הודעה  ■anהגשת הסזר פשרה גתינענה "צמית
במ״צ ♦ 35238-11-1ח»מ ד גולו ווסט >״ 1גע״מ
בהתאם להוראות סעיף )18ג( לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו 2006-מובא בזאת לידיעת הציבור ,כי ביום  10-8.16הוגשה לבית המשפט המחוזי
בתל אביב )להלן :״בית המשפט״( נקשה לאישור הסכם פשרה )להלן! "הסנם הפשרה״( ,בת״צ ת״צ  35238-11-14חיוך ני גולן ווסט ליין בע״מ )להלן:
"התובענה"(.
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עניינה של התובענה ,בין היתר ,בטענת הגב׳ חיוו)להלן גם" :המבקשת"( לפיה גולן ווסט ליין)להלן גם" :המשיבה"( מציגה מצגים שגויים ומטעים
לציבור לקוחותיה ,של נפח המקררים והמקפיאים המיובאים והמשווקים על ידה ,שאינם משקפים את נפחם הזמין והשמיש לצרכן לשימוש ,ושאינם
על פי תקן ישראלי ) 721להלן ־ ״התקן״( .סכום התביעה הועמד על סן של כ  10.5מיליון ו®
עילות התובענה הינן :הפרת חובה חקוקה ,הטעיה ,הפרת הסכם ועשיית עושר ולא במשפט.
גולן וסט ליין מיוצגת על ידי עורכי הדין אהוד גרי וחיים בן יעקב שכתובתם לצורך הליך זה רח׳ מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל המרובע,
קומה  ,27ת״א  ;6701101המבקשת מיוצגת על ידי עורך דין רם גורודיסקי ,מרחוב יהודה הלוי  75ת״א .65796

הגורת הקבוצה ,שעליה ח> הקדר העשרה
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הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה הינה :כל צרכן)להבדיל מלקוח מוסדי( כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ,הונשמ״א , 1981 -אשר רכש מקרר ו/או
מקפיא אותם מכרה המשיבה מיום  17.11.2007ועד ליום ) 17.11.2014להלן" :קבוצת התובעים"(,

 .5פסק הדין בתביעה בהתאם להסכם הפשרה מהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים על הקבוצה ,וסילוק וויתור מלא כלפי המשיבה .הסכם הפשרה
יחייב את כל הנמנים על הקבוצה ,למעט אלה אשר יגישו הודעה בכתב)להלן" :הודעת הפרישה"( על רצונם שלא להיכלל בקבוצה)להלן" :התובעים
הפורשים״( לבית המשפט ,עם העתק לבא כוח המבקשת ולבאי כוח המשיבה ,תוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו)להלן" :תקופת הביניים"(.
הודעת הפרישה תכלול את כל הפרטים הבאים :שם ,תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס )אם יש( .לא תינתנה ארכות לשם הגשת הודעת
הפרישה.
 .6מי שלא יגיש את הודעת הפרישה עד לתום תקופת הביניים .יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר בהסכם הפשרה ,ובכלל זה ייחשב
כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט כלפי המשיבה ,על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא
הנוגעים ,לענייני התובענה והחלטת האישור ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי)ובכלל זה הליך בוררות( ו/או תביעה שנובעת מן המעשים
והמחדלים הנטענים בתובענה ו/או בבקשת האישור )להלן" :קבוצת התובעים המאושרת"(.
תיאור תמציתי ש> ההסכמית במסגרת הקבס הפשרוז
 !7כל צרכן)להבדיל מלקוח מוסדי( כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ,התשמ״א־  ,1981אשר רכש מקרר ו/או מקפיא אותם מכרה המשיבה מיום 17.11.200/
ועד ליום ) 17.11.2014להלן" :המוצרים הזכאים"( ,יהיה זכאי לקבל אחריות ושירות למוצרים הזכאים ,כולל תיקונים וחלקי חילוף שיהיו דרושים
לתיקונם ,הכל כמפורט בתנאיו המלאים של כתב האחריות שצורף כנספח א׳ להסכם הפשרה)להלן" :האחריות הנוספת"( .האחריות הנוספת תינתן
למשך תקופה של  6חודשים שתחילתה  30יום לאחר שיאשר בית המשפט הנכבד את הסכם הפשרה)ככל שיאשר() להלן בהתאמה" :המועד הקובע"
ו" -תקופת ההטבה"(.
 .8המשיבה תהיה רשאית לתת את האחריות הנוספת בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה.
 .9בנוסף ,המשיבה תציב בתחנות השירות שלה ובאולמות התצוגה שלה ,במקום בולט לעין ,הודעה ברורה אודות זכויות חברי הקבוצה בהתאם להסכם
הפשרה ,וכן את כתב האחריות .המשיבה תשלח את נוסח ההודעה ואת כתב האחריות הנ״ל לכל המשווקים ו/או הסוכנים מטעמה וכן תפרסם את
דבר ההטבה בערוצים שונים.
 .10בנוסף ,מבלי לגרוע מטענותיה כי פעלה כדין ,מתחייבת המשיבה ,בתוך  30יום מהמועד הקובע להציג את נפח המקררים ו/או המקפיאים בנתון
״נטו״ לצד נתוני ״ברוטו״ .כמו כן הוסכם .כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך של  45,000ש״ח ולב״כ שכ״ט בסך של  205,000ש״ח .
 .11והיה ויבוטל הסכם הפשרה או לא יתקיימו התנאים המתלים בהתאם לתנאים האמורים בו ,כי אז יתבטל ויפקע הסכם הפשרה אוטומטית ,ומאליו
גם פסק הדין הנותן לו תוקף ,ויראו את הסכם הפשרה וכל ההסכמות ,התוצאות והאישורים שנבעו ממנו  -כאילו לא היו)והכל כאמור בהסכם
הפשרה(.
 ^!12הסכסהפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית משפט המחוזי בתל אביב ,רחוב ויצמן  ,1בין השעות .8:30-12:30
שינות
 .13הנוסח המלא של הסכם הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו
ההוראות שבהסכם הפשרה.
 .14תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
רס גורדיסקי עו״ד
ב״כ קבוצת התובעים

אהוד גרי׳ עו״ד
חיים בן יעקב׳ עו״ד
ב״ב גולן ווסט ליין בע״מ

