הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית
(בהתאם להוראת סעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו)2006-
ניתנת בזאת הודעה כי ביום  8.11.2020אישר בית המשפט המחוזי תל אביב  -כב' השופטת ר' ברקאי ,הסכם פשרה
בתובענה הייצוגית ת.צ  30071-07-13הררי שושנה חיה נ' טלקאר חברה בע"מ (להלן בהתאמה" :המבקשת",
"המשיבה"" ,הסכם הפשרה" ו" -פסק הדין") .עיקרי פסק הדין והסכם הפשרה הם כדלקמן:
הגדרת הקבוצה שעליה חל הסכם הפשרה ( -א) כל מי שרכש מהמשיבה במישרין רכב מתוצרת קיה KIA-על סוגיו,
המתודלק בבנזין במהלך "התקופה הרלבנטית" ,קרי :מיום  30.10.09ועד שלושים ( )30ימים שמניינם החל מיום שבו
פסק דין שאישר את הסכם הפשרה ייעשה חלוט ("המועד הקובע") ,לשימוש שעיקרו אישי ,ביתי או משפחתי ("צרכן"),
וכן (ב) כל מי שרכש את הרכב במהלך התקופה הרלבנטית מצרכן ו/או ממי שרכש אותו מצרכן ולמעט מי שרכש את
הרכב מצרכן מוחרג או אם במועד כלשהו במהלך התקופה הרלבנטית הרכב היה בשימושו של צרכן מוחרג ("נהנה
רלבנטי").
הסכם הפשרה לא חל על "צרכן מוחרג" ,קרי כל מי שרכש את הרכב במהלך התקופה הרלבנטית לאחת מהמטרות
הבאות )i( :ציי רכב ,למטרת השכרה ,החכרה או לכל שימוש אחר; ו/או ( )iiלהולכת נוסעים (מוניות); ו/או ( )iiiלרשויות
ולחברות למטרת שימוש על ידי עובדיהן.
המשיבה תוסיף "יידוע" בפרסומות של כל כלי הרכב מתוצרת קיה KIA-המשווקים ונמכרים על ידה ולפיו" :נתוני
צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני
הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה" (בכלי רכב לפי תקן  WLPTתיבת המילים "ויכולה
להגיע אף לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה" לא תופיע) ("היידוע").
ההטבה  -כל צרכן או נהנה רלבנטי ואשר במועד הקובע הינו הבעלים של רכב מתוצרת קיה( KIA-המתודלק בבנזין) ,יהא
זכאי לאחת משתי אלה :א .במקרה בו במועד הקובע הרכב עדיין נהנה מאחריות בת תוקף  -מתן אחריות נוספת מוגבלת
לחטיבת ההינע של הרכב למשך תקופה בת  3חודשים נוספים שמניינם יחל מתום תקופת האחריות הקיימת ,וזאת
בכפוף ובהתאם לתנאי האחריות הקבועים בתעודת האחריות של הרכב ,בספר הרכב ובאתר האינטרנט של המשיבה;
"חטיבת ההינע" הינה :מנוע ,תיבת הילוכים ומכללי הנעה ,כהגדרתם של מונחים אלה בספר האחריות והשירות
המפורסם באתר האינטרנט של החברה - .או  -ב .במקרה בו הרכב אינו נהנה מאחריות בת תוקף במועד הקובע -
המשיבה תעניק הנחות באחת משתי החלופות הבאות לפי בחירתו של הצרכן או של הנהנה הרלבנטי; ואלה החלופות:
חלופה א' :הנחה בשיעור של  20%ממחירם של חלפים מקוריים (לרבות שמנים ,נוזלים וכיוב') שיותקנו ברכב במוסך
מורשה מטעם המשיבה במסגרת טיפול תקופתי אחד שייערך במהלך תקופה שמניינה  24חודשים מהמועד הקובע.
חלופה ב' :הנחה בשיעור של  25%ממחירו של טיפול תקופתי אחד (חלפים מקוריים (לרבות שמנים ,נוזלים וכיוב')
שיותקנו ברכב ועלות שעות עבודה) שייערך במוסך המרכזי של המשיבה במהלך תקופה שמניינה  24חודשים מהמועד
הקובע.
עוד נקבע כי המשיבה תתרום לעמותת בית הגלגלים (ע"ר  )58-00239-92רכב קיה KIA-קרניבל חדש ולעמותת אלין בית
נועם (ע"ר  )58-00240-57רכב קיה KIA-קרניבל חדש ,המאובזרים באביזרים המיועדים להסעת נכים.
האמור בהודעה זו מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
הסכם הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה החדשה ,בפנקס תובענות ייצוגיות ,במזכירות בית המשפט הנכבד ,וכן
בתיאום במשרד ב"כ המבקשת  -ע"י ב"כ עו"ד גד קבץ ,גורדון  16בני ברק ,טל 03-7516916 :פקס ,03-6127681 :ועו"ד
יוסף פוקס ,בית אמות הר חוצבים ,קומה  3רח' קרית מדע  11ירושלים ,טל' ;03-7512066 :פקס ,03-6130956 :ובמשרד
ב"כ המשיבה  -עו"ד דורון טאובמן וחגי טימנס ממשרד כספי ושות' ,משרד עורכי דין ,ברחוב יעב"ץ  ,33תל אביב-יפו
טל' ;03-7961000 :פקס.03-7961001 :
תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ,כב' השופטת רחל ברקאי ,והיא מתפרסמת בהתאם
להחלטתה.

