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(״רווק תובענות
יצו&יות״)
ויקטויי למהול אחזקותבעי׳מ£

המשפט המחוזי בתל אביב ,ונתן תוקף של
בהתאם לסעיף (25א)( לרווק תובענותייצוגיות ,כי כיום
אישר בית
6102.1.01
ניתנת נזו הודעה
״המבקשת״} ננד  7/17p>tk.1.xלניהול
(להלן:
״הסדר פשרה״ או ־׳ההסדר״} שנובש בע:״ן התובענה של נברת שרית נדעוני
הפשרה(להלן:
?להלן :״גקשזו הא*שיר״).
בקשה לאשרה ניי^וגית
(להלן '-התביעה■} אשר עמה הוגשה
41-11-58355
(להלן-״המגובה׳') נת״צ
שהמשיבה משווקו! מגוון של מו*רי מזון הנפרסיס ונארזיס
המבקשת על לך
' ,הוא בסעגות
4102.11.6
כקשת האישור .אשר הוגשה כיוס
ענ«<ה של

להסכם

פסק דין
ו^־וזקות

כע״מ
במקוס

הבקשה-א תוך ״.
אי:כ
הטומנים כרין ובכך נמנע מהצרכניס מידע בסיסי רתיוני אודות
״המגייס נשואי
המכירה(להלך
תאמו
ה&שיבה שרכשו מוצרי מעדנייר ש׳נפרסו
שרה יחוללנבי כלל ״כרי ו־-כוצה שהוגדרה ב^ופן הנא; לקוחות
הס
ונדרה,
שבהם לא הזסדר רישיון
וץסרה על פעילות ייציר ביל הסניפים
נ»שא
הושיבה
מצהירה כי פעלה «ה מגבר
הסכם הפשרה כולל את הנושאים הבאים; (א)
נרתאם
מתאים
באריזות מוצרי המעדנייהיכללו סימון
יי^-להם יינתן רישיון מתאים) ,תבוצע המכירה ,כן
כסני^יכ
שתבוצע js
הייצור( ,ב) נכל
כיס<.ע מתן תיקף של פסק דין להסכם
יתאר^ות ל.׳דודויו
ת־ונ?
המשיכה כתוך
התחייבויות אלו יישומו ע״י
להוראות הדיןובכללן תקו ישראלי 1145
והתווייתס
במקום
המוצרים הנארזיפ ונפרסים
הסימון של כלל
המשיבר תפעל לחידוד נהליס בכלל סניפיה לגבי או
בהתאם להוראות הדץ{ .ד)
הפשרה(.נ)
את חברי
תפצה
הקבוצה הנפגעת ,בתוך  120ימים ממועד מתן תוקף פסק דין להסכם הפשרה ,באופן הבא:
המשיכה

המוצר אותו רכשו.
המשיבה בנן יב
מראש בסניפי

שלג ר»»ץ
תפצה  7wחברי מועדון לקוחותויקגוורי 20ופן שיישלח בדיוור ישיר לכל אי־״
 1erטיביזיכ*י כספי בסך
המעףכה
במקו (להלן :״שוגר* ** יי)-ני־ציל
היק  03הכולל
השונר יוכל להיעשות  33וסף לכל מבצ׳^ /או החלה אוזריםשיחולו על רמוצרי
ויובהר כי המשלנה תגהל ^עקכ ^חו{יצול השוברים ועל ע '-לקוחות
סכו מינימאלי טל :ccoc
המשיכה יעמוד
^.י־ןי^קו v'1
ההטבה
תקופת מתן
תאריך את
המשיבה
מכסת היק^ הפיצוי יוצעו שוברי זיכוילכלל לקוחות ויקטורי.
במידה וכשלב הראיון לא תנוצל מלוא
שלב שני
חודשים לא ת<וצל מלוא כיבסת הפיצוי ,עלותה ^ל כל
אשר ינוצלו
!( 000,0י ש״ח .במידה ובתון
^ל לוביים בהיקף שלא יפהת מסך של
בנל
ט״דרש עד
תיתרם לנוף ציבורי בכפוף לאישור בית
ממומשר
יתרה בלתי
המשפט.
000,81
000,51
ש״ח וכתוספת מע״מ כדין (המהווים סך
וכן תיטא בשכר טרחת באי-כוח הטבקש כסך של
(ד) המשיכה וזשלם למבקרת נמול בסך &ל
כולל של .)*,*40
OS-^HOMI
הוןובעוז המייצגת תה נברת שריתגדעו<י .הקבוצה התובעת תייצנ על ידי עו״ד אברהם רוקח מגבעת ברגר 60943טלפון:
צי«ה4036 .־ .טלפון
פארק המדע,
 rwעורכי דין מרחוב נולדה מאיר
ממשרד \^ו־-אט
»פריאט ו/או אסו׳ חרסט
המשיבה מיוצגת ע״י עוה״ד אשר
ש״ח לרכישה מוצרי מעדנייה

הנאתיס

של שוברי הזיכוי
הברי המדרון.

1444639-80
להווי ידוע ,כי פסק הדץ נתכיעה  DK3tnaלהסדר הנעירה .נ^היוה כ?ע^ה מתדיו לגני כל התוכעים המיומנים ,אשר לא &&ר הודעת פו־ישה כדין ,וממילא יהיה
דרישה ו/או זכוינ ו/או עילה הנובעים ו/או
מטעמה נאי^ סופי ומוחגט ,על כל טענה rv
אי עובדיה ו/או מי
ויתור מצירכ כלני הניטיבה ו/או כל שלוריה
מהטענות ו/או
הכרוכים עם איזו
מטעם התובע,
הדרישות הכלולות בכתבי הטענות
סתירה בין הור>זות ההסרו־לבין האם
הפשרה הוא המרייב ,ובכל מקרה של
הקכם
במודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה .נוסח מלא
הנוסח המלא של
לעיון במזכירות בית
הרשות
המפורסם באתו־
המשפט לשם עדכון פנקס התובענות הייצוגיות
המשפט הועבר למנהל בהי
של היזלטת בית
השופטת וכן עומד
המדוזי כתל אביב ברהוכ ויצמן
המשפט
המשפט והיא
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית
בהתאם להחלטתו.
מתפרסמת
אבי
נ״כ

רוקהv<\y ,
המבקשת

אסף חיסט,
עו׳-׳ד
״<

המשיגה

