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פרסום ראשון

פשרה ראשונה בתביעות דלקני
הסולר: סונול תפצה צרכנים ב-44

מיליון שקל
בתביעה נטען שהחברה הטעתה לקוחות עסקיים, כאשר גבתה מהם מחיר

לליטר סולר הגבוה לעתים בעשרות אחוזים מהמחיר שאותו נדרש לשלם
צרכן שתדלק באקראי בתחנות. סונול התחייבה במסגרת ההסדר שהוגש

לאישור בית המשפט, ליצור מנגנון שימנע בעתיד גביה עודפת מבעלי
הדלקנים המוערכת בעוד עשרות מיליוני שקלים
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עולה כך  סולר.  בדלקן  שהשתמשו  צרכנים  שקל  מיליון  ב-44  תפצה  סונול  הדלק  חברת 
מהסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגדה שהוגש אתמול (ד') לאישור בית המשפט המחוזי מרכז

בלוד.
 

קראו עוד בכלכליסט:
עזריאלי מחקה 103 מיליון שקל בגלל סונול

עכשיו זה רשמי: דודי ויסמן קונה את סונול תמורת 363.5 מיליון שקל
מה מחפש דודי ויסמן בסונול?

 
 

נטען גרוסקופף,  עופר  השופט  ידי  על  כייצוגית  להתנהל  בעבר  שאושרה  עצמה,  בתביעה 
שסונול הטעתה באופן חמור לקוחות עסקיים שהשתמשו בדלקני סולר. זאת כשגבתה מהם
מחיר לליטר סולר הגבוה לעתים בעשרות אחוזים, מהמחיר שאותו נדרש לשלם צרכן מזדמן

שתדלק באקראי באחת התחנות.
 

על פי הסדר הפשרה בנוסף לפיצוי הישיר שינתן לקבוצה הייצוגית (משתמשי הדלקנים בין
שבו מצב  בעתיד  שימנע  מנגנון  ליצור  התחייבה  סונול   ,(2016 לפברואר   2004 פברואר 
של חיסכון  היא  המשמעות  מזדמן.  לצרכן  מהמחיר  הגבוה  מחיר  משלמים  הדלקן  לקוחות 

עשרות מילוני שקלים נוספים בעתיד ללקוחות אלה.
 
 

 
הדר וחברת  גנים  עיצוב  ניצנים  חברת  הייצוגיים,  התובעים  כי  הפשרה  בהסדר  נקבע  עוד 
תעשיות דפוס, יקבלו פיצוי של מיליון שקל (800 אלף שקל לניצנים, 200 אלף שקל להדר).
באי כוחן של החברות יקבלו במסגרת הפשרה 9 מיליון שקל לפי היחס הבא: 7.2 מיליון שקל
לעוה"ד שמוליק קסוטו ודוד יצחק ממשרד קסוטו-נוף, ו-1.8 מיליון שקל לעוה"ד נדב אפלבאום

וזיו גלסברג, ממשרד גלסברג-אפלבאום.
 

תביעות דומות נגד פז, דלק ודור-אלון
 

נגד גם  סונול,  של  לזו  דומה  בעילה  ייצוגית  תביעה  לנהל  בעבר  אישר  גרוסקופף  השופט 
סיני הייצוגים,  התובעים  של  כוחם  לבאי  דלק  הודיעה  הפסח  חג  בערב  ופז.  דלק  החברות 
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אליאס, אורי אדלשטיין וצבי פשדצקי, שהיא משנה את אופן הגביה מלקוחות הדלקן שרוכשים
הפסיקה שדלק  כלומר,  שקלים.   6.93 של  לסך  צדדי  חד  באופן  ירד  המחירון  ומחיר  סולר 

לפעול על פי מנגנון הגבייה שבגינו הוגשה התביעה.
 

שהשתמשו עסקיים  ללקוחות  סולר  של  התמחור  לאופן  מתייחסות  התביעות  כל  כאמור, 
ב"דלקן סונול" של סונול, "פזומט" של פז ו"דלקן דלק" של דלק. התביעה העיקרית נגד סונול,
המיוצגת על ידי משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', הוגשה על ידי חברת ניצנים עיצוב
גנים. היא הוערכה ב־899 מיליון שקל. בעקבותיה הוגשו כאמור התביעות נגד חברות הדלק
נגד דלק הוערכה ב־181 הנוספות: התביעה נגד פז הוערכה ב־260 מיליון שקל, והתביעה 
ב־42 שהוערכה  דור-אלון  נגד  דומה  בעניין  אלון  דור  נגד  נוספת  תביעה  ישנה  שקל.  מיליון 

מיליון שקל.
 
 
 

ידי השופט עופר ודלק, שנמצאו לכאורה מבוססת על  נגד סונול, פז  לפי הטענות, בתביעות 
עסקיים ללקוחות  שמאפשר  התדלוק,  כרטיס  את  לצרכנים  הציגו  הדלק  חברות  גרוסקופף, 
גדולות. הנחות  למתן  הבטחה  תוך  לחודש,  אחת  מרוכז  באופן  ולשלם  רכבים  כמה  לתדלק 
על הסולר, מפני שאותן יותר  זמן התברר שהלקוחות העסקיים שילמו הרבה  אלא שלאורך 
מהמחיר משמעותית  גבוה  היה  שמלכתחילה  לצרכן",  "המומלץ  מהמחיר  ניתנו  "הנחות" 
ששילמו בפועל הצרכנים. במהלך הזמן עלו מחירי הסולר והמחיר המומלץ התעדכן גם הוא,
בעשרות גבוהים  תעריפים  שילמו  התדלוק  כרטיסי  לקוחות  שבו  אבסורדי  מצב  נוצר  וכך 

אחוזים.
 


