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 כללי 

 

1. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי השימוש בכרטיס "ספיד - קש", אשר הינו כרטיס מגנטי ייחודי 

של חברת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ["החברה"], מוגבל בסכום קבוע מראש, 
המיועד לשימוש, כאמצעי תשלום עבור עסקאות רכישת דלקים (בהתאם לסוג הדלק הנקוב על 
גבי הכרטיס בלבד, כמפורט בסעיף  3 להלן) בתחנות התדלוק של דור אלון, כהגדרתן בתקנון זה, 

ובהתאם לתנאי תקנון זה ["הכרטיס"]. 
    

  תנאי השימיש בכרטיס
  

2. הכרטיס מיועד לשימוש עד לגובה הסכום הקבוע על גבי הכרטיס, או עד לתום 3 (שלוש) שנים 

ממועד רכישת הכרטיס, זאת גם אם לא מומש במלואו, לפי המוקדם מביניהם. בתום השימוש 
בכרטיס על הלקוח לגוזרו.  

 

3. השימוש בכרטיס מוגבל לסוג הדלק המפורט על גבי הכרטיס (בנזין 95 אוקטן ו/או סולר ו/או 

גפ"מ) בלבד, ויאפשר רכישת סוג הדלק הקבוע על גבי הכרטיס בלבד.  
  

4. הכרטיס תקף לשימוש רק בתחנות התדלוק של דור אלון, המפורטות ברשימה המפורסמת באתר 

האינטרנט של החברה כתחנות המכבדות את הכרטיס, כפי שתתעדכן מעת לעת ["תחנית 
התדליק של דיר אלין"].  

  
5. יתרה ותוקף הכרטיס נקובים בפתקית המתקבלת בכל תדלוק בתחנות התדלוק של דור אלון. 

  
  

במקרה שבו במעמד רכישת הכרטיס לא ניתנה הנחה ממחיר הכרטיס הקבוע על גבי הכרטיס - 6. 
חיוב הכרטיס יתבצע בהתאם למחיר סוג הדלק (הקבוע על גבי הכרטיס) בתחנה שבה מתבצע 
התדלוק כפי שיהיה במועד ביצוע התדלוק באמצעות הכרטיס ובהתאם לאופן התדלוק (שירות 

מלא/שירות עצמי). 
  

הלקוח אינו זכאי לכפל הנחות או הוזלות.  
  

7. התמורה בגין הכרטיס תשולם מראש במעמד מסירת הכרטיס לידי הלקוח. בנוסף, הלקוח ישלם 

₪. במועד זה עבור ניפוק הכרטיס/ דמי תפעול חד פעמיים סך של                     
 

8. הכרטיס אינו ניתן להחזרה ולא יינתן זיכוי כספי בגינו. 

  

9. סכום היתרה בכרטיס הנדרש לתחילת ביצוע תדלוק הינו לפחות 1 ₪. יתרת הכרטיס חייבת 

להיות גדולה או שווה לסכום התדלוק המבוקש - לא ניתן לשלב בין אמצעי תשלום. לא ניתן לקבל 
עודף במזומן מהכרטיסים. 

  
10. תוקפו של הכרטיס יפוג באופן אוטומטי במועד פקיעת התוקף המפורט לעיל, וזאת גם אם לא 

מומש במלואו. האחריות הבלעדית למימוש הכרטיס במלואו עד למועד פקיעת התוקף חלה על 
הלקוח בלבד. החברה לא תכבד כרטיס שתוקפו פג ולא יינתן החזר או זיכוי כספי בגינו. 

  
11. מעת קבלת הכרטיס על ידי הלקוח, האחריות הבלעדית לשלמות הכרטיס, תקינותו ולשימוש 

שייעשה בו תחול על הלקוח בלבד. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי אובדן ו/או גניבת ו/או השחתת 
הכרטיס עלולים לגרום נזק ללקוח, לחברה ולאחרים ומתחייב לנהוג בכרטיס בהתאם לכך באשר 

לשמירת הכרטיס.  
  

החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו מכל סיבה שהיא בגין 
הכרטיס ו/או השימוש בו. 

  



12. הלקוח מודע לכך כי תקלות טכניות עלולות למנוע שימוש בכרטיס. תקלות טכניות הקשורות 

בכרטיס תטופלנה על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והלקוח מוותר על כל טענה 
בהקשר זה. 

  
13. הכרטיס ייאסף על ידי הלקוח או מי מטעמו. באחריות הלקוח לוודא קבלת הכרטיס ולמנוע שימוש 

לא מורשה בו. הלקוח יהיה אחראי לכל שימוש בלתי מורשה בכרטיס, לרבות על ידי עובדיו.  
  

14. רישומי המחשב של החברה ישמשו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין העסקאות שהתבצעו 

באמצעות הכרטיס. 
  

15. ככל והלקוח יעביר את הכרטיס לשימוש צד ג' מטעמו, באחריותו הבלעדית של הלקוח ליידע את 

אותו צד ג' כי השימוש בכרטיס כפוף לתנאי תקנון זה.  
 

  

  
הנני מאשרים את התנאים דלעיל מסכימים ימתחייבים בהתאם:  

  
  
  

  ___________________________      _________________

תאריך          חתימת הלקוח (חתימה + חותמת חברה) 
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