
,ואח LG Electronics Inc.,נ ,ואח חזן 4753-02-16 ת״צ במסגרת ייצוגית כתובענה תובענה לאישור ננפשה פשרה הסדר לאישור נפשה הגשת בדבר הודעה
 המחוזי משפט לבית הוגשה 14.3.2019 ביום כי ייצוגיות״), תובענות (״חוק 2006התשס״ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )3(א)(25 לסעיף בהתאם לציבור הודעה בזאת ניתנת

ו-״התובענה"). "הבקשה" :ובהתאמה שבכותרת(להלן הייצוגית בתובענה פשרה הסדר לאישור בקשה בירושלים
 עו״ד שרביט, אשר עו״ד ידי על מיוצגים האישור"), ו-״בקשת "המבקשים" ובהתאמה: כייצוגית(להלן התובענה לאישור בבקשה והמבקשים התובעים גניס, ומר חון מר

 על מיוצגות בע״מ אלקטרוניקס ג׳י ואל "רונלייט") :בע״מ(להלן דיגיטל רונלייט ״),LG ״חברת :(להלן LG Electronics Inc.המשיבות, אלגרנטי. יאקי ועו״ד ישראלי אמיר
ושות׳. נאמן פוקס הרצוג עוה״ד משרד ידי

האישור: בקשת של עניינה
 באופן בישראל ושווק ויובא LG חברת על־ידי יוצר אשר ״המכשיר״), או ״G4ה- ״מכשיר :(להלן LG-G4 מדגם סלולארי מכשיר כי בטענה, הינו האישור בקשת של עניינה . 1

 ״).Bootloop^ ״תקלת :(להלן )loop(מתמיד אתחול של למצב וכניסתו המכשיר פעולת של פתאומית להפסקה הגורם בייצור, סדרתי פגם נשא רונלייט, על-ידי רשמי
ההסדר: חל עליה הקבוצה הגדרת

 קרי הלוחות, של הייצור באופן השינוי לפני יוצרו שבהם האם שלוחות ,LG חברת ייצרה אותו G4 מכשיר ישנו או היה בבעלותם אשר בישראל, תאגיד) אדם(לרבות כל .2
הישן"). מהדור "מכשירים (להלן: 24.12.2015ה- לפני

:להלן כמפורט ונפרדת, שונה הטבה יקבלו תת-קבוצה כל חברי כאשר תתי-קבוצות, לשתי תחולק הקבוצה . 3
:הבאים המצטברים בתנאים שעומדים מהקבוצה מי את תכיל וו קבוצה תת א׳״): ״קבוצה במכשירם(להלן: אירעה התקלה אשר קבוצה חברי - א׳ קבוצה תת .3!

 הפשרה הסדר של אישורו למועד עד 04ה- במכשיר אירעה Bootloop^ תקלת (ב) ; LG חברת ידי על יוצר אשר הישן מהדור G4 מכשיר ישנו או היה בבעלותם (א)
 יום לאחר קרי הלוחות, של הייצור באופן השינוי לאחר שיוצר אם בלוח שימוש תוך תוקן המכשיר (ג) ;בבעלותם שהמכשיר בזמן שיאושר), המשפט(ככל בית ידי על

החדש"). מהדור "מכשירים :(להלן 24.12.2015
 אירעה התקלה ו/או הישן מהדור אם בלוח שימוש תוך ותוקנה במכשירם אירעה ו/או במכשירם אירעה לא התקלה אשר רונלייט לקוחות - ב׳ קבוצה תת .3.2

 מהדור G4 מכשיר ישנו בבעלותם (א) :הבאים המצטברים בתנאים עומדים אשר מהקבוצה מי כל תכיל וו קבוצה תת ב׳״): ״קבוצה תוקנה(להלן: לא אך במכשירם
 לא Bootloop^ תקלת (ג) ;רונלייט ידי על לישראל יובא האמור 04ה- מכשיר (ב) ;הייצור באופן השינוי לפני שיוצר אם לוח קרי ,LG חברת ידי על יוצר אשר הישן

 ידי על ותוקנה Bootloop תקלת במכשיר אירעה ולחלופין, שיאושר) הפשרה(ככל הסדר אישור למועד עד האמור 04ה- במכשיר תוקנה, לא - אירעה ואם אירעה,
הישן. מהדור אם בלוח שימוש באמצעות רונלייט

הפשרה: הסדר עיקרי תמצית להלן
 הפשרה, להסכם 11 בסעיף כמפורט הקבוצה, לחברי שניתנו נוספות להטבות מעבר וזאת ,ש״ח 15,000,000 של כולל בשווי הקבוצה לחברי והטבות פיצוי יעמידו המשיבות .4

:הבא באופן
:,א לקבוצה פיצוי .4!

 היותר לכל ש״ח 5,600,000 של סכום מתוכו כאשר ש״ח), מיליון עשר (ארבעהש׳יח 14,000,000 של כולל בשווי פיצוי יעמידו המשיבות אי, קבוצה לחברי פיצוי לצורך
:להלן כמפורט והכל הקבוצה, לחברי LGmw חלוקת באמצעות ישולם הפחות לכל ש״ח 8,400,000 של וסכום במזומן, כפיצוי הקבוצה לחברי ישולם

:הבאים הכללים יחולו לעיל, כאמור ש״ח, 5,600,000 של סך על יעלה לא הקבוצה לחברי שניתן במזומן הפיצוי שסך לכך בכפוף .4.1!
 זכאי הוא כי הפשרה בהסדר הקבוע למנגנון בהתאם הוכיח ואשר רונלייט, ידי על לישראל יובא שבבעלותו 04ה- מכשיר אשר א׳, בקבוצה חבר כל (א)

.ש״ח 150 סך על לפיצוי זכאי יהיה בקבוצה, להיכלל
 להיכלל זכאי הוא כי הפשרה בהסדר הקבוע למנגנון בהתאם הוכיח ואשר רונלייט, ידי על לישראל יובא לא מכשירו אשר א׳, בקבוצה כאמור חבר כל (ב)

.ש״ח 100 סך על לפיצוי זכאי יהיה בקבוצה,
 לחבר שיועבר פיצוי, א׳ בקבוצה כאמור חבר לכל יעניקו המשיבות ש״ח, 5,600,000 של סך על יעלה הקבוצה חברי ידי על שייתבע במזומן הפיצוי סך אם .4.1.2

 מימשו אשר א׳ קבוצה חברי למספר לחלק ש״ח 5,600,000:הבאה האריתמטית הפעולה תוצאת בגובה בנקאית, העברה באמצעות המשיבות ידי על הקבוצה
 שניתן הפיצוי לבין רונלייט, ידי על לישראל יובא שמכשירו קבוצה לחבר שניתן הפיצוי שבין 1:1.5 של יחס שימור תוך מהמשיכות, פיצוי לקבלת זכותם את

רונלייט. ידי על לישראל יובא לא שמכשירם קבוצה לחבר
 לצורך נוצלה ולא ש״ח, 5,600,000 של סך מתוך נותרה) שנותרה(אם הסכום יתרת ועוד ש״ח 8,400,000 של מסך המורכבת א׳, לקבוצה הפיצוי סכום יתרת .4.1.3

 חלוקת באמצעות כספי, פיצוי לקבלת זכאותם את שמימשו א׳ קבוצה לחברי תחולק א׳"), לקבוצה הסכום "יתרת א׳(להלן: קבוצה לחברי פיצוי תשלום
אי. לקבוצה הסכום ליתרת שווה יהיה הכולל המוצרים שווי כאשר ״),LG Mobile ״מוצרי :(להלן LG מתוצרת ומתקדמים חדשים סמארטפון מכשירי
 הם כי הפשרה, בהסדר הקבוע למנגנון בהתאם הוכיחו אשר א׳ קבוצה חברי כל בין שתתבצע הגרלה באמצעות תתבצע כאמור LG Mobile מוצרי חלוקת
הפשרה. בהסדר הקבועים ולכללים למנגנון בהתאם וזאת הפשרה, בהסדר כהגדרתו המפקח, ידי על תפוקח ההגרלה וו. בקבוצה להיכלל זכאים

:ב׳ לקבוצה הטבה .4.2
 למקרה ביחס רק וזאת וו מודעה פרסום מיום חודשים 9ב- תוארך שבבעלותו 04ה- מכשיר על האחריות שתקופת כך הטבה, ב׳ קבוצה חבר לכל יספקו המשיבות

 ולא שבבעלותם במכשיר בעבר התרחשה Bootloop^ תקלת אם או וו, לתקלה ביחס ורק האמורים, החודשים 9 במהלך Bootloop תקלת במכשיר תתרחש בו
 ביחס תחול לא האחריות הארכת וו. לתקלה ביחס רק והכל וו, מודעה פרסום מיום חודשים 9 בתוך המכשיר את לתקן בבקשה למשיבות פונה הקבוצה וחבר תוקנה

ש״ח. 1,000,000 של בסך מוערך ב׳ לקבוצה האמורה ההטבה שווי תתרחשנה. אם במכשיר, אחרות לתקלות
 א׳ קבוצה לחברי המוצרים וחלוקת LG מוצרי לחלוקת ההגרלה ביצוע א׳, בקבוצה להיכלל תביעה שיגישו הפוטנציאליים הקבוצה חברי מי של זכאותם קביעת לצורך .5

להלן. 11 בסעיף כמפורט הקבוצה חברי ידי על לעיון ניתנים שפרטיו מפורט, מנגנון הפשרה בהסדר נקבע בהגרלה, שיוכו
 חברי שבבעלותו. 04ה- מכשיר של )1ME1 המזהה(מספר המספר את היתר, בין למסור, יידרש הקבוצה חבר א׳, בקבוצה להיכלל הזכאות את להוכיח מנת על כי יובהר, .6

 עוד נמצא אינו בבעלותם שהיה 04ה- ומכשיר רונלייט, של והתיקון השירות מרכזי באמצעות שבבעלותם 04ה־ מכשיר את תיקנו ואשר רונלייט לקוחות שהנם קבוצה
 אפשרי שהדבר ככל מכשירם, של IMEI^ מספר איתור לצורך הפשרה, בהסכם לקבוע בהתאם זה לעניין שיוקצה הטלפוני הלקוחות שירות למרכז לפנות יוכלו ברשותם,

 בקבוצה להיכלל זכאותם להוכיח יוכלו שבבעלותם, 04ה- מכשיר של IMEl^ מספר את להשיג בידם יעלה שלא קבוצה חברי מתאימים. מזהים פרטים שיספקו ולאחר
הפשרה. להסכם 6.6 בסעיף לקבוע בהתאם א׳
שינות:

משנהו. בטענות מודה מהצדדים שמי מבלי נעשה לעיל, פורטו עיקריו אשר הפשרה, הסדר .7
 למעט בה, הנטענות לטענות הנוגע ובכל האישור מבקשת הנובעים והסעדים העילות כל בגין המאושרת התובעים קבוצת כלפי דין בית מעשה יהווה הפשרה הסדר אישור .8

מהתקלה. שסבל מכשיר על שהיה מידע מאבדן כתוצאה הקבוצה לחברי שנגרמו נזקים שעניינן לטענות הנוגע בכל
 בירושלים המחוזי המשפט לבית כאמור בקשה להגיש רשאי הפשרה, הסדר עליו יחול כי מעוניין אינו אשר קבוצה חבר ייצוגיות, תובענות לחוק (ו)18 לסעיף בהתאם .9

 לחוק (ד)18 לסעיף בהתאם ההסדר; יחול שעליה הקבוצה מן לצאת לו להתיר בקשה זו, הודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך הצדדים, לב״כ העתק עם 4753-02-16 בת״צ
וו. הודעה פרסום ממועד ימים 45 בתוך ואת לעשות רשאי הפשרה להסדר מנומקת התנגדות להגיש המעוניין הקבוצה מחברי מי ייצוגיות, תובענות

 להגישו יהיה ניתן ולא ראייתית משמעות תהא לא עליו לחתימה מעולם, נערך לא וכאילו מדעיקרא כבטל יחשב ההסדר הפשרה, הסדר המשפט בבית יאושר ולא במידה !0
כלשהו. שימוש בתוכנו או בו לעשות ו/או עליו להסתמך ו/או

 הפשרה. הסדר הוראות יגברו וו הודעה לבין הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה ובכל המחייב הוא נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח !1
 :שלהלן הפרטים לפי מראש, בתיאום הצדדים, ב״כ אצל הקבוצה חברי לעיון עומד הפשרה הסדר !2

 .04-8555099:טל׳ ביאליק, קריית 3 העמקים מרח׳ ושות׳, ישראלי כהן עוה״ד משרד
 .02-6247244:טל׳ ),9 ירושלים(קומה 23 הלל מרח׳ שרביט, אשר עוה״ד משרד
 .03-9434734 טל׳ לציון, ראשון ,11 לוי משה מרח׳ אלגרנטי יאקי עוה״ד משרד
.03-6922020:טל׳ אביב, תל 4 ויצמן מרח׳ ושות׳, נאמן פוקס הרצוג עוה״ד משרד
.http://www.lg-mobile.co.il:בכתובת רונלייט של האינטרנט באתר גם ומין הפשרה הסדר לאישור הבקשה של המלא הנוסח

בירושלים המחוזי המשפט בבית 11:00 בשעה 4.7.2019 ליום הפשרה הסדר לאישור בבקשה לדיון נקבע התיק !3
החלטתו. פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן !4

עו״ד אלגרנטי, יאקי עו״ד ישראלי, אמיר עו״ד שרביט, אשר
המבקשים ב״ב המבקשים ב״ב המבקשים ב״ב

עו״ד אשכנזי, יוסי עו״ד מכלוף, חיים ד״ר עו״ד רוט, מאור
 דין עורכי ושות׳, נאמן פוקס, הרצוג,

המשיבות ב״ב

הערה



