הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
ת״צ)מחוזי חיפה(  58915-03-17דראושה נגד צ׳מפייו מיטודט בע״מ יאה,
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  ,08/05/2019הוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי חיפה)לפני כב׳ השופט י׳ גרי0
הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת.
ביסוד התובענה עומדת טענת המבקשים כי ברכבים מתוצרת קונצרן ) VWפולקסוואגן( ,של יצרני הרכב ־VW,
 Skoda, Audiו  , Seat-קיים כשל במיכטרוניק ו/או במצמדים ו/או בתיבת ההילוכים.
המשיבות הכחישו את הטענות שהועלו במסגרת התביעה ,אך מבלי להודות בטענות אלה ,ומבלי שהדבר יהווה הודאה
בחובתן לעשות כן ,התקשרו בהסדר פשרה זה ,לצרכי פשרה בלבד ,ולשם סילוק סופי ,מלא ומוחלט של כל הטענות
שהועלו במסגרת התובענה.
עיסוי הסדר הפשרה
א .הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה:
כל הרוכשים המקוריים של מכוניות הסדר)כהגדרתן בהסדר( ,הבעלים הנוכחיים במכוניות הסדר וכל מי שהיה
רשום במשרד הרישוי בשלב כלשהו בתווך כבעלים של מכונית הסדר ועד למועד אישור הסדר פשרה זה על ידי בית
המשפט.
״מכוניות ההסדר ,כלי רכב מתוצר  VW, Skoda, Audiו  Seat-שיובאו לישראל ע״י המשיבה  ,1אשרו יוצרו
בשנות מודל יצרן  2013-2016והותקנה בהם תיבת הילוכים מסוג  . DQ200על פי רישומי צ׳מפיון מוטורס ,נמכרו
על ידה ועל ידי סוכנויות מורשות שלה בישראל  107,388כלי רכב כאלה.
עילות התגיעה הנטענות)והמוכחשות על ידי המשיבה ,צ׳מפיון מוטורס( הן הטעיה ,הפרת חובת גילוי ,עשיית
עושר ולא במשפט ,כל עילה אחרת שנזכרת בבקשת האישור.
ב .אלה עיסוי הסדר הפשוה;
 .1החזר כספי לחנוי הסגוצה נגיו תיסוו אי החלפה של תינת ההילינים י/אי מנטריגיס י/אי מצמדים
צ׳מפיון מוטורס תשיב לחברי הקבוצה החזר כספי של התמורה ששולמה על ידם קודם לחתימת הסדר פשרה
זה בגין החלפה ו/או תיקון של תיבת ההילוכים כהגדרתה בהסכם הפשרה)להלן" :ההחזר הכספי בגין החלפת
או תיקון של תיבת ההילוכים"( ,בהתאם לסכום שנשאו והכל בכפוף לתנאי ההסדר.
מובהר כי ההחזר הכספי יבוצע אך ורק לאדם או התאגיד שנשא בפועל בעלות ההחלפה ו/או התיקון ,בין אם
הרכב מצוי בבעלותו גם כיום ,ובין אם לאו.
 .2שיכר הטבה לביצוע טיפולים י/אי לוכישת מיצוי תעביוה נדלפסי השידות בסד של ) ₪ 250כילל מע״מ( -
נוסף על האמור לעיל ,צ׳מפיון מוטורס תזכה את הבעלים הנוכחיים של מכוניות ההסדר בלבד)על פי הבדיקה
שתבוצע מול משרד התחבורה( ,בסכום של  ₪ 250כולל מע״מ ,אשר ניתן יהיה לעשות בו שימוש לביצוע
טיפולים תקופתיים ו/או לרכישת מוצרי תעבורה בדלפקי השירות בהתאם להוראות היצרן במוסכים
המורשים ו/או לרכישת חלפים במרכזי השירות והכל כמפורט בהסדר ;
 .3אחויות לתיבת ההילוכים:
אחריות היצרן על תיבת ההילוכים ,כהגדרתה בהסכם הפשרה ,תוארך מיום חתימת הסדר הפשרה ועד לתום
תקופה של  12חודשים ממועד אישור הסדר הפשרה ,או עד מרחק נסועה מצטבר של  200,000ק״מ במכונית
ההסדר ,ממועד עלייתה על הכביש ,לפי המוקדם מביניהם .האחריות המוארכת תהא בהתאם לתנאי אחריות
היצרן שבתעודת האחריות שנמסרה במקור לרוכש הרכב ובהתאם לתנאים המפורטים בנספח האחריות והכל
בכפוף לאמור בהסדר הפשרה.
ג .הסדר הפשרה יבוצע ויפוקח על ידי רו״ח חן ברדיצ׳ב ,אשר מונה על ידי בית המשפט כמפקח על ביצוע ההסדר,
ואשר סמכויותיו מפורטות בהסדר הפשרה .תפקידו של המפקח לוודא כי הסדר הפשרה יבוצע במלואו)לרבות
ביצוע בדיקות שונות והכרעה במחלוקות( .חברי הקבוצה יוכלו לפנות למפקח בכל עניין הקשור לביצוע ההסדר.
המפקח יעמיד לצורך הענין מוקד טלפוני מיוחד ונפרד ,למשך  12חודשים ,לקבלת פניות בקשר להסדר הפשרה.
נוסף על כך ,מונה מר דוד נמרי כממונה טכני אשר יסייע בידי המפקח על ביצוע ההסדר וייעץ לו בסוגיות מקצועיות
שמעורר ההסדר ככל שיידרש.
ד .ההטבות המפורטות לעיל יינתנו כנגד וויתור וסילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה שנכללות בבקשת האישור
בשם כל חברי הקבוצה למעט מי שיוצא מן הקבוצה על-ידי בית המשפט בהתאם להוראת סעיף )18ו( לחוק ,כלפי
צ׳מפיון מוטורס וכנגד  Volkswagen Aktiengesellschaftו/או מי מטעמן.
ה .הסדר הפשרה נעשה בלי שמי מהצדדים מודה או מכיר בטענות הצד האחר.
ו .במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה התבקש בית המשפט להפסיק את הליכי בקשת האישור כנגד המשיבה ,2
 ,Volkswagen Aktiengesellschaftולמחקה ,תוך קביעת תנאים בנוגע לחידוש ההליך במקרה שהסדר הפשרה
לא יקויים על ידי צ׳מפיון מוטורס.
ז .הגשת התנגדויות ופוישה מו הסנוצה:
כל מי שרשאי להגיש ,בהתאם להוראת סעיף )18ד( לחוק ,התנגדות מנומקת להסדר הפשרה ,יוכל להגיש התנגדות
מנומקת לבית המשפט המחוזי בחיפה עד ליום .2.7.2019
חבר קבוצת התובעים ,אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט המחוזי בחיפה,
כי יתיר לו לצאת מהקבוצה ,זאת עד ליום .2.7.2019
ח .עיוו נהסנם הפשרה
הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים בפנקס התובענות הייצוגיות הזמין באתר האינטרנט של בתי המשפט,
במזכירות בית המשפט המחוזי חיפה ,וכן במשרדו של ב״כ המבקשים ,עו״ד סאבר נסאר ,ראשי ,עראבה 3081200
ובאתר האינטרנט של צ׳מפיון מוטורס בע״מ) (www.championmotors.co.ilתחת הלשונית "הסדר פשרה".
ט .שונות
 .1בהודעה זו פורטו עיקרי ההסדר בלבד .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה
בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
 .2תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט)כב׳ השופט י׳ גריל( והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
 .3תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור בית המשפט.
טאבו נסאו ,עו״ד
בא בח המבקשים

אילן שביט שטויקט ,עו״ד
חייט צדוק ושות /עורבי דין
באי כח המשיבות

