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 פז בתחנות ושטיפה בתדלוק ללקוחות לייף סטייל הטבות והנחות תקנון 

 לצידן:המופיעה למונחים הבאים תהא המשמעות בתקנון זה  .1

מועדון לקוחות למחזיקי כרטיס אשראי לייף סטייל, המנוהל על ידי חברת לייף –"המועדון"  .1.1

 "(.לייף סטייל" –מועדון נאמנות לקוחות בע"מ )להלן  –סטייל 

כרטיסי אשראי מסוג לייף סטייל פלוס ישראכרט ו/או לייף  -" יס אשראי לייף סטייל"כרט .1.2

פרימיום אקספרס או /סטייל אמריקן אקספרס, המונפקים על ידי חברת ישראכרט בע"מ  ו

 בע"מ.

 מחזיקי כרטיס אשראי לייף סטייל  –" לקוחות המועדון" .1.3

ניתן לקבל שירותים מתקדמים באמצעותה אפליקציה סלולארית,  -" yellow"אפליקציית  .1.4

תדלוק בתחנות התדלוק של פז, רחיצת רכב ורכישה בחנויות הנוחות לבצע שונים, ובין היתר 

, ("מועדון הלקוחות של פזתקנון " שכותרתו)המפורסם באפליקציה , בכפוף לתקנון של פז

 באפליקציה. לתנאי השימושו למדיניות הפרטיות

 פז חברת נפט בע"מ  – "פז" .1.5

ות פז המצויות בהסדר תחנות רחיצה הממוקמות בתחנ -" המשתתפות  washתחנות פז" .1.6

 .yellowבאפליקציית שתפורטנה מעת לעת , פזומט

 למעט התחנות המפורטות בנספח א' ,פז ברשתתחנות התדלוק  –" המשתתפותהתחנות " .1.7

 .שבהן לא יוענקו ההטבות המפורטות בתקנון זהלתקנון זה, 

השם תחת  ,של פזהתדלוק בתחנות הפועלות  חנויות הנוחות –" חנויות המשתתפותה" .1.8

yellow , באפליקציית שתפורטנה מעת לעתyellow. 

 . 2022מאי  03ליום ועד  2021 ביוני 15מיום  –" ההטבהתקופת " .1.9

 :ההטבות וההנחות המפורטות להלןאת ללקוחות המועדון תעניק  פזבמהלך תקופת ההטבה  .2

 או אשראי לייף סטייל כרטיסהמשלמים בלקוחות המועדון,  –אוקטן  95בנזין בתדלוק  .2.1

המתדלקים בשירות  ,בה הוזנו פרטי כרטיס אשראי לייף סטייל yellowבאמצעות אפליקציית 

המשתנה  מהמחיר המרביאג'(  26)באילת אג'(  שלושיםאג' ) 30-ישלמו מחיר הנמוך ב, מלא

 -ישלמו מחיר הנמוך ב בשרות עצמיהמתדלקים . בשירות מלא 95 ליטר בנזיןל )המחיר לצרכן(

בשירות  95ליטר בנזין כל ל )המחיר לצרכן( המרבימהמחיר אג'(  8)באילת אג' )תשע אג'(  9

 .עצמי

המשלמים בכרטיס אשראי לייף לקוחות המועדון,  – המשתתפות  washרחיצה בתחנות פז .2.2

 9.90שטיפה חיצונית לרכב פרטי בעלות של ליהיו זכאים , yellow אפליקצייתסטייל באמצעות 

  .₪ 29.90או רחיצת פנים וחוץ בעלות  ₪,

תחת ההגדרות באתר האינטרנט של פזומט, )על פי  לרכב מסחרי/קרוסאובררחיצת פנים וחוץ 

 . שקלים 8תהיה כרוכה בתשלום נוסף של  לשונית "אופי רחיצה"(

  הטבת השטיפה ניתן לממש בתדירות שלא תעלה על פעם אחת בחודש.את 

   בא.לא ניתן לצבור הטבה שלא מומשה ו/או להעבירה לחודש ה

https://www.yellow.co.il/yellowclub-term-conditions
https://clickandpick.yellow.co.il/privacyinfo
https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/c2c-terms.pdf
https://dapi.paz.co.il/corporate/Uploads/Terms/c2c-terms.pdf
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לקוחות ההטבות האמורות לעיל הינן בנוסף )ומבלי לגרוע( מיתר ההטבות להן זכאים  .2.3

ולתנאי השימוש  yellowמועדון בהתאם לתקנון , yellowהמשלמים באמצעות אפליקציית 

  .yellowבאפליקציית 

 כוללים מע"מ. הנקובים בתקנון זה הסכומיםכל  .2.4

ים בכרטיס אשראי לייף סטייל או בכרטיס אשראי המשלמלהסרת ספק מובהר כי לקוחות המועדון  .3

תוספת לילה, שבת  - יחויבו בכל תוספת )לדוגמא בלבד, yellowלייף סטייל באמצעות אפליקציית 

 המשתתפות.וחג( כנהוג בתחנות 

לקוחות המועדון המתדלקים או משתמשים בשירותי רחיצת רכב במסגרת הסדרי פזומט )התקן  .4

תדלוק, פזומט דיגיטל וכיו"ב( לא יהיו זכאים להטבות המפורטות בתקנון זה, גם במידה והורידו את 

 האפליקציה ושמרו בה את פרטי כרטיס האשראי של המועדון.

 .או לכל הטבה אחרת ן ניתנות להמרה למזומןאינהמפורטות בתקנון זה וההנחות ההטבות  .5

ו/או ההטבות  אתבכל עת לבטל לשנות, להפסיק והבלעדי,  ןת, לפי שיקול דעתורשאי פזו לייף סטייל .6

 , וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המפורטות בתקנון זה כולן או מקצתןההנחות 

ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לייף סטייל רשאית, בכל עת לגרוע מכלליות האמור(  י)ומבל כמו כן

זכאותו ניצל לרעה את לקוח המועדון , במקרה שבו להנחות ולהטבותהזכאות להפסיק ולבטל את 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניצול לרעה משמעו, על פי תקנון זהו/או הנחות כאמור להטבות 

צרכים אישיים ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא לו/או הנחות כאמור ניצול ההטבות  –לרבות )אך לא רק( 

תהיה רשאית חברת לייף סטייל, בין היתר,  ,בניגוד לדין, וכיוצא באלה. בוצע ניצול לרעה כאמור לעיל

כרטיס בשווי הו/או לחייב את שניתנה ו/או ההנחה ההטבה החזר בשווי לקוח המועדון לדרוש מ

 . כאמור שניתנהו/או ההנחה ההטבה 

על פי  פז רתו/או לחבלחברת לייף סטייל  תון זה כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדאין באמור בתקנ .7

 כל דין או הסכם.

במקרה שמסיבה כלשהי ללא כל יוצא מהכלל, לקוח המועדון לא יקבל הטבה אשר היה זכאי לקבלה  .8

, אולם פי תקנון זה, אזי אם לקוח המועדון יוכיח שהיה זכאי להטבה כלשהי המפורטת בתקנון זהל ע

לא קיבל אותה שלא כדין, יהיה הלקוח זכאי לקבל אך ורק את ההטבה שנשללה ממנו כאמור וזאת 

  במסגרת החיוב החודשי העוקב לבירור והוכחת זכאותו. פרט לכך, לא יהיה זכאי לסעד אחר כלשהו.

ישאנה לא ת פזדלעיל ובכפוף לאמור בו, לייף סטייל ו 7 יףמובהר, כי על אף האמור במפורש בסע .9

באחריות לכל מעשה או מחדל בניגוד לתקנון זה אשר נגרמו עקב טעות אנוש בתום לב, תקלה 

מידע, תקלה בתקשורת נתונים וכן להפרה שנגרמה עקב מעשה או מחדל  רכותטכנית, תקלה במע

 של צד שלישי כלשהו ובמקרים אלה הלקוח לא יהיה זכאי לסעד כלשהו.

ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד. לערכאות המוסמכות שמקום על תקנון זה יחולו חוקי מדינת  .10

אביב, ולהן בלבד תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור ו/או -מושבן בתל

 הנוגע לתקנון זה ו/או הנובע ממנו.

 ןבכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.תקנון זה יעמוד לעיו .11

 .https://bit.ly/3uOPoq9 , בכתובתפארם-סופרהציבור באתר האינטרנט של 

https://bit.ly/3uOPoq9
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 (1.7)סעיף  תחנות שאינן משתתפות –נספח א' 

 

 חוואסה

 מתחם געש

 ים-דוד בת

 מעלה אדומים

 פז נאות אביב

 גבעת שאול

 רמת חובב

 בר-פז

 פז ל'

 רוקפלר

 נינהבית ח

 עזריה

 נווה יעקב

 רמות

 צומת הנשרים

 ירושלים-מבשרת

 


