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 .1ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות כי הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה
) 1951
לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד ,בין מר דותן כהן ) ״המבקש״ ) לבין חברת אלקטרה מוצרי צריכה )
"אלקטרה" או
בע״מ )
צריכה ) ) 1951
אלקטרה מוצרי
״החברה״ ) ,במסגרת ת.צ 52647-07-15 .דותן כהן נ'
בע״מ ,אשר עניינה ביישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע״ב2012-
) "החוק" ) .בבקשת האישור נטען כי החברה אינה מאפשרת ללקוחותיה למסור לידיה במועד המכירה
או במועד האספקה ,ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה לזה שנרכש על ידם ואף גובה מלקוחותיה כספים
בגין פינוי של הציוד האמור בניגוד להוראות החוק .עוד נטען בבקשת האישור כי המשיבה אינה מציבה
בסניפיה שילוט כמתחייב על פי החוק וכי אינה מפרסמת באתרי האינטרנט אותם היא מפעילה את
זכויות לקוחותיה על פי החוק .במסגרת הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים נקבע ,בין היתר ,כי  -כל
תושב במדינה יזכה להנחה של  50%בדמי הובלת מכשירי חשמל שרכש בחברה ובלבד שמסר למוביל
מטעם החברה ציוד חשמלי ישן הדומה לזה שרכש לצורך פינויו למיחזור ,וזאת עד לסך הנחות של
 .₪ 625,000כמו כן ,סוכמו הנחיות לגבי הסדרה עתידית של ישום הוראותיו של החוק ע״י אלקטרה.
 .2הגדרת חברי הקבוצה :א .לקוחות החברה אשר רכשו ממנה ציוד חשמלי ואלקטרוני שאותו החברה או
מי מטעמה הובילה אליהם והחברה או מי מטעמה גבה מלקוחות אלה סכומי כסף בגין פינויו של ציוד
חשמלי ואלקטרוני דומה שהיה ברשותם .ב .לקוחות החברה אשר רכשו ממנה ציוד חשמלי ואלקטרוני
אותו החברה או מי מטעמה הובילה אל הלקוחות והיה ברשותם ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר
אותו רכשו אך לא ידעו כי על החברה חובה לקבל לידיה מהם ציוד זה ללא תשלום .ג .לקוחות החברה
אשר רכשו וקיבלו לידיהם באחד מסניפיה של החברה ציוד חשמלי ואלקטרוני ,וביקשו למסור לידיה
באחד מסניפיה ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה ,אך החברה סירבה לקבלו לידיה .ד .לקוחות החברה אשר
בעת שרכשו מהחברה וקיבלו לידיהם ציוד חשמלי ואלקטרוני באחד מסניפיה ,לא ידעו כי על החברה
חובה לקבל לידיה בסניפיה ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה .ו .לקוחותיה של החברה אשר בשל תשלום
אותה גובה החברה או בשל חוסר מודעותם לזכויותיהם על פי החוק לטיפול סביבתי ,נפטרו בעצמם
מציוד חשמלי ואלקטרוני דומה לזה שרכשו מהחברה שהיה ברשותם .ו .כל תושבי מדינת ישראל.
 .3המבקש מיוצג ע״י עוה״ד אסף כהן מרחוב ויצמן  ,72תל אביב  6230801טלפון,077-3305520 :
פקס 03-6206318 :המשיבה ,אלקטרה ,מיוצגת ע״י עוה״ד אסף שובינסקי וחן שומרת ממשרד לוי מידן
ושות' מדרך מנחם בגין ,11רמת גן  52521טלפון ,03-5102491:פקס.03-5102493 :
 .4כל תושב המדינה או גוף כהגדרתו בס' ) 18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי
מרכז בלוד לתיק ת״צ  52647-07-15התנגדות מנומקת להסדר הפשרה עד ליום 1.11.2016או להודיע על
רצונו לצאת מן הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה .הסדר הפשרה יחייב את כל הנמנים עם הקבוצה
המיוצגת ,אשר לא מסרו הודעת פרישה כדין.
 www.payngo.co.ilוכן בתיאום מראש
 . 5הסדר הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה המיוצגת בכתובת
אצל ב״כ המבקש  -עו״ד אסף כהן ,מרחוב ויצמן  ,72תל אביב ,עד  45יום ממועד פרסום הודעה זו.
 .6למען הסר ספק מובהר כי אין בהודעה זו כדי להוסיף מחויבות או התחייבות כלשהי לאלקטרה מעבר
לאלו שנטלה על עצמה במסגרת הסכם הפשרה ,ובמקרה של סתירה ,אי התאמה או השמטה בין נוסח
הודעה זו להסכם הפשרה ,יגברו הוראות הסכם הפשרה.
 .7נוסח הודעה זו אושר על-ידי כבוד השופט פרופ' עופר גרוסקופף והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.
 .8התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליום 9.11.2016בשעה  9:30בבית המשפט המחוזי
מרכז  -לוד.
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