הודעה

לפ*

חוק

בדבר

הגשת

תובענות יצוגיית.

ססיל סלע ני אפר<ל

31-60-65473
(ת״צ
6102,5-32
בהתאםלסעיף  25לחוק תובענותיצוגיות ,כי ביום

ניתנת כזו הודעה

בקשה לאישור

הסדר

התשס״ו( 2006 -״חוק

הוגשה לבית

המשפט המחוזי בתל

פשרה

תובענות יציגיות״)

בע״מ ואחי)

אביב,

בקשה לאישור

פשרה(להלן

הסדר

פשרה״

״הסדר

אי ״ההסדר״)

שגובשבעניין

31-60-65473
׳) כת״צ
"המשיבות
(יחד,להלן
(להלן :״המבקשות״] נגד אפריל רשת חנויות
קוסמטיקה ובשמים בע״מ
(״אפריל״] והמשביר בתיכלבו בע״מ (״המשביר׳)
התובענה של ססיל סלעומיטל כהו
ובלתי-ממוני בשל
בטענת המבקשות ,כי נגרם להן נזק ממוני
31,6,81
"בקשתהאישור״) ,עניינה של כקשת האישור ,אשר הוגשה כיוס
כקשה לאשרה כייצוגית
(להלן" :התביעה") אשר עמה הוגשה
(להלן
(מבצעים) ,בדרך של הצגת ״מחיר מנופח״ על גבי המוצר הנחזהלהיות מחירו הקודם .עוד נטען כיבניגודלהתחייבות
הטעיה המבוצעתכביכול ע״י המשיבות בשיווק מוצרים כמסגרת מכירות מיוחדות

המשביר כהליך

קודם

שהתנהל
בעניינה,

מפנהלבירור

היא אינה

בהליך קודםבעניינה .המשיבות דוחות את הטענות כנגדןוכיו
לעניינים נשוא ההליך שבכותרת אינן ברורות ,וכי הןפעלו ככל

מחירים קודמים

בקופה ואינה מוסיפה

יתי טענותיהן ,כפישהועלו בדיונים
בהתאם
לפרשנותו

עת

את הדין,

המחיר ממנו נגזרת

הבהרה ,כי

שהתקיימו בפני בית

ההנחה הינו

הוראות הדין ואף הנחיות הממונה על

המשפט הנכבד ,נטען כי

בתום לב ובלאניסיון כלשהולהטעות

מחירוהקטלוגי של

המשכיר טענה כי פעלה על פי

את הצרכן .כמו כן

בבקשה לאישור תובענה ייצוגית קודמת שהוגשה כנגדה באותו
טיהונוב״) ,מבלי להודותבאילו מטענות המבקשות ובשים לב לעמדת
ענייו(״מתווה
המשיכות יישמו פרקטיקה חדשהלגמרי של הצגת מחירים (אשר מחליפה ומבטלת את מתווה טיחונוכ על פיופעלההמשביר) ,בגדרהיוצגו כמהלך כל

בית

משורת הדין,

ליצור אצל
ובמטרה

המשיבות וודאות

כאשר לנדרש

מהן בסוגיה זו

ובהתאמהליצור

חדשה ,בכל

מציאות צרכנית

פעם בו

תבקשנה

המוצר ,וזאת

בהתאם

המשפט הנכבד,
השנה מחירי

הסכימו

הגנת הצרכן,

הוראות

פסק דין שניתן

בפועל.לפנים
נמכרים

שהם

מוצר בהנחה ,הרי שהן יעשו כן ,כך

לעניין זה ,״מחיר קיבע״ מחיר המוצרלצרכן למשך (שבעה) ימים אי יותר(עובר לתחילת
שמבצעי הנחה במסגרת מכירה מיוחדת(כהגדרתה בחוק הגנת
הצרכן),ייערכו ביחס למחיר הקובע.
במבצעיהנחה) ,אותויציג העוסק על גבי המוצר .כנוסף ,משכם של רצף מבצעי המכירות לא יארך יותר מ -ימים רצופים(שאז הופך מחיר המבצע של המוצרלמחירו
הרגיל).
עוד סוכם כי המשיכות תפצנה את חברי הקבוצה הנפגעת ,בתוך  120ימים ממועד מתן תוקף פסק דין להסכם הפשרה ,באופן הבא
שלב ראשון -כל

אחת

כיחס

הצדדים על הסדר פשרהלפיו

המוצרים כפי

המשיבותלהציג למכירה

להסדר שנקבע

הצעת המוצר

מהמשיכות תשלח באיזה מאמצעי והיקפי הדיוור בהן הן נוהגותלדוור את חברי המועדון של כל אחת מהן(אשר אישרודיוורכאמור) שוברזיכוי כספי בסך של  10ש״ח לרכישת

מוצרי בישום

שינוצלו יעמודבעניינה של
שיחולו על המוצרים ,היקפםהכולל של שוברי הזיכוי
להיעשות בנוסף לכל מבצע ו/אוהוזלה אחרים
ניצול השובריוכל
וקוסמטיקה בסכוםהעולהעל  100ש״ח
(להלן ״שוברי
זיכוי״].
000,522
מינימאלי של
אפרילעל סכים

000,004
ש״ח
ואילובעניינה של המשכיר יעמוד הסכוםעל

במידה ובשלב הראשון לא תנוצל מלוא

שלב שני

ניצול ומימוש השוכרים
ש״ח .ויובהר כי המשיכותתנהלנה מעקב אחר
בפועלע״ילקוחות חבריהמועדון.

מכסת היקף הפיצוי בתוך  90ימ<ם ,תוצע יתרת שוברי זיכוי

ש״ח בעניינה שלאפריל

ינוצלובפועל שוכרים בהיקף שלא יפחת מסך של
000,522
עד אשר

הזיכוי),ועל כן ככלל
כאופן רוחבי(על מנת לפצות עצמןכביכול על מתן שוברי

מחיר

שלא

000,004
ובסך של

המוצריםלפני תחילת

מומשה לכלל לקוחות המשיבות.

ש״חבעניינה
תקופת מתן

של

המשביר.

המשיבות יאריכו

הנתבעות מתחייבות ,כי

ההטבה לאיועלה עד לסיום

את

מחירם

תקופת מתן

של

ההטבה(למעט העלאות

מתן

ההטבה ככל שיידרש

המוצרים בחנויות

לאיועלה

נקודתיות וסבירות בנסיבות

העניין הנובעותמאילוצים
מסחריים),
הקבוצה הוגדרה באופן הבא ״כלל לקוחות המשיבות ,אשר הוטעו ברכישת מוצרי
קוסמטיקה בחנויות המשיבות ,שנמכרו במסגרת מכירה מיוחדת ,במהלך שבע השנים האחרונות״(להלן
התובעים״) .כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים ו/או גוף כהגדרתו בסעיף (18ד) לחוק תובענותייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בחל אביב התנגדות מנומקת להסכם הפשרה עדליום
להתנגדות .כמו כן ,בפרק הזמן האמור
לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים
המבקשות והמשיבותלהגיש בתוך  15יום תגובה
״התנגדות״) .הוגשה התנגדות כאמור ,רשאיות
6102.60.90
(להלן
לידיעה ,כי פסק הדין בתביעה כהתאם להסדר
להלן,להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להתירלו לצאת מן הקבוצהעליהיחול הסדר הפשרה(״הודעתפרישה״) .מובא כזאת
המיוצגים ,כהגדרתם

״קבוצת

הפשרה ,יהווה מעשה בית דיןלגבי כל התובעים המיוצגים ,אשר לא מסרו הודעת פרישהכדין ,וממילא יהיה ויתור מצידס כלפי המשיבות ו/או כלשלוחיהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן באופן סופיומוחלט,
המבקשות .האמורלעיל מהווה תמצית כלבד של הסדר
על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/אועילה הנובעים ו/או הכרוכים עם איזו מהטענות ו/או הדרישותהכלולות בכתבי הטענות מטעם

הפשרה .הנוסח

המלא של

הסדר

משפט מחוזי

בתל

הפשרה הוא
אביב

המחייב,ובכל

וכמשרד באי כוח

מקרה

של

סתירה בין

המבקשות עו״ד

הוראות

ההסדרלבין

11660466-80
(אבי) רוקח,טלפון
אברהם
אבי רוקח ,עו״ד
ב״כ

המבקשות

האמור במודעהזו ,יקבעו

11660466-8351
פקס
יורי מילשטיץ ,עו״ד

ב״כאפריל

הוראות

הסדר

הפשרה.

תוכן מודעה זו

הסדר

הפשרה

אושר על

יניבקליינבלט ,עו״ד
ב״כ המשביר

לעיון ,עדחלוף
עומד

ידי בית

המשפט והיא

 45יום
מתפרסמת

מפרסום מודעהזו ,בבית

בהתאםלהחלטתו.

