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פשרה )" ההסכם "(

אשר

נחתם בעניין

המוטלת על הנתבעת מכוח
הקבוצה עקב הפרת החובה
עניינה של התביעה היא בבקשת התובע לפיצוי חברי הקבוצה ,בגין נזקים אשר נגרמו לחברי
מקררים
וקיבולת
שפרסמה נפחי
התשס״ד  2004 -עת
אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור(,
)התייעלות
מקורות אנרגיה
תקנות
 LG-! BEKOשלא בהתאם לנתונים אשר נקבעו על ידי הממונה לפי חוק מקורות אנרגיה.
המותגים
המיובאים על ידה )תחת
הסיכונים
שהסכם הפשרה הוגן וראוי בנסיבות העניין ,שכן הוא הושג לאחר שיקלול כל
מכחישה את כל טענות התובע .הצדדים סבורים
הנתבעת
התדיינויות
המחלוקת כעת ללא
והסיכויים של הצדדים ,הוא צפוי להביא לפיצוי מהיר והולם של חברי הקבוצה ,ויש תועלת רבה לחברי הקבוצה בסיום
משפטיות נוספות.
התובע מיוצג על ידי עוה״ד עומר פיינטוך ו/או אסף שילה
דיגיטל אייג' בע״מ ,מיוצגת על ידי עו״ד דוד מושביץ ממשרד

פקס':
מרח' הנצ״יב  39תל אביב ,טל'03-5448102 :
יוסי אברהם ושות' מרח' דניאל פריש  3תל אביב ,טל':

 ; 153-3-5448102הנתבעת ,ברימאג
 03-6086888פקס'.03-6963801 :

הגדרת הקבוצה המיוצגת

,

^

התקיים פער בין המצגים אודות נתוני הנפח שלהם ו/או הקיבולת
שמייבאת הנתבעת ,אשר
LG-! BEKO
המקררים מדגמי
הקבוצה תכלול את רוכשי
התקנים )עפ״י תקן  ,( 721החל משבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לאישור ועד ליום אישורה .הדגמים
שלהם לבין הנתונים שנקבעו על ידי מכון
שלגביהם התקיים הפער ומזכים את רוכשי המקררים בהטבה הם המקררים מתוצרת  BEKOמהדגמים.DNI36100^ GNE60570 :

ההטבה
מתן כתב אחריות המזכה בקבלת שירות תיקונים וחלקי חילוף למקררים:

 , DNI36100בדמות כתב אחריות שמכוחו
מתחייבת הנתבעת ליתן הטבה ,לכל צרכן שרכש מקרר מהדגם  GNE605 7או מהדגם
על פי הסכם הפשרה,
המספקת שירותים מסוגו
המפורטים בו ,יהא זכאי לקבל שירות תיקונים וחלקי חילוף למקרר שרכש .את השירות תעניק הנתבעת או כל חברה
ובתנאים
שתקופת האחריות על המקרר שרכשו תמה ,יזכו לשנת אחריות
חודשים )לקוחות
שאיתה תתקשר הנתבעת ,לפי שיקול דעתה .משך ההטבה יהא ל12 -
האחריות
אחריות של שנה נוספת ממועד תום
מכשירם עודנה בתוקפה ,יזכו להארכת
האחריות על
שתקופת
לקוחות
האחריות,
ממועד קבלת כתב
הנוכחית שלהם(.
זכאותם להטבה ,מי שיקבלו את ההודעה לא יידרשו להציג חשבוניות
ברישומיה יקבלו מכתב אשר מודיע להם על
חברי הקבוצה שתוכל המשיבה לאתר
הקבוצה שיפנו לנתבעת בבקשה לקבלה יהיו זכאים לכך כנגד הצגת חשבונית ,קבלה או תעודת משלוח
או מסמך אחר כתנאי לקבל ההטבה .יתר חברי
מהאסמכתאות הללו יהיו חברי הקבוצה זכאים להטבה לאחר חתימה על הצהרה
המעידים כי המקרר שנרכש הוא המוצר הזכאי להטבה .בהעדר איזו
בנוסח שיאושר על ידי בית המשפט .ויתור וסילוק' ומעשה בית דין
ההתדיינות שבכותרת ויהווה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל תביעה ,טענה או דרישה,
בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט הנכבד ,ההסכם יסיים את
המפורטים בבקשת האישור של התובענה כייצוגית ו/או
האירועים
הקבוצה כלפי הנתבעת ו/או מי מטעמה או הקשור אליה בקשר עם
של מי מחברי
הקבוצה כמי שוויתרו באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או סעד מכל מין ו/או סוג
התובענה ,ועם אישור ההסכם על ידי בית המשפט ייחשבו חברי
המפורטים בבקשת האישור של התובענה כייצוגית ו/או התובענה.
מהאירועים
שהוא ,הנובעים מעילות התובענה ו/או
בית-דין בעניינים נשוא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלא תעמוד להם עוד כל
ההסכם ומתן תוקף של פסק דין ,יתגבש מעשה
לאחר אישור
והתובענה ,למעט זכותם לקיום
האישור של התובענה כייצוגית
טענה או זכות כלפי הנתבעת ו/או מי מטעמה או הקשור אליה בעניינים נשוא בקשת
התחייבויות הנתבעת על פי ההסכם .למען הסר ספק ,ההסכם לא יחול על כל חבר קבוצה שמסר הודעת פרישה כאמור להלן ,והוא לא יהיה זכאי לכל
הטבה כמפורט בהסכם.

התנגדות והחרגה מהקבוצה

מהגופים המנויים בסעיף ) 18ד(
חבר קבוצה או גוף
מנומקת בכתב להסכם הפשרה.
התנגדות

לחוק

תובענות

ייצוגיות,

רשאי להגיש

^

לבית

המשפט,

ההסכם לא יחול על כל חבר קבוצה אשר הודיע ,בהתאם לאמור בסעיף ) 18ו( לחוק ,כי הוא אינו מעוניין
לא יהיה זכאי לכל הטבה כמפורט בהסכם .כל הודעת החרגה על פי ההסכם תשלח בכתב למזכירות בית
המייצגים ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו.
התובעים
הנתבעת תהא זכאית לבטל את ההסכם אם ימסרו לפחות 30

המלצה מוסכמת לעניין שכר טרחה וגמול
המלצת

הצדדים

המלי צ ת

הצדדים

המוסכמת לעניין הגמול
המוסכמת לעניין

לתובע הינה בסך של

תשלום שכר

הודעות החרגה על ידי חברי

בכתב,

בתוך 45

ימים מיום

פרסום

הודעה זו,

שהסכם זה יחול עליו )" הודעת ההחרגה "( והוא
המשפט ,עם העתק ,שיישלח בדואר רשום ,לב״כ

הקבוצה.

 49,000ש״ח .

הטרחה לבאי כוח התובע,

עוה״ד עומר

פיינטוך ואסף שילה ,הינה בסך של

 91,000ש״ח.

ההסכם .הנוסח המלא של ההסכם )על נספחיו( ,והוא בלבד ,הוא הנוסח המחייב.
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של
הנתבעת ,עו״ד דוד מושביץ ממשרד ,יוסי אברהם ושות' מרח' דניאל פריש  3תל אביב,
הנוסח המלא של ההסכם עומד לעיון במשרד באי כוח
 assaf@assaf-shiloh.co.ilעד לתום שמונה חודשים מיום
 , 17:00או אצל ב״כ התובע ,עו״ד אסף שילה ,טל054-7372987 :
א'-ה' בשעות 10:00
ההסכם על ידי בית המשפט.
להחלטתו .תוקף ההסכם מותנה באישור בית המשפט.
מתפרסמת בהתאם
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא
עופר

אסף שילה ,עו״ד

פייטוך ,עו״ד

ב״כ התובע

משה בן דרור ,עו״ד

דוד

יוסי אברהם ושות׳ ,עורכי דין
ב״כ הנתבעת

בימים
אישור

מושביץ ,עו״ד

