממוקמות בתחנות תדלוק של "דור אלון" ו/או בתחנות רחיצה
אחרות שאינן קשורות לתחנת דלק כלשהי ,המפורטות ברשימה המפורסמת באתר
האינטרנט של החברה ,כפי שתעודכן מעת לעת על ידי החברה ["תחנות הרחיצה"],
והכול בהתאם ובכפוף לתנאי מסמך זה .למען הסר ספק ,מובהר כי החברה רשאית
להוסיף ו/או לגרוע תחנות רחיצה מהרשימה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2ידוע לנו כי השירותים יינתנו לכלי רכב אשר בהם הותקן על ידי החברה ו/או על ידי מי
מטעמה התקן תדלוק אלקטרוני ממוחשב ,רגיל או כללי ,במסגרת הסכם לאספקת
דלקים/שמנים שנחתם בין הלקוח לחברה ["ההסכם"] ,כולם או חלקם ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ["כלי הרכב"].
 .3התמורה בגין השירותים תהיה כדלקמן:
עבור רחיצה אחת של כלי רכב פרטי – תינתן הנחה בסך של
מחירון ספידווש עבור אותו שרות;
עבור רחיצה אחת של כלי רכב מסחרי קטן – תינתן הנחה בסך של
ממחיר מחירון ספידווש עבור אותו שרות;
עבור רחיצה אחת של כלי רכב מסחרי גדול  -תינתן הנחה של
מחירון ספידווש עבור אותו שרות.
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₪
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ההנחה תינתן ממחיר מחירון ספידווש – אשר הנו המחיר המרבי עבור כ"א מהשירותים
הנ"ל על פי מחירון החברה ,כפי שיהיה בתוקף במועד הרלבנטי ,כולל מע"מ ,אשר
משתנה מעת לעת ,וכפי שיפורסם באתר דור אלון,
מובהר כי "מחיר המחירון" ו"ההנחה" ,כוללים מע"מ בשיעורו כדין למועד חתימת
ההסכם .כל שינוי בשיעור המע"מ לא ישנה את ההנחה ללא מע"מ כפי שהייתה לפני
מועד השינוי.
בכל מקרה ,מובהר כי אין כפל הנחות ו/או מבצעים וכי הלקוח יחויב בכל מקרה במחיר
הרחיצה הקבוע במסמך זה ,העשוי להיות גבוה ממחיר הרחיצה הנקוב בתחנת הרחיצה
הרלבנטית.
 .4כמות הרחיצות המאושרת על ידי הלקוח לכל כלי רכב:
מובהר כי הלקוח יחויב בפועל בגין מספר הרחיצות שבוצעו בפועל.

לחודש .בכל מקרה,

 .5מובהר כי ייתכן ובראש השנה ובחג הפסח תידרש תוספת תשלום בגין הרחיצה אשר
תשולם במעמד הרחיצה.

 .6המחיר אותו ישלם הלקוח הינו בעבור רחיצה מלאה (חיצונית+פנימית) .למען הסר ספק,
מובהר כי המחיר ישולם גם אם לבקשת הלקוח ו/או מי מטעמו תבוצע רחיצה חיצונית או
פנימית בלבד .כמו כן ,מובהר כי השירותים אינם כוללים ניקוי תא המטען של הרכב.
 .7החברה רשאית לשנות ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,את התנאים המסחריים
(לרבות את מחיר מחירון שרותי הרחיצה) ,וזאת בהתאם לאמור בסעיף  6.2להסכם.
 .8התשלום עבור כל רחיצה ,יתבצע בהתאם לתנאים המסחריים הקבועים בהסכם וחיובי
הרחיצה יופיעו במצורף לדוחות שיקבל הלקוח על פי ההסכם .בחתימתו על מסמך זה
מאשר הלקוח לחברה ו/או למי מטעמה לגבות את התשלומים בגין השירותים באמצעות
אמצעי התשלום המשמש לגביית התשלומים בגין המוצרים על פי ההסכם ובאותם
מועדים.
 .9מובהר כי מתן השירותים תינתן במסגרת היקף האשראי המאושר הנוכחי שנקבע ללקוח
בהסכם .מובהר כי הביטחונות שהעמיד הלקוח לחברה על פי ההסכם ,ישמשו גם
להבטחת התחייבויות הלקוח על פי מסמך זה וכי החברה תהא רשאית לקזז כל סכום
ו/או תמורה המגיעה לה על פי מסמך זה מכל סכום המגיע ללקוח מהחברה.
 .11להסרת ספק ,מובהר בזאת כי לא תחול על החברה כל אחריות לתכונות מערכת הרחיצה
באיזו מתחנות הרחיצה ואפיוניה ,אופן תפקודה ,טיב השירותים ,רמתם ,איכותם וכיוצ"ב
והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה
שהיא בגין השירותים.
 .11רישומי המחשב של החברה ישמשו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין עסקאות
הרחיצה.
 .12הוראות מסמך זה הינן תוספת להסכם ומהוות חלק בלתי נפרד הימנו .בנוסף על האמור
במסמך זה לעיל ,יחולו על השירותים גם תנאי ההסכם ,בשינויים המחויבים.
 .13הלקוח מתחייב ליידע את החברה בכל מקרה של ביטול השירותים לגבי איזה מכלי
הרכב ,וזאת ללא תלות ,בנוסף ובנפרד מההודעה על ביטול ההתקן ומובהר כי כל עוד לא
יפעל כאמור ,יוסיף להיות אחראי ולחוב לכל הרחיצות ביחס לכלי הרכב.
הננו מאשרים את התנאים דלעיל מסכימים ומתחייבים בהתאם:
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