שלום רב,
בהתאם להסדר הפשרה בתובענות ייצוגיות ,ת"צ  91002-10-00סולמי-לביא ,משרד עורכי דין
ואח' נ' "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ואח' ות"צ  6462-12-00סי.ג'יי.קט בע"מ כנגד
דלק קמעונאות ,שותפות כללית ודלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (ניתן לעיין בנוסח המלא של
הסדר הפשרה בכתובת ,)pshara.delek.co.il :נמצא כי הנך זכאי/ת לפיצוי בסך של _______ ₪
(בכפוף לאמור מטה בנוגע להסדר המע"מ) ,בגין תשלומים ששולמו על ידך בעבר עבור רכישת
סולר במסגרת הסכם דלקן .מסכום הפיצוי יקוזז חובך לדלק הנובע ממוצרי דלק שסופקו לך
ושתמורתם לא שולמה ,בסך של ___________ .₪
באפשרותך לקבל את הפיצוי באחת מהדרכים הבאות:
( )0באמצעות זיכוי חשבונך אצל דלק בגובה סך הפיצוי ,וזאת בכפוף לכריתת הסכם תדלוק
עם דלק (הסכם דלקן חדש) בתנאים שיסוכמו בינך לבין דלק .הזנת הזיכוי תתבצע תוך 01
ימים ממועד החתימה על הסדר התדלוק .עוד יצוין כי החל ממועד תחילת ההתקשרות,
הינך רשאי/ת למשוך בכל עת את יתרת הזיכוי במזומן בשיעור של  21%כמפורט בס"ק ()0
להלן.
( )9באמצעות כרטיס תדלוק "דלק  ,"CASHהמאפשר לרכוש סולר בתחנות התדלוק של דלק
לפי המחיר ללקוח מזדמן ,המשלם באמצעות כרטיס אשראי ,בתחנות התדלוק של דלק
בהן תבחר/י לתדלק .בכרטיס התדלוק יוזן זיכוי בגובה מלוא יתרת הזיכוי (תוך עיגול
סכום הזיכוי לרמה של עשרות ש"ח) .למען הסר ספק ,כרטיסי התדלוק יינתנו בשקלים
שלמים ותוקפם הוא ל 00-חודשים ממועד הנפקתם והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש
הכלליים

המפורטים

בכתובתhttps://pay2018.delek.co.il/sites/default/files/2018-:

 .10/DelekCashPsharaReg.pdfעוד יצוין כי אפשרות זו תעמוד לרשותך למשך  001ימים
ממועד משלוח הודעה זו.
( )0באמצעות החזר כספי במזומן ,ובמקרה זה סכום המזומן יעמוד על  21%מסך הפיצוי.
ההחזר יתבצע בתוך  41יום ממועד הפנייה לדלק.
על מנת לקבל את הפיצוי באחת מהדרכים האמורות ,עליך להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת
 ,pay2018.delek.co.ilלהזדהות באמצעות מספר פניה __________ ולמלא את הפרטים הדרושים,
וזאת לא יאוחר מיום ________.
במידה והינך נתקל/ת בתקלה בממשק באתר האינטרנט ,תוכל/י לקבל סיוע טלפוני בימים א'-ה'
בין השעות  06:11-01:11בטלפון מספר .100-9096610
במסגרת הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית הנזכרת ,אשר אושר על ידי בית המשפט ,שילמה דלק
את שכר טרחת באי הכוח המייצגים מטעם הקבוצה ואת הגמול לתובעות המייצגות ,כולל מע"מ.
לאור עמדת רשות המיסים מיום  00.0.9100בעניין זה ,המצויה בכתובת  ,pshara.delek.co.ilאישר
בית המשפט לדלק בהסכמת באי כוח הקבוצה להפיק כנגד תשלום זה חשבונית לחברי הקבוצה.
בגין חשבונית זו תוכל/י להזדכות על המע"מ .החשבונית תישלח אליך בדואר רשום על פי הכתובת

שתזין/י עם כניסתך לאתר האינטרנט בכתובת  pay2018.delek.co.ilלצורך קבלת הפיצוי כאמור .על
מע"מ זה תוכל/י להזדכות באמצעות החשבונית מול רשויות מע"מ כמס תשומות.
ככל שקיים בידך קושי להזדכות על סכום המע"מ באמצעות החשבונית כאמור ,באפשרותך לפנות
אל חברת דלק ,בתוך  51ימים ממועד שקיבלת לידיך מכתב זה בדבר זכאותך ולבקש לקבל מדלק
תשלום חלף החשבונית .עליך לעשות פניה זו לדלק בהודעה בכתב בדוא"ל  solerLP@delek.co.ilאו
לכתובת גיבורי ישראל  ,0בית אדר ,א.ת .נתניה דרום .במקרה שתשלח/י הודעה כזו בתוך  01ימים
כאמור ,תקבל/י תשלום נוסף בסכום המע"מ (חלף החשבונית) באמצעות אחת מן החלופות
המנויות שתבחר/י באתר ובהתאם להסדר הפשרה ולא תהיה/י זכאי/ת להזדכות על החשבונית.

