
 "צוגית כתובענה תביעה לאישור בבהשה פשרה הסדר לאישור בקשה הגשת בדבר הודעה
ואחי בעיינו לרנב ישראלית חברה ■פנאוטו נ' נוירב ח׳') (מחוז■ 53788-05-18 ת"צ במסגרת

 הסדר לאישור בקשה בחיפה המחוזי המשפט לבית הוגשה 5.3.2020 ביום ני ״צוגיות"), תובענות "חוק (להלן:2006תשס"ו- ״צוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם לציבור הודעה בזו ניתנת
’ ו-״התובענה"). 'הבקשה" ובהתאמה: שמותרת(להלן הייצוגית בתובענה פשרה

הבקשה. הגשת בדבר הודעה פרסום על המשפט בית הורה 9.3.2020 ביום
 עמי בן אורל׳ עו״ד ו/או חיפה ,4 חורב מרחוב מזרחי דוד עו״ד ידי על מיוצג האישור"), ו-״בקשת "המבקש" ובהתאמה: נ״צוגית(להלן התובענה לאישור בבקשה והמבקש בתובענה התובע מירב, ארז

חיפה. ,5 אורבך מרחוב
 תל-אביב. ,45 רוטשילד משדי ושות', גורניצק׳ עוה״ד משרד ידי על מיוצגת "׳פנאוטו"), בע"מ(להלן: לרכב ישראלית חברה ׳פנאוטו ,1 המשיבה
תל-אביב. ,4 ויצמן מרחוב אסיה, מבית נאמן פוקס הרצוג עוה״ד משרד ידי על מיוצגת "סובארו"), (להלן: Subaru Corporation ,2 המשיבה

:האישור בלושת של עניינה
 "תיבות ׳פנאוטו(להלן: על-יד׳ בישראל שנמכרו סובארו, מתוצרת TR690-1 TR580 מדגם )CVT(רציפות הילוכים תיבות לפיה המבקש בטענת הינו בתמצית, האישור, בקשת של ענ״נה .1

סדרתי. מפגם סובלות ההילוכים"),
 בהן ק״ם לא שכן לחלוטין, תקינות ההילוכים תיבות כי טוענות הן היתר, ובין העובדתי, במישור והן המשפטי במישור הן האישור, בבקשת שהועלו הטענות את ודוחות מכחישות המשיבות מנגד, .2

הרכב. רכישת עם לו שניתנה האחריות תקופת תום לאחר כלשהו רכב לבעל תביעה עילת של בקיומה להכיר באפשרות מכירות אינן והן הקבוצה, מחברי למי נזק נגרם ושלא כלשהו, סדרתי פגם
:ההליר חל עליה הלובוצה הגדרת

 משנות ישראלי רכב רשיון בעל מקביל, ביבוא ו/או איש׳ ביבוא ו/או ׳פנאוטו, על-יד׳ שנמכר סובארו, מתוצרת רכב של בעליו שהוא חברה, או עוסק אדם, כל הינה הפשרה הסדר יחול עליה הקבוצה .3
"הקבוצה']. (להלן: TR690 או TR580 מדגם )Subaru Lineartronic CVT(סובארו מתוצרת רציפה הילוכים תיבת מותקנת שבו ,Model Years( 2018-2010(המודל

 2011 מודל שנת ;A - 2010 מודל שנת כדלקמן: הרכב, ברישיוו מופיע אשר רכב, אותו של )VIN(השלדה במספר העשירית שבתיבה האות באמצעות מיוצגת קבוצה רכב של המודל שנת כ׳ יובהר, .4
-B; 2012 מודל שנת-C; 2013 מודל שנת -D; 2014 מודל שנת -E; 2015 מודל שנת-F; 2016 מודל שנת-G; 2017 מודל שנת-H; 2018 מודל שנת-J.

 עם בקשר שהוציאו הוצאות להשבת זכאים יהיו ואשר הפשרה, בהסדר שנקבעו בתנאים עומדים חבריה אשר לעיל, הקבוצה מתוך תת-קבוצה, של הגדרתה על עוד הוסכם הפשרה הסדר במסגרת .5
ההוצאות"). להשבת "הזכאים ברכביהם(להלן: ההילוכים לתיבות שערכו טיפולים

:הפשרה הסדר עיקרי תמצית להלן
להלן: מפורט בלבד שעיקרן הטבות, הקבוצה לחברי להעמיד המשיבות הסכימו בו, המפורטים התנאים למכלול ובהתאם ובכפוף הפשרה, הסדר במסגרת .6

 שנים 10 יחלפו בו ביום וסופה הפשרה, בהסדר כמפורט המקורית, האחריות תקופת של סיומה ביום שתחילתה לתקופה ההילוכים, לתיבות מורחבת לאחריות זכאים יהיו הקבוצה חברי .6.1
 המשפט בית על-יד׳ יאושר הפשרה הסדר שבו ביום אשר קבוצה לרכבי וביחס מביניהם; המוקדם לפי ק״מ, 160,000 של נסועה גמע שהרכב עד או המקורי, לרוכש קבוצה רכב מסירת ממועד
חלוט. דין בפסק הפשרה הסכם אישור מיום אחת שנה של תקופה שברישא, ההגדרה בגדרי יפלו לא חלוט דין בפסק

אלה: לתנאים בהתאם היתר ובין ברכבו, ההילוכים בתיבת טיפול עם בקשר נשא שבהן הוצאות להחזר זכאי יהיה ההוצאות להשבת הזכאים של בתת-הקבוצה חבר .6.2
משפחתו. מבני מ׳ ע"׳ או איש׳ באופן בהוצאות נשא הוא .6.2.1
בעתיד. כלשהו שלישי מצד שיפוי ו/או פיצויים לקבל שלא ויתחייב ההוצאות, עבור ביטוח) חברת כלשהו(לרבות שלישי מצד ו/או המשיבות מן שיפוי ו/או פיצוי לכל זכה לא הוא .6.2.2
 חלוט ׳הפך הפשרה להסדר תוקף הנותן הדין פסק שבו המועד מן ימים 30 ועד לציבור זו הודעה פרסום שמיום התקופה במהלך או לציבור, זו הודעה פרסום יום לפני נגרמו ההוצאות .6.2.3

׳פנאוטו. של מורשה במוסך הוצאו שההוצאות בתנאי יבוצע ההוצאות החזר הביניים, תקופת במהלך הוצאו שההוצאות ככל ואולם, הביניים"). "תקופת (להלן:
תשומות. מס ניכוי נתבע שבגינן הוצאות בגין המע״מ רכיב יוחזר לא .6.2.4
כאמור. לפעולות הרלוונטי ׳פנאוטו במחירון מופיעים שהם כפי שבוצעה, כפי ההחלפה או הבדיקה שבוצע, כפי התיקון מחיר על העולה בשיעור הוצאות יוחזרו לא .6.2.5

 בכל אחת פעם ההילוכים תיבת של בהחלפה או בתיקון צורך יש אם בחינה לצורך המורחבת, האחריות תקופת בתוך שתבוצע תשלום, ללא ההילוכים תיבת לבדיקת זכאים יהיו הקבוצה חברי .6.3
ההילוכים. לתיבת ביחס דאגה יחווה ו/או חווה הקבוצה רכב של הנוכחי שבעליו ככל ׳פנאוטו, של השירות ממרכזי באחד קבוצה, רכב

הפשרה. הסדר על־פ׳ זכויותיהם בדבר הודעות המשיבות על-יד׳ ישלחו ובהווה בעבר הקבוצה לחברי .6.4
 הפשרה. בהסדר במפורט שנקבעו התנאים למכלול כפופה אלו להטבות והזכאות בלבד, תמציתי פירוט הינו לעיל שהובא ההטבות פירוט כ׳ יודגש, .7

:שונות
משנהו. בטענות מודה מהצדדים שמי מבלי נעשה לעיל, פורטו עיקריו אשר הפשרה, הסדר .8
 אלה למעט הקבוצה, חברי כל כלפי האישור, מבקשת הנובעים והסעדים העילות בגין המאושרת התובעים קבוצת כלפי דין בית מעשה יהווה שיינתן, ככל המשפט, בית ידי על הפשרה הסדר אישור .9

הפשרה. הסדר יחול שעליה הקבוצה מן לצאת להם להתיר התנגדויות להגשת שיקבע המועד בתוך המשפט מבית שיבקשו
 הצדדים, לב״כ העתק עם 53788-05-18 בתיק חיפה, המחוזי המשפט לבית לפנות רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כ׳ מעוניין אינו אשר הקבוצה מחברי מ׳ ״צוגיות, תובענות לחוק )1(18 סעיף ע"פ .10

 מנומקת התנגדות להגיש המעונ״ן הקבוצה מחברי מ׳ "צוגיות, תובענות לחוק (ד)18 סעיף ע״פ ההסדר; יחול שעליה הקבוצה מן לצאת לו להתיר בבקשה זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך
זו. הודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך זאת לעשות רשאי הפשרה להסדר

 לא כאילו מדעיקרא, ומבוטל כבטל "חשב הפשרה הסדר אחרת, סיבה מכל יבוטל הפשרה שהסדר או אישורו, לצורך בהסכמה בו שיערכו ככל בשינויים או כלשונו הפשרה הסדר יאושר שלא ככל .11
 מעין הליך במסגרת בין כלשהו, שיפוט׳ הליך במסגרת בין כלשהו, שימוש בתוכנו או בו לעשות ו/או עליו להסתמך ו/או להגישו יהיה ניתן ולא רא״תית משמעות תהא לא עליו לחתימה מעולם, נערך

 לצורך הצדדים בין שנערכו המסמכים בכל ו/או הפשרה הסדר בטיוטות ו/או במצגים ו/או בנתונים להשתמש יהיה ניתן לא זה ובכלל אחר, הליך כל במסגרת ובין מנהלי הליך במסגרת בין שיפוט׳,
לו. העומדת זכות או טענה על צד של ויתור משום או משנהו בטענות צד של הודאה משום הפשרה בהסדר באמור לראות אין שכזה, במקרה גם ספד!, להסרת אליו. בקשר ו/או הפשרה הסדר

הפשרה. הסדר הוראות יגברו זו הודעה לבין הפשרה הסדר הוראת בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח .12
מראש: בתיאום הצדדים, ב״כ אצל וכן הייצוגיות התובענות בפנקס חיפה, ,12 פלי״ם ברחוב חיפה, המחוזי המשפט בית במזכירות הקבוצה חברי לעיון עומד הפשרה הסדר

חיפה. ,4 חורב מרחוב מזרחי, דוד המבקש,עו״ד ב"כ •
אביב. תל ,45 רוטשילד משד' ושות', גורניצק׳ עוה״ד , 1 המשיבה ב"כ •
אביב. תל ,4 ויצמן רחוב אסיה, בבית נאמן, פוקס הרצוג עוה״ד ,2 המשיבה ב"כ •

החלטתו. פ׳ על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן .13
עו״ד שרגאי, יצחק עו״ד נצנלסון, אהוד עו״ד מזרת׳, דוד

דין עודני נאמן, פוקס הרצוג דין עודני ושות', גורניצק׳ המבקש ב״נ
סובארו בי׳נ ■פנאוטו ב״נ

הערה



