
 פשרה הסכם לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
 ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן: 2006התשס״ו־ ייצוגיות, תובענות חוק לפי

שופט") "וואלה שופמיינדבע״ט(להלן: בעניין
 11.12.2019 ביום כי ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם הודעה בזאת ניתנת
 "הטכס פשרה(להלן: הסכם לאישור בקשה מרכז) בלוד(מחוז המחוזי המשפט לבית הוגשה

 ׳'התובעת" יהודה(להלן: דליה הגב׳ ידי על שהוגשה התובענה בעניין נחתם אשר הפשרה"),
 לאישור והבקשה "התביעה"), (להלן: )16561־08־17 שופס(ת״צ וואלה נגד ״המבקשת״) או

’ ' לאישור״). ״הבקשה :כייצוגית(להל התביעה
 שופס וואלה של האינטרנט באתר השימוש תנאי כי היתר, בין נטען, ובתביעה לאישור בבקשה
 בהגבלת עניינו האחד, מקפחים: תנאים שני כולל האחיד החוזה וכי אחיד: חוזה מהווים
 בידיה מותירה שופס ווואלה זיכוי, או החזך כל מקבלים אינם השובר רוכשי פקיעתם, למועד עד ממומשים אינם באתר הנרכשים השוברים שכאשר בכך עניינו השני בזמן; השובר מימוש

התיווך). עמלת את רק לה(ולא ששולמה השוברים תמורת כל את
 אשר מהמשיבה, קנייה שובר רכש אשר תאגיד, או אדם כל הם המיוצגים התובעים קבוצת

 מול שמומש מבלי הפקיעה") "מועד השובר(להלן: גבי על שנרשם לתוקף בהתאם תוקפו פג
 שפקע השובר בשווי זיכוי או כספי החזר מהמשיבה קיבל ולא "מימוש"), העסק(להלן: בית
 אל הועברה בגינם התמורה שמלוא שוברים ולמעט מע״מ) בגין נטען החזר זה חלקו(ובכלל או

 וזאת כאמור, שוברים שרכש מי כל את כוללת הקבוצה כי יובהר, ספק הסר למען העסק. בתי
 מנוי הוא אם בין וזאת זה, פשרה להסכם דין פסק של תוקף ומתן אישור למועד ועד 2011 משנת

' , , לא. אם ובין בהווה, החברה לשירותי
 בסעיף כהגדרתו גוף ו/או לעיל, כהגדרתם המיוצגים, התובעים קבוצת עם נמנה אשר אדם כל
 התנגדות מרכז) בלוד(מחוז המחוזי המשפט לבית להגיש רשאי ייצלגיות, תובענות לחוק (ד)18

 מיום ימים 45 בתוך טרחה ושכר גמול בעניין המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסדר מנומקת
 אשר אדם כל רשאי לעיל, האמור הזמן בפרק כן, כמו "התנגדות"). :זו(להלן הודעה פרסום

 ו/ 11 בסעיפים לאמור בהתאם להודיע, לעיל, כהגדרתם המיוצגים, התובעים קבוצת עם נמנה
 "הודעת :עליו(להלן יחול הפשרה שהסכם מעוניין אינו הוא כי ייצוגיות, תובענות לחוק (ו)18 י

שופס, וואלה לב״כ העתק עם המשפט, בית למזכירות בכתב תשלח הפרישה הודעת 'ישה"). .. או
״, ,V״״■״״״״ ,,v .............פרישה״) מסירה. אישור עם רשום בדואר שישלח או אישית במסירה יימסר אשר

התובעים קבוצת עם הנמנים כל את הפשרה הסכם יחייב הפשרה, הסכם להוראות בכפוף
כדין. פרישה הודעות מסרו לא אשר המיוצגים,

הפשרה הטכס תמצית  לזיכוי זכאי יהיה שופס, וואלה האינטרנט באתר הפשרה) בהסכם רשום(כהגדרתו מנוי כל .1
 עד שובר יממש לא המנוי בו מקרה בכל השובר, עבור ששולם הסכום מחצית בשווי כספי,

 שופס וואלה באתר המנוי לחשבון שיתווסף קרדיט בצורת יינתן הזיכוי פקיעתו. למועד
 כרטיסים לרכישת בעסקאות למעט זאת, ימים. 30 למשך תקף ויהיה שופט״) וואלה (״כסף

 בבתי או מלון בבתי לינה לרכישת בעסקאות לחו״ל, טיסות לרכישת בעסקאות להופעות,
העסק. בית אל הועברה התמורה מלוא בהן ובעסקאות הארחה

לשינוי בהתאם וזאת בכיתוב שינוי יתבצע שופס וואלה באתר הכלליים השימוש בתנאי .2
, לעיל. כמפורט שופס, וואלה של בהתנהלותה

 תזכורת דוא״ל שליחת השוברים: מימוש את לעודד הבאות בפעולות תנקוט שופס וןאלה .3
 אפשרות ;המנוי של החשבון בעמוד מתאימה ״אזהרה״ ;השובר פקיעת מני ימים 14 למנוי

השוברים. פקיעת למועד בהתאם המנוי של החשבון בעמוד העסקאות לסידור
 הקבוצה חברי את לפצות מתחייבת שופמיינד מומשו, ולא בעבר שנרכשו שוברים עבר .4

הטבות באמצעות הפיצוי סכום את תשלם שופמיינד .הראשון בשלב ₪. 13,000 של בסכום
 היומי" "הדיל מנויי לכל ₪ 10 של סך על שוברים באמצעות וזאת באתר מוצרים לרכישת

 יתרה ותיוותר ככל ,השני בשלב ימים. 30 למשך בתוקף יהיו אשר שופס, וואלה באתר
 יתרת את תתרום שופס וואלה אזי, הלקוחות, ידי על כאמור מומשה לא אשר הפיצוי מסכום

תובענות לחוק א27 סעיף הוראת מכוח שהוקמה כספים ולחלוקת לניהול לקרן הפיצוי סכום
טרחה ושגו גמול כעניין מוסכמת המלצהייצוגית.

 כדלקמן: הינה כוחם לבא טרחה ושכר למבקש גמול לעניין המוסכמת הצדדים המלצת
₪ 11,200 בסך טרחה שכר יקבלו המבקשת ב״כ כגמול: ₪ 1,120 של סך תקבל המבקשת

 ניהול ואישור מס חשבונית המצאת כנגד ולפנימית, לחלוקתם בהתאם כדין מע״מ בצירוף
 וואלה את לחייב האם ההחלטה את המשפט בית דעת לשיקול הותירו הצדדים כדין. ספרים
אחר. או כזה באופן הוצאות בתשלום לשאת שופס
דין בית ומעשה תביעות על ויתור
 בית מעשה יהווה בוטל, לא שההסכם לכך בכפוף הפשרה, הסכם אישור כי לידיעה, בזאת מובא

 לשוברים הקשור בכל וזאת מטעמם, פרישה הודעת נתנו שלא המיוצגים התובעים כלפי דין
 האישור. בבקשת המפורטים והסעדים העילות לגבי ספק, הסר למען זה, ובכלל מומשו, שלא

 הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח הפשרה. הסכם של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 יקבעו זו, במודעה האמור לבין הפשרה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל המחייב.
1 1 הפשרה. הסכם הוראות

 האינטרנט באתר גם המלא הפשרה הסדר ואת המודעה את ימים 7 תוך תפרסם שופס וואלה
 עומד הפשרה הסכם בנוסף, חודשים. 3 למשך יוותר והפרסום הבית, מדף ישיר בקישור שלה,
:מראש בתיאום שופס, וואלה וב״כ המבקשת ב״כ במשרדי לעיון ב ---------------------------------------------------—- .............-...........................• L- ---------------------------------------------י
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