
 מבצע "מתדלקים וצוברים"תקנון 

. מובהר, כי לאומי קארד בע"מ 31.3.2019עד תאריך  24.2.2019מתאריך  תקופת המבצע

 ויזל בע"מ-"( ו/או פוקספזו/או פז חברת נפט בע"מ )""( לאומי קארד)"

 ןדעתת להאריך או לקצר את תקופת ההטבה על פי שיקול ורשאי"( פוקס)"

 קדמת.הבלעדי וללא הודעה מו

 DREAMCARD זכאים ליהנות מההטבה לקוחות בעלי כרטיס אשראי זכאים להטבה

VIP"( המשתתפים, אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים:)" 

אדם פרטי, תושב ו/או אזרחי ישראל ו/או בעל היתר שהייה חוקית  .1

 שנים במועד השתתפותו בפעילות. 18בישראל אשר גילו עולה על 

. DREAMCARD VIPקארד  לאומיי של מחזיק בכרטיס אשרא .2

 אינם זכאים להטבה. 18מובהר בזאת כי קטינים מתחת לגיל 

במהלך תקופת המבצע, כמוגדר לעיל, הזכאים להטבה יוכלו לממש את  ההטבה

 yellowנות הדלק פז ובחנויות הנוחות כל רכישה בתחההטבה הבאה: 

תקנה  )להלן: "בית העסק"( yellow.co.ilהמשתתפות במבצע, ובאתר 

 .DREAMCARDנקודות  למימוש בכל מותגי מועדון ב 5%צבירה של 

 DREAMתקנון מועדון  בהתאם להוראות הנקודות יתבצעמימוש  .1

CARD ,  המופיע באתרhttps://www.dreamcard.co.il. 

 FOX" ,"FOXכולל את המותגים הבאים: " DREAMCARDמועדון  .2

HOME" ,"BILLABONG" ,"LALINE" ,"AMERICAN 

EAGLE" ,"AERIE" ,"THE CHILDREN’S PLACE ,"

"MANGO" ,"TERMINAL X" ,"URBAN OUTFITTERS ,"

"FOOT LOCKER" ,"FREE PEOPLE." 

 משתתפות במבצע: שאינן yellowתחנות פז וחנויות  .3

 .רמאללה -, כביש ירושלים, בית חנינה510מתחם  .3.1

 ., פתח תקווה63, געש, ז'בוטינסקי 147מתחם  .3.2

רת תקופת המבצע, יעודכנו בחשבונו של הלקוח  במסג נצברושהנקודות  .4

 .10.4.2019החל מיום 

אות הבכל תקופת המבצע, הלקוח יוכל לצבור נקודות בגין סכום עסק .5

 נקודות. 50סה"כ ₪.  1,000מקסימלי במצטבר בגובה של עד 

 בלבד. DreamCard VIPאשראי בכרטיס ההטבה מותנית בתשלום  .6

ת לשנות או לבטל את ורשאי /או פוקספז ו ו/או מובהר, כי לאומי קארד .7

לכל פנייה ובירור הצבירה  ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 .03-6178677במסגרת המבצע יש לפנות ללאומי קארד בטלפון 



 

 Dream Card VIPבגין רכישות מוצרים בכרטיס האשראי בנוסף,  .8

בור , וכן ע, באתר האינטרנטyellowבאמצעות אפליקציית יילו, בחנויות 

 –של פז )באמצעות האפליקציה, או פזומט( תדלוק בתחנות הדלק 

בכפוף לתקנון באפליקציה,  שניתן למימוש וצבירה ח יצבור "כסף"הלקו

מועדון יילו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באפליקצייה, באתר 

terms.pdf-https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/club 

ההטבה הנה אישית, אינה ניתנת להעברה ואף אינה ניתנת להמרה, לא  .9

 בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל הטבה או מוצר אחר.

את הזכות לעכב ו/או  ןלעצמת ושומרו/או פז ו/או פוקס לאומי קארד  .10

סיבה, אשר יש בה עפ"י דין לעכב או ה, מכל לבטל את מסירת ההטב

 לבטל את מסירת ההטבה.

משתתף זכאי אשר לא מימש את ההטבות בתקופת ההטבה מכל סיבה  .11

שהיא, לא יהא זכאי לקבל הטבה חלופית כלשהו, ולא תהיה לו כל 

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי לאומי קארד.

 חריות בתי העסק בלבד.באהעסק הנמכרים בבית השירותים והמוצרים  .1 אחריות

השימוש בהטבה מהווה הצהרה של כל משתתף לפיה הוא ממלא אחר   .2

 הוראות תקנון זה, ומקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.

כל  פז ו/או לאומי קארד ו/או פוקסהמשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי  .3

, ת, תקלהלגבי נזק שנגרם להם עקב טעו טענה ו/או דרישה ו/או תלונה

  איחור או כשל בהשתתפות בפעילות.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון  .1 שונות

לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, בכל אמצעי שהוא, תגברנה 

 הוראות התקנון. 

 כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד, ולא תהא להן .2

 ן.משמעות לעניין פרשנות התקנו

ון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בתקנ .3

 בלשון  נקבה או ברבים.

הבלעדי והמוחלט,  ןדעת, על פי שיקול ו/או פז ו/או פוקס לאומי קארד .4

ת לשנות את אורכה של הפעילות ו/או את ההטבות ו/או וה רשאינתהי

ה בכל דבר תקנון זו/או תקופת הפעילות ו/או הוראות  כללי הפעילות

ו/או מכל סיבה אחרת. כן  בהןועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים 

לבטל הפעילות בכל עת ת ורשאילאומי קארד ו/או פז ו/או פוקס ה נתהי

על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון 

סיום  בהודעה מראש, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר יפורסם

פעילות ו/או שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה. פרסום השינוי ה

https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/club-terms.pdf
https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/club-terms.pdf


 

 

 

 

 תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.  ו/או פוקס באתר לאומי קארד

בכל מחלוקת שעניינה תנאי הפעילות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל  .5

 ובלעדית.יפו סמכות שיפוט ייחודית  -אביב 


