תאריך____________ :
הסכם לרכישת דלק
פרטי הלקוח:
שם __________________ :ת"ז/ח.פ __________________ :כתובת _________________ :מיקוד___________________:
טלפון ________________ :טלפון E-mail: ___________________@________________ __________________ :2

התנאים המסחריים:
מוצר

הנחה בש"ח

תנאי תשלום

בנזין

ש5 +

סולר

ש5+

צריכה חודשית

הערות_________________________________________________________________________ :
קראתי/נו והבנתי/נו נוסח חוזה זה והנני/נו מסכים/ים להם ומתחייב/ים לקיימם במלואם.
.1
מחיר הדלקים הינו המחיר המרבי בתוקף לתאריך הנקוב וישתנה בהתאם לציווי המחירים כפי שיפורסמו ע"י הרשויות המוסמכות מפעם לפעם ו/או עם
.2
הטלת מיסים חדשים ע"י הרשויות המוסמכות ו/או בהתאם למחירוני מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ שיהיו בתוקף.
חברת מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ תוכל להחליט ולשנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי מה יהיה גובה האובליגו המאושר ללקוח ,או מי מטעמו.
.3
כל סכום שלא ישולם במועד יישא ריבית חריגה בשיעור הריבית הבנקאית החריגה כמקובל בבנק לאומי ,עבור משיכת יתר בלתי מאושרת.
.4
הלקוח מאשר בזאת כי הרישומים במ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ יחשבו נכונים ויהוו הוכחה לכאורה ,העתק מרישומים אלו או מכל קטע מהם יהווה חזקה
.5
לכאורה לקיומם של החיובים הנקובים בהם.
ההזמנה /ההסכם יהיו בתוקף רק לאחר אישור מח' הכספים של מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ.
.6
אך ורק לבית המשפט בתל אביב ,ולו בלבד ,תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך שיתגלה בקשר עם הסכם זה.
.7
חב' מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ רשאית בכל עת להפסיק את אספקת הדלקים.
.8

חתימת הלקוח
מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ
ח.פ 513134437
חותמת /חתימת החברה

הסכם להסדרי תדלוק בתחנות דלק
 .1ההתקשרות
א.לצורך רכישת המוצרים בתחנות ע"י הלקוח או ע"י מי שיורשה לכך על ידי הלקוח )להלן ביחד ו/או לחוד לפי העניין "הלקוח"( .יותקן התקן בכלי הרכב אשר בבעלות
הלקוח ו/או בשימושו )להלן" :כלי הרכב"( .כפי שידווח עליהם הלקוח לחברה.
ב .הלקוח מתחייב לתדלק את כל כמות הליטרים בחברת סונול למשך  20חודשים ,מיום התקנת כל דלקן .היה וירצה לפתוח את ההתקן האוניברסלי ,לפני תום תקופת 20
החודשים ,יתחייב לשאת בעלותו.
ג .הלקוח מצהיר בזה כי ידוע לו הסכם זה יחול לגבי רכישת דלקים ,שמנים ,חומרי סיכה ותוספים.

 .2עלות השירותים בגין אמצעי התדלוק
א .מוסכם כי בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מסך מסגרת האובליגו שהועמדו לזכותו והמצוינים בבקשת ההצטרפות להסדר תדלוק אוטומטי שבמבוא להסכם זה ,תהיה
מ.נ.ד זכאית להשעות באופן מיידי קיום התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או לחסום באופן מיידי את השימוש באמצעי התדלוק.

 .3הבעלות באמצעי התדלוק והאחריות לגביו:
א .ציוד כלי הרכב יותקן ע"י מתקין מורשה שיוגדר ע"י מ.נ.ד.
ב .מובהר כי ציוד כלי הרכב הינו רכושה הבלעדי של מ.נ.ד או של החברה המשווקת על ידה והוא מושאל ללקוח רק כל עוד הסכם זה בתוקף.

 .4הוראות לגבי גביית החיובים הכספיים ובטחונות:
א .החיובים הכספיים בגין רכישת המוצרים ,בהתאם להסכם זה ,יתבצע ע"י הגוף הסולק ובפיקוחו ,והוראת חוק כרטיסי החיוב ,התשמ"ז ,1986 -יחולו על הסכם זה ככל
שהן נוגעות לעניין ובשינויים המחייבים.
ב .התשלום יבוצע בהתאם לתנועות האלקטרוניות שנשלחו ע"י התחנות ונתקבלו בגוף הסולק אשר מתייחסים למוצרים שנרכשו .כמו כן ,ישלם הלקוח לחברה באמצעות
הגוף הסולק את יתר התשלומים אותם התחייב לשלם ,ואת התשלומים המפורטים בסעיפים ו/או דלהלן .התשלום יעשה בהתאם להוראה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח
באמצעות הגוף הסולק ,כפי שתראה האסמכתא שתונפק ע"י הגוף הסולק.
ג .הלקוח מסכים ומאשר כי במקרה ויחולו שינויים כלשהם בפרטי הבנק של הלקוח ,יחול הסכם זה לגבי החשבון בפרטיו החדשים .הלקוח מתחייב להודיע לחברה ולגוף
הסולק על כל שינוי כאמור ולחתום ,במידת הצורך ,על כל מסמך שידרש בגין כך לרבות הרשאה חדשה לחיוב חשבונו.
ד .הלקוח מסכים ומאשר כי במקרה בו לא תכובד הוראת הקבע לחיוב החשבון ,יחויב כרטיס האשראי אותו סיפק הלקוח בעת הרישום .הלקוח מסכים ומאשר כי במקרה
בו יחולו שינויים כלשהם בפרטי כרטיס האשראי של הלקוח ,הלקוח מתחייב להודיע לחברה ולגוף הסולק על כל שינוי כאמור ולחתום על הרשאה חדשה לחיוב כרטיס
האשראי שלו.

 .5התשלום למ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ
בהסכם זה:
א" .המחיר ללקוח" – המחיר לצרכן הנקוב בעת התדלוק במשאבות תדלוק בשירות מלא בתחנה בה יבוצע השירות או המחיר לצרכן בשירות מלא ע"פ המחירון המומלץ
לצרכן ,המפורסם ע"י סונול מעת לעת – לפי הגבוה מביניהם )להלן" :המחיר ללקוח"( .ע"פ הסכם זה ,הלקוח מתחייב לתדלוק בתחנות בשרות מלא" .המחיר המוסכם" –
"המחיר ללקוח" בניכוי ההנחה שהלקוח זכאי לקבל כמפורט בהסכם זה.
ב .במקרה שהלקוח יתדלק במשאבה שהמחיר הנקוב בה נמוך מן "המחיר המוסכם" יחויב הלקוח ב"מחיר המוסכם" או במחיר המרבי אותו זכאית מ.נ.ד לגבות מהלקוח
בגין אותו תדלוק על פי כל דין – לפי הנמוך מביניהם .להסרת ספק מובהר כי הלקוח לא יהיה זכאי לכפל הנחות או הוזלות.
ג .למ.נ.ד תהיה הזכות לבטל ו/או לשנות בכל עת את התנאים המסחריים הנ"ל ו/או את העלויות המפורטות בסעיף  2דלעיל ובלבד שתודיע ללקוח לפחות  30יום מראש
ובכתב על כוונתה זו.
ד .מוסכם ומובהר כי ההנחות המפורטות לעיל בס"ק )א( ניתנו ללקוח בהתחשב במצב משק האנרגיה נכון ליום חתימתו של ההסכם .ועל כן ,למרות האמור לעיל בסעיף זה
במקרה של שינוי נסיבות כמו למשל העלאת מסים ובלו ,שינויי חקיקה ,העלאת מחירים ,העלאה חריגה בשער הרבית ,אינפלציה גבוהה ,הקטנת מרווח השיווק וכיוצ"ב,
רשאית מ.נ.ד לבטל ו/או לשנות את התנאים המסחריים הנ"ל ע"י מתן הודעה של  7ימים מראש ובכתב ללקוח.

ה .במקרה של ביטול ו/או שינוי לרעת הלקוח בתנאים המסחריים הנ"ל כאמור לעיל בס"ק )5ג( ו/או )ד( דלעיל או כל תנאי מתנאי הסכם זה )לרעת הלקוח( ,רשאי הלקוח
להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב בת  30ימים לפחות ,שתימסר למ.נ.ד.
ו .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם כי במקרה של שינוי שיטת תמחור הדלקים הנהוגה כיום ע"י מ.נ.ד ,תהיה מ.נ.ד רשאית להתאים את ההנחות ו/או את המחיר
המוסכם לשיטת התמחור החדשה בהודעה בכתב ללקוח.
ז .הלקוח לא יהיה רשאי לקזז או לעכב סכומים כלשהם שבהם יחויב ,לרבות במקרה של ברורים ו/או הסתייגויות מצידו לגבי החיובים בהם חויב.
ח .הלקוח מאשר למ.נ.ד לוגסי באישור בלתי חוזר לחייב את כרטיס האשראי ,במידה וכל אמצעי תשלום אחר שנתן לא יכובד

 .6הדיווחים ללקוח
א .הלקוח יקבל ממ.נ.ד חשבונית חודשית מרכזת המפרטת את התדלוקים שנעשו באותו חודש.
ב .חשבונית חתומה בחתימה דיגיטלית והדוחות הנלווים יישלחו באמצעות המייל
ג .הלקוח מצהיר כי החברה הביאה לידיעתו את הנחיות רשות המיסים ,כי הדיווחים החודשיים ,שיקבל הלקוח ,כאמור בס"ק )א( לעיל ,והם בלבד ,יהיו "מסמך אחר"
לצורך ניכוי מס תשומות ,והלקוח לא יהיה רשאי לנכות מס תשומות על פי חשבוניות העסקה הניתנות בתחנות עבור רכישת מוצרים ע"י הלקוח.

 .7תקופת ההסכם
א .הסכם זה יהיה בתוקף לתקופה של שנתיים מהמועד בו תנפיק מ.נ.ד לראשונה עבור הלקוח את אמצעי התדלוק ו/או מהמועד בו ירכוש הלקוח לראשונה את המוצרים
מהחברה באמצעות אמצעי התדלוק  -לפי המוקדם מבין המועדים )להלן" :התקופה הראשונה"( .התקופה הראשונה תוארך מאליה לתקופה בלתי מוגבלת )להלן:
"התקופה הנוספת"( אלא אם כן הודיע צד למשנהו בכתב על סיומו  30יום לפחות לפני סיום התקופה הראשונה או במהלך התקופה הנוספת ,בהודעה מראש של  30יום
)לעיל ולהלן" :תקופות ההסכם"(.
ב .על אף האמור לעיל מוסכם כי במקרה בו יונפקו ללקוח כרטיסי תדלוק ,תהיה תקופת ההסכם לגביהם תקופה שתחילתה במועד חתימתו של הסכם זה וסיומה בתום
שנה אחת מהמועד בו ירכוש הלקוח לראשונה את המוצרים מהחברה באמצעות הכרטיסים .התקופה הראשונה תוארך מאליה לתקופה נוספת של שנה כל אחת אלא אם
כן הודיע צד למשנהו בכתב על סיומו  30ימים לפחות לפי סיום התקופה הראשונה או  30יום מראש במהלך התקופה הנוספת.
ג .על אף האמור לעיל מוסכם כי בכל עת בתקופה הנוספת )ובה בלבד( ,יהא כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לצד השני  30יום מראש
לפחות.
ד .מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה מ.נ.ד זכאית להשעות קיום התחייבויותיה ע"פ הסכם זה ו/או לחסום את השימוש באמצעי התדלוק ,בכל מקרה שיהיה לה חשש
סביר שהלקוח לא יוכל לקיים במלואן ובמועדן את התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או במקרה שהלקוח לא יעמיד לטובת מ.נ.ד ו/או תוקפו של איזה מהביטחונות
האמורים יפקע ומובהר כי אי העמדת הביטחונות ו/או אי הארכתם ו/או אי חידושם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הלקוח אשר תזכה את החברה בביטול
ההסכם בנוסך על סעד המוקנה ע"פ כל דין.
ה .יובהר כי חתימת הלקוח על הסכם זה מהוה מתן הרשאה לחייב את הלקוח בתשלום כל הוצאות הגבייה ושכ"ט עו"ד בהן תישא מ.נ.ד בגין גביית הסכומים שבתשלומן
יפגר הלקוח.

חתימת הלקוח

שטר החוב
שט"ח זה נחתם ביום _________ בחודש ___________ בשנה __________ ובו אני מתחייב שביום ____________בחודש ____________ בשנה ____________
אני מתחייב לשלם נגד שטר זה לפקודת __________________________סך שקלים חדשים )במילים(_________________________________________:

 Xחתימת עושה השטר
הערה :אם מקום התשלום הוא בבנק – נא לציין כאן את מספר החשבון של עושה השטר בסניף הבנק הנ"ל
שם הבנק ____________________________________________ :שם עושה השטר______________________________ :
מס' הסניף ___________________________________________ :ח.פ /ת.ז עושה השטר___________________________ :
מס' חשבון ___________________________________________ :מען עושה השטר______________________________ :
ערבות אוול
אני הח"מ ערבים בזאת ערבות אוול ביחד ו/לחוד ,עם עושה השטר ,באופן מלא ,מוחלט ובלתי חוזר לפרעון שטר חוב .נחתמה ערבות זו ע"י מי מאיתנו בלבד ולא נחתמה
ע"י האחרים ,ולא יפגע הדבר בזכויות אוחז השטר כלפי הערב שחתם.
חתימת הערב )ללא חותמת נחברה( שם הערב
 ______________ __ .1ת.ז ________________רח' ומס' ______________ עיר_____________
______________ ת.ז _______ _______________ ת.ז ________________רח' ומס' ______________ עיר_____________

אני הח"מ ____________________ מאשר כי הערב/ים לשטר החוב חתם/מו על שטר החוב לאחר שזיהיתי אותם לשביעות רצוני.
תאריך ______________________ כתובת______________________________________ חתימה __________________
הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד
בנק _________________________לידי _______________________ סניף __________________________כתובת הסניף __________________________
 .1אני/ו ____________________________ הגרים ב ______________________ -מס' זהות _________________________
נותן/נים לכם בזה הרשאה לחייב את חשבוני/ננו הנ"ל אצלכם וזאת בין היתר בגין תשלומים לפירעון שטרות בח"י החותכים מטה ,בסכומים שיהיו נקובים ברשימות
החיובים ו/או בסרטים מגנטיים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם ע"י מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ ומס' חשבוננו יהיה נקוב בהם.
 .2הנני/ננו מוותר/ים על קבלת הודעות חויב מכן בגין חיובים אלה.
הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק למ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ ע"פ דין.
.3
 .4אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ"ל כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .5הנני/ננו משחררים אתכם מכל אחריות בגין ,נזק ,הפסד ,הוצאות וכו' העלולים להגרם עקב אי מילוי הוראות אלו ,אם בגלל חוסר כיסוי או בגלל סיבה אחרת.
 .6נא לאשר למ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ על הספח המחובר לזה קבלת הוראות ממני/מאתנו.
בנק
סניף
סוג חשבון
מספר חשבון בנק
תאריך ___________________ חתימת החבר /מורשי חתימה וחותמת החברה _________________
קוד המוסד
40493

מס' מזהה של הלקוח בחברה

----------------------------------------------------------------------------------------אישור הבנק
לכבוד – מ.נ.ד לוגסי שיווק בע"מ
מושב ברק 1920700 ,54
קיבלנו הוראות מ ,________________ -לכבד חיובים לפי רשימות ו/או סרטים מגנטיים שתציגו לנו מידי
פעם בפעם  ,ואשר מספר חשבוננו בבנק יהיה נקוב בהם .רשמו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד
מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,וכל עוד לא התקבלה אצלנו
הוראת ביטול ע"י בעלי החשבון .אישור זה יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנמסר על ידכם.

מספר חשבון בנק
קוד המוסד
40493

סוג חשבון

סניף

בנק

מס' מזהה של הלקוח בחברה

בכבוד רב,
תאריך _______________________ בנק ____________________________________ סניף ________________________________________

