
 

 הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

  שרביט נגד צ'מפיון מוטורס בע"מ 31-31-5034( תל אביבת"צ )מחוזי 

 

ניתנה החלטה של כבוד השופט הבכיר יהודה פרגו מבית המשפט המחוזי בתל  5132באוגוסט  31ביום  .א

  .5112-תובענות ייצוגיות, תשס"ו, בהתאם לחוק 5012-11-31הסדר פשרה בת"צ אביב יפו בדבר אישר 

  : הפשרה הסדרהגדרת הקבוצה עליה יחול עיקרי  .ב

: פולקסווגן, אאודי, סקודה, סיאט או פולקסווגן מסחרית, VWמתוצרת קבוצת כל מי שרכש מכונית 

חודש אשר יוצרה בתקופה שבין , בע"מ )להלן: צ'מפיון מוטורס( צ'מפיון מוטורסיובאה לישראל על ידי ש

 (DSG7)הידועה גם בשם  DQ 200תיבת הילוכים מסוג בה  והותקנה ,)כולל( 5135מאי וחודש  5110מאי 

כהגדרת המונח בהסדר  משומשתהסדר רכש מכונית מי ש כלכן ייכללו בקבוצה )להלן: מכונית הסדר(. 

. רוכשים מקוריים ייקבעו בהתאם לרישומים של צ'מפיון מוטורס, ורוכשי מכוניות הסדר הפשרה

 משומשות ייקבעו לפי הרישומים של משרד הרישוי. 

 הפשרה כולל הוראות נוספות בדבר הגדרת הקבוצה והחרגת רוכשים מסוגים שונים.  הסדר

הטעיה, הפרת הן ( ומוכחשות מוטורס , צ'מפיוןהמשיבה שאינן מקובלות עלהנטענות ) עילות התביעה .ג

כלי רכב כלפי יבואן , אחריות חובת גילוי, הפרת הסכם, רשלנות, חוסר תום לב, עשיית עושר ולא במשפט

  וכל עילה אחרת שנזכרת בבקשת האישור.  רוכשים

ואביעד, סרן הדין גיל רון, קינן ושות', -משרדי עורכיעדי פורת ועל ידי עו"ד ידי -מיוצגת עלהקבוצה  .ד

 צדוק חייםת על ידי צ'מפיון מוטורס מיוצג. 11-2729292, טלפון מס' אביב-תל 15ויצמן וב מרח ,ושות'

 אלה עיקרי הסדר הפשרה:   .'ושות

 החזר תבצע מוטורס'מפיון צ הפשרה: בגין כל מכונית שנכללת בהסדר הקבוצה לחברי כספי החזר (3)

 : כדלקמן"ח, ש 3,111 של בסכום כספי

שולם י)כהגדרתו להלן(,  השירותהרוכש המקורי היה הבעלים של המכונית ביום בו בוצע  אם .א

 סכום זה במלואו.  ול

"השירות" משמעו טיפול בתיבת ההילוכים על ידי צ'מפיון מוטורס או מוסך מורשה מטעמה 

 . 5135במרץ  13עד ליום  5131במאי  3במהלך התקופה שמיום 

במועד השירות והמכונית נותרה  מועד השירותאם הרוכש המקורי מכר את המכונית לפני  .ב

ש"ח ולרוכש  3,111)"יד שניה"(, אזי לרוכש המקורי ישולם סכום של מי שרכש ממנו בבעלות 

 ש"ח. 111השני ישולם סכום של 

, "יד )"יד שלישית"אם עד ביצוע השירות המכונית נרכשה פעם נוספת או פעמים נוספות  .ג

ש"ח, והרוכשים האחרים יחלקו  011אזי לרוכש המקורי ישולם סכום של  ,רביעית" וכן הלאה(

 ש"ח.   211בשווה בסכום של 

( 3לצורך הקלת החישוב של חלוקת ההחזר הפרטני בין הבעלים המקורי לבעלים נוספים: ) .ד

תקופת הבעלות של רוכשי הרכב המשומש תיקבע בהתאם למועד רישום הבעלות על שמם 

( לגבי אותן מכוניות הסדר שמכל סיבה שהיא לא בוצע בהן השירות, יהיה 5ברישיון הרכב; )

 . 5135במרץ  13"יום השירות" לגביהם יום 
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ואחריות מוארכת שהוענקה בגין תיבת מכל אחריות לגרוע : בלי אחריות לתיבת ההילוכים (5)

הילוכים המותקנת במכונית הסדר, בין בעת רכישתה ובין בכל מועד אחר, מוענקת במסגרת הסדר 

לפי המוקדם, החל מיום  ,ק"מ 11,111חודשים או  11למשך הפשרה אחריות לתיבת ההילוכים 

 ות. השיר

מנהל המחלקה  ,שי מוסקוביץאת מר מוטורס תמנה צ'מפיון : מכריעבודק חיצוני ו ממונה טכני (1)

ידאג לכך . הממונה הטכני חודשים 55, למשך לתפקיד ממונה טכנישל צ'מפיון מוטורס, הטכנית 

באופן ראוי, מקצועי ותוך זמן סביר בכל בעיה שתתעורר בקשר לתיבת שצ'מפיון מוטורס תטפל 

בפניות יהיה אחראי לטיפול חל ההסדר. הממונה הטכני  ןבמכוניות שעליה  022DQההילוכים מסוג 

 מספר ניתן לפנות לממונה הטכני בטלפון  .ובתלונות על מנת להבטיח מענה הולם

 . dsg@champ.co.il -לכתובת אר אלקטרוני וובאמצעות הודעת ד 2992512-11

 מומחה טכני, אשר ימונה  5132באוקטובר  57בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

, 1175593, זכרון יעקב 5, מרחוב הארזים מהנדס הרכב מר דוד נמרי - ישמש כבודק חיצוני מכריע

. הצדדים יהיו רשאים לפנות למר נמרי בכל 15-2575959 –, פקסימיליה 125-2213155 –טלפון 

לחברי הקבוצה ככל שלא נפתרה על ידי הממונה הטכני, מר מוסקוביץ.  מחלוקת בנושא טכני

לממונה הטכני. , עם העתק להעביר פניות למר נמרי באמצעות באי כח הקבוצהתינתן אפשרות 

 החלטת מר נמרי תהיה מכרעת.

בשם  בבקשת האישורסילוק סופי ומוחלט של עילות התביעה שנכללות ווויתור פעולות אלה יבוצעו כנגד  .ה

 . VW ת קבוצתיצרן המכוניו, כלפי צ'מפיון מוטורס וכנגד חברי הקבוצהכל 

הפשרה  הסדרהמפקח יוודא כי . רו"ח חן ברדיצ'ב –מפקח מטעם בית המשפט על ידי ילווה  הסדרה .ו

המפקח יעמיד לצורך הענין יבוצע במלואו. חברי הקבוצה יוכלו לפנות למפקח בכל בעיה ובכל שאלה. 

ניתן לפנות  .הפשרה הסדרמוקד טלפוני מיוחד ונפרד, למשך שישה חודשים, לקבלת פניות בקשר ל

ובאמצעות , champion@abg.co.ilבאמצעות דאר אלקטרוני , 11-2211132למפקח באמצעות הטלפון 

 .11-2921235 פקסימיליה

חברי הקבוצה יקבלו הודעה בכתב בדבר זכאותם והסכום המגיע להם לפי ההסדר. בהודעה תיכלל הזמנה  .ז

להגיש בקשה לקבלת גם להגיש תביעה לקבלת ההחזר, וציון פרטים רלוונטיים לביצוע ההחזר. ניתן יהיה 

 .11-2921235 -מספר פקסימיליה צעות פיצוי באתר האינטרנט של צ'מפיון מוטורס, וכן באמ

ימים ממועד אישור הסכם  301-כ יבוצע לחשבון הבנק שיימסר על ידי חבר הקבוצה תוך התשלום .ח

 הפשרה. 

 . האחרבטענות הצד או מכיר הפשרה נעשה בלי שמי מהצדדים מודה  הסדר .ט

קינן,  ,משרד גיל רון –עומד לעיון חברי הקבוצה באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה  הפשרה הסדר .י

 .  וכן אצל משרד באי כח הקבוצה ,www.ronlaw.co.il – ושות'

 , הגדרותיונספחיופרטיו,  על ,הפשרה הסדר של המלא הנוסח. בלבד הסדרבהודעה זו הוצגו עיקרי ה .יא

, זו מודעהובין  הפשרה הסדר הוראות בין סתירה של מקרה בכל. המחייב הוא, ומכלול ההסדרים שבו

 . הפשרה הסדרב ההוראות גברוי

 

  .החלטתו פי על מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו הודעה תוכן
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