
 תקנון מועדון לקוחות "החברים של מיקה" 

.מועדון הלקוחות החדש "החברים של מיקה " מנוהל ע"י חברת מיקה תפעול תחנות דלק וחברת  1

  16מרחוב הלפיד  באמצעות חברת סימפלי קלאב ראשון לציון    9מרחוב רוז'נסקי  שפר את אלי לוי 

 פתח תקוה. 

הם מתנהל מועדון הלקוחות . תקנון זה מהווה  וההוראות על פי.תקנון זה נועד להסדיר את הכללים 2

חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון ולקוח המטרף למועדון מסכים לכל כללי התקנון ומתחייב  

 לפעול על פיו. כחבר מועדון ייחשב כל מי שקרא ואישר תקנון זה. 

 הצטרפות לחברות במועדון 

מותנית באישור   18מתחת לגיל  תי להצטרף למועדון. הצטרפושנים זכא   18.כל אדם אשר מלאו לו 3

בכל מקרה אין אפשרות להצטרף למועדון מתחת לגיל  בכתב מאחד ההורים או מהאפוטרופוס שלו. 

המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישום למועדון מכל סיבה שהיא ועל פי   ת הנהל. 17

 שיקול דעתה הבלעדי. 

ועדון יש למלא טופס הצטרפות ולאשר בחתימה דיגיטלית את תקנון  .על מנת להצטרף למ 4

 ההצטרפות. 

 .האחריות למילוי הטופס ונכונות הפרטים חלה על הלקוח המטרף למועדון בלבד. 5

.ההרשמה למועדון היא חד פעמית והיא בתוקף כל עוד הלקוח לא מבקש להיגרע ממנה כחבר  6

 מועדון. 

 .ההרשמה למועדון ללא תשלום. 7

הנתונים והפרטים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות ישמשו את הנהלת המועדון  .8

 לצורך פנייה ללקוח מידי פעם , להעברת מידע שיווקי ולפעול השוטף של המועדון. 

, חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות    1981-.יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א 9

 פרסומי, מבצעים שיווקיים ומידע כללי מהנהלת המועדון.  מהווה הסכמה מצידו לקבל חומר

.כמו כן, לקוח שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר  10

לגביו בקשר עם קניותיו יהיה שייך להנהלת המועדון. הנהלת המועדון תשמור את המידע בנאמנות  

אשר כוללות   הפעולותי םש את הנהלת המועדון לקידוכמאגר מידע הרשום ע"פ חוק. המידע ישמ 

שיתופי פעולה עם גורמים נוספים. עוד מוסכם שהשימוש במידע יעשה לצור פעולות שיווקיות. חבר  

 מועדון מוותר בזאת על כל טענה ועל פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. 

שאי לדרוש בכתב מהנהלת  ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, ר .11

המועדון כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות הנהלת המועדון ו/או לא יימסר  

לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו  

יום מיום    30מרשימת הדיוור של המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת החבר תוך 

 קבלת הודעת החבר בכתב. 

.ההשתתפות במבצע איסוף נקודות וכן במבצע הצבירה בדלק אסור על עובדי חברת שפר את אלי  12

 לוי בע"מ ומיקה תפעול תחנות דלק בע"מ וכן על בני משפחתם מקרבה ראשונה. 

 

 הטבות 

₪ למימוש בחנות    10פעמי .הטבת הצטרפות: בעת ההצטרפות למועדון יקבל הלקוח באופן חד 13

 הנוחות. ההטבה לקנייה אחת בפעם אחת. לא יוחזר עודף כתוצאה משימוש חלקי בהטבה.

בחודש יום ההולדת יקבל הלקוח מתנה שתשתנה מעת לעת. המתנה תינתן  - .הטבת יום הולדת14

 פעם אחת בלבד בחודש יום ההולדת בלבד. 



ה שיערוך הלקוח בחנות הנוחות יקבל הטבה של  מסכום הקנייה . כל קניי 3%צבירה של -.צבירה15

מערך הקנייה , הטבה זו לא כולל קניית מוצרי טבק וסיגריות , פיקדון בקבוקי שתייה   3%צבירת 

 ומשיכת מזומנים. 

מתנה אחרת . ההטבות   בשווי.ההטבות הינן אישיות , אינן ניתנות להעברה לאחרים או להמירן 16

 תעודה מזהה, תעודת זהות , דרכון , או רישיון נהיגה. יינתנו כנגד זיהוי הלקוח ע"י 

.הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות או להחליף אותן בהתאם לשיקולה  17

 הבלעדי. 

.חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על מבצעים שונים או הטבות נוספות . המידע יועבר  18

 עות מוקלטות ומידעון של חנויות הרשת. מסרון, דואר אלקטרוני , הוד  SMSבאמצעות 

. חבר מועדון יוכל להנות מההטבות בכל אחת מחנויות הרשת המופיעה ברשימה . עם זאת  19

 הנהלת המועדון רשאית להוסיף או לגרוע חנויות מרשימה זו. 

 חיפה 48השיש  מיקה חיפה 

 בית שאן  1הבירה  מיקה בית שאן 

 כרמיאל א.ת  22המלאכה  מיקה כרמיאל 

 90צומת מגדל כביש  מיקה מגדל 

 טבריה  1התבור  מיקה טבריה 

 13שד' חן צור  שלום  מיקה ק. ביאליק 

 שד' בני ברית אשדוד  מיקה אשדוד 

  1א.ת. צפוני, הכישור  מיקה אשקלון 

 עקיבא -רח' בני מיקה נתיבות 

 אשקלון 64אבן עזרא  מיקה הדרי אשקלון 

 123התעשיה אזור  מיקה באר טוביה 

 אשדוד  43רח' העבודה  רום  -דור אלון

 4בית שיקמה כביש  בית שיקמה 

 א.ת. צפוני אשדוד  אשדוד  -הקידמה

 חולון  1הלוחמים  מיקה חולון וולפסון 

 ת"א 5רח' שונצינו  שונצינו  -דור 

 ים-בת  13הקוממיות  דור הילי 

 ת"א 128יגאל אלון  יגאל אלון 

 גן הפעמון ירושלים  מיקה סונול גן הפעמון  

 מודיעין  1המלאכות  מיקה מודיעין 

 רחובות  1פנחס ספיר  מיקה רחובות 

 רחובות  8מוטי קינד  רום רחובות 

 בילו רחובות 
 2צומת בילו רחוב הרצל 

 רחובות 

 ראשל"צ 18רח' פריימן  מיקה פריימן 

 ראשל"צ 5לישנסקי  יהונתן  -מיקה 

 ראשל"צ  14רח סחרוב  עומר סונול 

 ראשל"צ 15שפירא  דור עמית 

 

 הטבת צבירת ליטרים בתדלוק

 . 31/12/2021-09/06/2020 ההטבה: תקופת 

לקוחות המתדלקים בתחנות הרשת , נרשמו למועדון הלקוחות של "החברים של    :משתתפים ב.

 מיקה", הכניסו את פרטיהם כולל מספר רכב. 



 

 

 :  רשימת המתנותג.

 נקודות  שם המוצר 

 80 קרחון 

 110 מסטיק מאסט פליפטופ 

 120 פחית קולה/ זירו 

 150 גרם   125בפלות 

 200 גרם  200קבוקים 

 200 חטיף פסק זמן 

 220 0.5בקבוק קולה 

 240 פחית ריח  

 360 שלישיית קינדר בואנו 

 400 שישיית מי עדן 

 500 דיו ונייר למונית 

 600 ליטר   4נוזל שמשות 

 1200 מטר  2כבל לסלולר 

  600כבל הטענה לרכב 
 1600 אמפר 

 1700 ליטר   1.5שישיית קוקה קולה 

 BT 3000אוזניית 

 3000 מכונת תספורת 

 3000 ניידת כירת גז 

 10000 בידורית 

 50000 אינץ 50טלוויזיה 

 

המבצע ללקוח אחד לרכב אחד רשום. באם ללקוח יש יותר מרכב אחד על הלקוח   : הגבלותד. 

 לחברות במועדון עם מספר הרכב השני )כנ"ל לגבי כל כמות רכבים(.   םלהירש 

 עצמי וגם בשרות מלא. באחריות הלקוח להכניס את מספר הרכב בעת התדלוק גם בשרות 

 לקוח שלא יכניס מספר רכב לא יקבל את הנקודות בגין אותו תדלוק. 

 אין אפשרות להחליף מתנה או לקבל סכום כסף בעבורה. 

 אין החזרה על המתנה. 

 לקוח המחליף רכב במהלך המבצע לא יוכל לצבור את הנקודות על הרכב הישן והרכב החדש. 

להחליף את סוגי המתנות במתנות שוות ערך למתנה הרשת שומרת לעצמה את האפשרות ה.

 שהוחלפה. 

 "מועדון החברים -לקוח המתדלק באחת מתחנות הרשת ורשום כחבר ב   :כיצד משתתפים ו.

של מיקה" והכניס את מספר הרכב בעת התדלוק , צובר את הליטרים שתידלק כנקודות ע"פ   

 נקודות,  0.75נקודה , סולר על כל ליטר יקבל הלקוח   1המפתח הבא: בנזין על כל ליטר יקבל הלקוח 

 נקודה.  1גז על כל ליטר תדלוק יקבל הלקוח 

 ון. צבירת נקודות תחל מיום ההרשמה של הלקוח כחבר מועדז.



מימוש מתנה: לאחר צבירת כמות נקודות מתאימה למתנה שהלקוח מבקש לקבל , יפנה עם  ח.

 תעודה מזהה לקופת חנות הנוחות ,יזדהה, ויבקש את סוג המתנה.

 הקופאי יעביר את סוג המתנה והנקודות בגין אותה מתנה יימחקו מחשבון הלקוח. 

 .אין אפשרות להיות בחובה )מינוס( בכמות הנקודות. ט

באם תימכר אחת מתחנות הדלק המשתתפות במבצע במהלך המבצע יוכל הלקוח לבחור תחנה  י.

 אחרת להמשך המבצע. 

. לאחר מכן יימחקו הנקודות של  31/01/2022-: לקוח יוכל לממש מתנה עד הסיום המבצע .י"א 

 הלקוח , גם אם יימשך מבצע המתנות.

 

 

 ביטול חברות 

ייכנס    לו במועדון בהודעה בכתב להנהלת המועדון. הביטו.כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברות 20

 ימי עסקים.   14לתוקף תוך 

 

 

 

 סיום פעילות המועדון 

.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש  21

הימים יוכל החבר   30 ך ימים. במהל 30באמצעות דרכי ההתקשרות שלה עם חברי המועדון של 

את ההטבות שעדיין זכאי להם, לאחר סיום פעילות המועדון כל ההטבות יימחקו ולחבר    לממש

 המועדון לא תהיה הזכות לדרוש את ההטבות. 

 

 שונות

.הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות שונות /נוספות רק לחלק מחברי  22

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.   המועדון

.ההנחות או ההטבות לחבר מועדון יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה ו/או הנחה שיינתנו לכלל  23

 לקוחות הרשת. 

.הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות מפעם לפעם את הוראות התקנון על כל סעיפיו על פי  24

 שיקולה הבלעדי. 

אמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים  סתירה ו/או אי הת .בכל מקרה של  25

 תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין.    כלשהם

 .מטעמי נוחות נרשם התקנון בלשון זכר ויש לראותו נכון גם בלשון נקבה. 26

 אזור תעשייה חדש ראשון לציון .   9.כתובת הנהלת המועדון, רוז'נסקי 27

 

 

 


