הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי ס'(25א) 3לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו2006-
בעניין ת"צ 42646-05-15סיגל ברליין ואח' נ' ברימאגדיגיטל אייג' בע"מ ואח'

מובא בזאת לידיעת הציבור ,כי ביום 7.5.2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור הסכם פשרה ("ההסכם") אשר נחתם בעניין הבקשה
לאישור תובענה ייצוגית בת"צ 42646-05-15סיגל ברליין ובנימין ברליין ("התובעים") נ' ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("הנתבעת  )"1וסלון ירושלים (מוצרי
חשמל) בע"מ ("הבקשה לאישור").
תמצית הסכם הפשרה
כללי
עניינה של התביעה ,היא בבקשתהתובעים לפיצוי חברי הקבוצה ,בגין נזקים אשר נגרמו לחברי הקבוצה עקבהעובדה ,כיהנתבעות הציגו לכאורה מצג שווא
מטעה ביחס להספק המנוע של מיקסרים המיובאים על ידיהנתבעת  1מסדרת  K-MIXשל מותג  ,KENWOODכאשרפרסמו את הנתון של 1000וואט ו/או
 1,000וואט  max locked motorחלף הנתון של  500וואט .הנתבעותמכחישות את כל טענותהתובעים.
הצדדים סבורים שהסכםהפשרה הוגן וראוי בנסיבותהעניין ,שכן הוא הושגלאחר שיקלול כל הסיכונים והסיכויים של הצדדים ,הוא צפוי להביאלפיצוי מהיר
והולם של חברי הקבוצה ,וישתועלת רבה לחברי הקבוצה בסיום המחלוקת כעת ללא התדיינויותמשפטיות נוספות.
התובעים מיוצגים על ידי עוה"ד חיים מן מרחוב הנביאים  ,31ירושלים ,טל' ,02-6246777:פקס ;02-6259555:הנתבעות ,ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ וסלון
,03-6086888
ירושלים (מוצרי חשמל)בע"מ ,מיוצגות על ידי עו"ד דוד מושביץ ועו"ד הילה בירן ממשרד יוסי אברהם ושות' מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,טל':
.03-6963801
פקס:
הגדרת הקבוצה המיוצגת
הקבוצהתכלול אתכל רוכשי המיקסרים מסדרת K-MIXשל חברת KENWOODשמייבאתהנתבעת ,1החלמשבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשהלאישור
ועד ליום אישור הסכםהפשרה.
ההטבה
התחייבות עתידית
הנתבעת  1מתחייבתלהציג באופןמופרד ,ברור ובולט בכל פרסומיה של המוצר גם את הנתון של  500וואט כנתון של הספק מנוע.בנוסף ,הנתבעת מתחייבת
כי בכל חומר פרסומי שהיאמעבירה לצדדים שלישיים ובכל חומר מקצועי שהיא מעבירה לצדדים שלישיים (כמו אתרימכירות ,חנויות וכו') היא תציין גם את
הנתון של  500וואט כנתון של הספקהמנוע.
הארכת תעודת האחריותלמנוע של המיקסר בשנה נוספת
על פי הסכם הפשרה,מתחייבתהנתבעת  1ליתןהטבה ,לכל צרכן שרכש מיקסר מסדרת  K-MIXשל חברת  KENWOODשמייבאתהנתבעת  ,1בדמות הארכה
בשנהנוספת שלתעודת האחריות למנוע שלהמיקסר ,שמכוחהובהתאם לתנאים המפורטים בה ,יהיה זכאי הצרכן לקבל תיקונים וחלקיחילוף למנוע של המיקסר
שרכש .משך ההטבה יהיה ל 12 -חודשים נוספיםמעבר לתקופת האחריות הקבועה למנוע בתעודת האחריות (צרכנים שתקופת האחריות עלהמוצר שרכשו תמה,
יזכו לשנת אחריות נוספת החל ממועד אישורהסדר הפשרה ,צרכנים שתקופת האחריות על המוצר עודנה בתוקפה ,יזכו להארכת אחריות של שנה נוספת ממועד
תום האחריות הנוכחית שלהם) .את השירות תעניק ברימאג שירות בע"מ או כל חברה אחרת המספקת שירותים עבורהנתבעת .1
חברי הקבוצה יהיו רשאים וזכאים להודיעלנתבעת ,1בדרך שתפורטלהלן ,כי במקום ההטבה שפורטהלעיל ,הם מבקשים לקבל את אחת מההטבותהחלופיות
המפורטותלהלן:
חברי הקבוצה יהיו רשאים לבחור ,כהטבה חלופית ,ברכישת כל מוצר הנושא את המותג  KENWOODוהמיובא על ידי הנתבעת  ,1ונמכר באתר האינטרנט
של הנתבעת ( ,)www.brimag-online.co.ilבהנחה של 20%מהמחיר בו נמכר אותו מוצר באתרהנתבעת  .1כל חבר קבוצה שיבקש לממש את הטבת ההנחה
יהיה חייב לעשות זאת בתוך שישה( )6חודשים ממועד פרסום ההודעה על אישור הסדרהפשרה על ידי בית המשפט הנכבד,וככל שיבחר בהטבה זו ,לא יהיה
זכאי להטבת הארכת אחריותהמנוע.
לחילופין ,חבר קבוצה שרכש אתהמוצר החל מיום 1.7.2013יהיה זכאי לבחורבהטבה חלופית בדמות הארכת תוקף האחריות למוצר כולו (ולא רק למנוע) בשנה
נוספת ממועד תום תקופת האחריות הנוכחית שלו ,וזאת באותם תנאים של תעודת האחריות הקיימת .את השירות תעניק ברימאג שירות בע"מ או כל חברה
אחרת המספקת שירותים עבורהנתבעת  .1משךההטבה יהיה 12חודשים,בנוסף למועד הנקובבתעודתהאחריות .כל חברקבוצה שזכאי וירצה לקבל את הטבת
הארכת האחריות הכוללת יהיה חייב להודיע על כך לנתבעת  1בתוךשלושה ( )3חודשים ממועד פרסום ההודעה על אישור הסדרהפשרה על ידי בית המשפט
הנכבד ,וככל שלא יעשה כן ,יהיה זכאי להטבת הארכת אחריותהמונע.
מובהר ,כיההטבות המפורטות לעיל הןחלופיות ,וחבר קבוצה לא יהיה זכאיליותר מהטבה אחת לפי שיקול דעתו ובחירתו.
כןמובהר ,כי חבר קבוצה שלא הודיע לנתבעת  ,1בתוך המועדיםשפורטולעיל ,כי הוא מבקש לקבל את ההטבות החלופיות ,יהיה זכאי  -ללא צורך במתןהודעה
כלשהי  -להטבת הארכת אחריות המנועבלבד.
כיוון שקיים ייבואפרללי (מקביל) משמעותי של המוצר לישראל ,חבר קבוצה המבקש לממש את אחת ההטבות שפורטולעיל יהיה חייב להציג הוכחת רכישה
(חשבונית ,מדבקת אחריות ,תעודת אחריות או כל ראייה אחרת) .חבר קבוצה שאין בידו הוכחת רכישת ,יודיעלנתבעת  1על מועד משוער של הרכישה והחנות
בה נרכש המוצר,והנתבעת  1מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לוודא כי המוצר הוא אכן מוצר שיובא על ידה ולכן הצרכן זכאי לאחת ההטבותשפורטולעיל.
לצורך מימוש ההטבה ,תפתח הנתבעת  1דף אינטרנט ייעודי באתר האינטרנט שלה ,בו יוכל כל צרכן הבוחר בהטבת ההנחה ,להודיע כי בחר באחת ההטבות
החלופיות ,בתוך המועדיםשפורטולעיל.
ב"כ התובעים ,עו"ד חיים מן ,ימונה לפקח על ביצוע ההסדר ומתןההטבות על ידיהנתבעות.
ויתור וסילוק ומעשה בית דין
בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט הנכבד ,ההסכם יסיים את ההתדיינות שבכותרת ויהווה סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כלתביעה ,טענה או דרישה ,של מי
מחברי הקבוצהכלפי הנתבעות ו/או מי מטעמן או הקשור אליהן בקשר עם האירועים המפורטים בבקשת האישור שלהתובענה כייצוגית ו/אוהתובענה ,ועם
אישור ההסכם על ידי בית המשפט ייחשבו חברי הקבוצה כמי שוויתרו באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או סעד מכל מין ו/או סוג שהוא ,הנובעים מעילות
התובענה ו/או מהאירועים המפורטים בבקשת האישור שלהתובענה כייצוגית ו/או התובענה.
לאחר אישור ההסכם ומתן תוקף של פסק דין,יתגבש מעשה בית-דין בעניינים נשוא ההליך כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלא תעמוד להם עוד כל טענה או זכות
כלפיהנתבעות ו/או מימטעמן או הקשור אליהן בעניינים נשואבקשת האישור שלהתובענה כייצוגיתוהתובענה ,למעט זכותם לקיוםהתחייבויותהנתבעת על פי
ההסכם.למען הסר ספק ,ההסכם לא יחול על כל חבר קבוצה שמסרהודעת פרישה כאמורלהלן ,והוא לא יהיה זכאי לכל הטבה כמפורט בהסכם.
התנגדות והחרגה מהקבוצה
חבר קבוצה או גוף מהגופים המנוייםבסעיף(18ד) לחוק תובענותייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות
מנומקת בכתב להסכם הפשרה.
ההסכם לא יחול על כל חבר קבוצה אשר הודיע ,בהתאם לאמורבסעיף(18ו) לחוק ,כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו ("הודעת ההחרגה") והוא לא
יהיה זכאי לכל הטבה כמפורט בהסכם .כל הודעת החרגה על פי ההסכם תשלח בכתב למזכירות ביתהמשפט ,עם העתק,שיישלח בדואר רשום ,לב"כהתובעים
המייצגים ,בתוך  45ימים מיום פרסוםהודעה זו.
הנתבעות תהיינה זכאיות לבטל את ההסכם אם ימסרולפחות 300הודעות החרגה על ידי חבריהקבוצה.
המלצה מוסכמת לעניין שכר טרחה וגמול
המלצת הצדדים המוסכמתלעניין הגמוללתובע הינה בסך של 75,000ש"ח.
המלצת הצדדים המוסכמתלעניין תשלום שכר הטרחה לבא כוח התובעים,עוה"ד חיים מן ,הינה בסך של 500,000בצירוףמע"מ.
שונות
האמורלעיל מהווה תמצית בלבד של ההסכם .הנוסח המלאשל ההסכם (עלנספחיו) ,והואבלבד ,הוא הנוסחהמחייב.
הנוסח המלא של ההסכם עומד לעיון במשרד באי כוח הנתבעות ,עו"ד דודמושביץ ועו"ד הילה בירן ממשרד יוסי אברהם ושות' מרח' דניאל פריש  3תל אביב,
בימים א'-ה' בשעות ,17:00 10:00או אצל ב"כ התובעים ,עו"ד חיים מן ,טל' 02-6246777:עד לתום שמונה חודשים מיום אישור ההסכם על ידי בית המשפט.
תוכןמודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו .תוקף ההסכם מותנה באישור ביתהמשפט.
3.75/2
הילה בירן ,עו"ד
דודמושביץ ,עו"ד
חיים מן ,עו"ד
יוסי אברהם ושות' ,עורכי דין
ב"כ התובעים
ב"כ הנתבעות

