
2006התשס"ו- "צוגיות, תובענות לתוק )3(א)(25 סעיף לפי הודעה
יגאל הבכיר השופט כבוד בחיפה(בפני המחוזי המשפט לבית הוגשה 3.7.19 ביום כ׳ הציבור לידיעת בזאת מובא
האישור"). ואתרים("בקשת בע״מ אלקליל ני בריוט׳ 20717-12-18 ת.צ בהליך פשרה הסדר לאישור בקשה גריל)

רשת הנתבעת: המשיבה/ "המבקשת"), להלן: (בריוט׳ רינת :התובעת המבקשת/ : הפשרה להסדר הצדדים
. )ו/או"לינדו" "2 "משיבה להלן: (בע־־מ לינדו

https://www.lindo.co.il שכתובתו: לינדו רשת של האינטרנט׳ הסחר באתר נ׳ בטענה עוסקת האישור בקשת
מידה), ליחידת הצרכן(מחיר הגנת לתקנות בהתאם מידה ליחידת המוצרים מחירי הוצגו לא "האתר") (להלן:

ממוני. ובלתי ממוני נזק לצרכנים נגרם נ׳ נטען ולפיכך מידה") ליחידת מחיר "תקנות (להלן:2008התשס"ח-
הפשרה: הסדר עיקר■

 חבות או באחריות להודות מבלי הציבור עח להיטיב מנת על נעשה הפשרה הסדר ,2 משיבה של עמדתה פ׳ על .1
לתובענה. ביחס בעקיפין ובין במישרין בין כלשה׳

 המופיעים המוצרים שכל כך לינדו באתר תיקון והנדרש המתחייב כל את 2 משיבה תיקנה האישור בקשת בעקבות .2
 להם והוספו מידה ליחידת מחיר תקנות פ׳ על כנדרש סומנו עליהם, חלות מידה ליחידת מחיר תקנות ואשר באתר

מידה. ליחידת מחירים
 ₪ 150,000 של וסופי כולל מצטבר בסכום לציבור הטבות להעניק 2 משיבה מתחייבת הפשרה הסדר במסגרת .3

 לינדו באתר בושם של קניה כל על ₪ 30 של בסך מתנה שוברי תעניק 2 משיבה :כדלקמן לצרכן), עלות (בשווי
קוס מוצר׳ רכישת על 15% של בגובה הנחה תעניק 2 משיבה בנוסף הקניה. סכום הגבלת ללא לינדו, רשת בחנויות או

 ₪ 150,000 של מצטבר לסכום עד וזאת הקניה סכום הגבלת ללא לינדו רשת בחנויות או לינדו באתר מטיקה
 ימנעו לא ההטבות בתקופת הרלוונטיים המוצרים על שיחולו אחרים הוזלה או מכירות מבצעי "ההטבות"). (להלן:

להן. יתווספו אלא ההטבות את
 דין), פסק של תוקף לו וניתן הפשרה הסדר אושר בו הקובע(המועד מהמועד החל תינתנה לעיל כאמור ההטבות .4

 יום 180 מ- יותר ולא ₪) 150,000 של מצטבר בסך לצרכן עלות ההטבות(בשווי מכסת מימוש להשלמת ועד
₪ 150,000 של בסך ההטבות מכסת מימוש יושלם ולא במידה ההטבות"). "תקופת (להלן:הקובע מהמועד

 החברה) בעין(במוצרי ו/או בכסף הפיצוי יתרת את לתרום 2 משיבה מתחייבת כאמור, ההטבות תקופת תוך
הפשרה. בהסדר כמפורט שונות לעמותות

 הציגה לא לגביהם ואשר התקנות חלות לגביהם מוצרים, באתר רכשו אשר לינדו לקוחות כלל הינם הקבוצה חברי .5
 ליום ועד לאישור הבקשה להגשת עובר שנים משבע החל נזק, להם נגרם מכך וכתוצאה מידה ליח' מחירים לינדו

דין. בפסק הפשרה הסדר יאושר בו
 וכלפי המבקשת, כלפי דין בית מעשה יהווה לינדו, ,ע" לביצועו בכפוף הנכבד, ביהמ״ש ע"׳ הפשרה הסדר אישור .6

 אשר הטענות, כתב׳ בכל לינדו כלפי שהועלו והעילות הטענות הנושאים, כל עם בקשר הקבוצה מחברי אחד כל
 כהגדרתו וסילוק ויתור ויקים לינדו, כנגד לה שצורפה והתובענה האישור בקשת בגדרי המבקשת מטעם הוגשו

הפשרה. בהסדר
 המשפט, לבית להגיש רשאי "צוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף המנויים הגורמים על או הקבוצה עם הנמנה אדם .7

 בדבר המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסדר מנומקת התנגדות זו, הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך בכתב,
 המועד בתוך המשפט, מבית לבקש רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כ׳ מעוניין שלא קבוצה חבר טרחה. ושכר גמול

ההסדר. יחול שעליה הקבוצה מן לצאת לו להתיר האמור,
 בית אישור בקבלת מותנה הפשרה הסדר תוקף הנכבד. המשפט בית להחלטת בהתאם מתפרסמת זו הודעה .8

הנכבד. המשפט
 ב״נ במשרד וכן חיפה, ,12 פלי״ם ברחוב בחיפה, המחוזי המשפט בית במזכירות הפשרה בהסדר לעיין ניתן .9
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