תקנון מבצע יולי  21בנזין  95באפליקציה
 .1תנאי המבצע:
 .1.1כל הרוכש באמצעות אפליקציית סונול ,בנזין  95אוקטן ,בתחנות התדלוק של סונול למעט
התחנות המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון זה ,החל מיום  1.7.21בשעה  00:00ועד ליום
 24.7.21בשעה ( 24:00להלן" :תקופת המבצע") ,יזכה למחיר של  ₪ 6.24לליטר בשירות
מלא/עצמי במקום  ₪ 6.52לליטר המהווה מחיר מלא של בנזין  95אוקטן ,בשירות מלא על-פי
מחירון סונול ,כולל מע"מ (להלן" :המבצע").
 .1.2מובהר כי כל תשלום שאינו מתבצע באמצעות אפליקציית סונול ,לרבות דלקנים אינו זכאי
להנחה הנ"ל.
 .1.3על אף האמור לעיל ,המבצע הנ"ל יחול גם על תדלוק באמצעות אפליקציית פנגו.
 .1.4מובהר כי מחיר המבצע ,בתחנות המשתתפות ,הממוקמות באילת ,יהיה ללא מע"מ.
 .1.5מובהר כי סונול תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת
המבצע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא הודעה מראש.
 .1.6מ בלי לגרוע מן האמור לעיל ,סונול תהא רשאית להביא את המבצע לסיומו לאחר שנרכשו 1
(אחד) מיליון ליטרים של בנזין  95באמצעות אפליקציית סונול.
 .1.7מובהר כי התשלום דרך אפליקציית סונול מאפשר תדלוק בעמדות בשירות עצמי ו/או בעמדות
בשירות מלא.
 .2פרסום המבצע:
פרסום המבצע יעשה באמצעי המדיה השונים על-פי שיקול דעתה של סונול ,לרבות בעמוד הפייסבוק
של סונול .https://www.facebook.com/sonolsogood
 .3פרשנות:
האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי המבצע ,ואין בכל מסמך אחר  -לרבות
פרסומים שונים אודות המבצע  -כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו .בכל מקרה של סתירה
בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה ,יגבר האמור בתקנון זה.

 .4כללי:

 .4.1אירעה תקלה טכנית ו/או טעות באפליקציה של סונול  ,לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או
טענה כלשהי כלפי סונול ו/או מי מעובדיה ו/או מטעמה במישרין ו/או בעקיפין.
 .4.2למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לאף לקוח ו/או אדם אחר לא תהיה טענה ו/או זכות כלשהי
בקשר לפעולות בהן תנקוט סונול עקב תקלה טכנית ו/או טעות ,כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק
ישיר ו/או עקיף ,שיגרמו עקב שימוש באפליקציה של סונול.
 .4.3אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון ו/או למבצע ,אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח
הודעה לשירות הלקוחות של סונול באמצעות האפליקציה או בטלפון של מוקד סונול לפניות
לקוחות בקשר למבצע09-8637777 :
 .4.4סונול שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לסיים את המבצע בכל עת ,ללא הודעה מראש.
 .4.5סונול רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את הוראות התקנון ,כולן או מקצתן ,ללא
צורך במתן הודעה מראש ,אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן ,ככל
הניתן.
 .4.6תקנון זה מנוסח ,משיקולי נוחות בלבד ,בלשון זכר .ההשתתפות במבצע ,בהתאם להוראות תקנון
זה ,מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 .4.7הדין החל על תקנון זה  -ועל המבצע  -הינו הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר
עם תקנון זה ו/או בקשר עם המבצע מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

נספח א – רשימת תחנות שאינן משתתפות במבצע בנזין  95באפליקציה
מס תחנה

עיר

כתובת

שם תחנה

334

אשדות יעקב
אשקלון
בית שאן
דבוריה
דיר חנא
כפר סבא
כפר סבא
כרמיאל
לוד
מטולה
צלמון
ראש העין
רעננה
שדה אליעזר

אשדות יעקב מאוחד
הפנינים א.ת .צפוני אשקלון
כביש  71בית שאן
כניסה לדבוריה
דיר חנא ,כביש ראשי
ויצמן  20כפר סבא
מנחם בגין כ"ס
צומת אחיהוד כרמיאל

אשדות יעקב
תמרה אשקלון
גשר השלום
דבוריה
דיר חנא
כפר סבא ויצמן
כפר סבא צפון
פארק בר לב
שער לוד
מטולה
צלמון
אבן העזר
צומת רעננה
שדה אליעזר

325

304
211
38

42
223
284
105
283
187

188
113
328

ד.אבא הילל סילבר  1א.ת .צפ' מכביש 40

מטולה
כביש עלבון מראר 806
שדרות שלמה המלך  1ראש העין
כביש  4מכיוון דרום לצפון

בכניסה שדה אליעזר

