שלום לך,
בהתאם להסדר הפשרה בתובענות ייצוגיות ,ת"צ  53368-02-11ניצנים עיצוב גנים בע"מ נ' סונול ישראל
בע"מ ות"צ  38620-11-11הדר תעשיות דפוס בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ ,נמצא כי הנך זכאי לפיצוי בסך
של __ ש"ח ,בגין תשלומים ששולמו על ידך בעבר עבור רכישת סולר במסגרת הסכם הדלקן של סונול ,עליו
היית מנוי בעבר .מסכום הפי צוי יקוזז חובך לסונול בסך של __ ש"ח.
על מנת לקבל את הפיצוי ,עליך להודיע לסונול ,באמצעות מילוי ושליחת טופס פנייה המצורף למכתב זה למייל
 ,sonolp@sonol.co.ilעל רצונך לקבל את הפיצוי ובדבר הדרך הרצויה לקבלת הפיצוי ,וזאת עד ליום
06.03.2018
במסגרת הסדר הפשרה ,אשר אושר על ידי בית המשפט ,שילמה סונול את שכר טרחת באי הכוח המייצגים
מטעם הקבוצה ואת הגמול לתובעות המייצגות .לאור עמדת רשות המסים מיום  06.08.2017בעניין זה,
המצויה בכתובת "הסדר פשרה בתובענה הייצוגית בעניין לקוחות הדלקן" שבאתר סונול ,אישר בית המשפט
לסונול ,בהסכמת באי כוח הקבוצה ,להפיק כנגד תשלום זה חשבוניות לחברי הקבוצה .בגין חשבונית זו תוכל
להזדכות על המע"מ .ככל שקיים בידך קושי להזדכות על סכום המע"מ באמצעות חשבונית כאמור ,באפשרותך
לפנות אלינו בדוא"ל לכתובת  ,sonolp@sonol.co.ilאו בדואר לכתובת רח' הגביש  6נתניה ,ולהודיע כאמור
וזאת בתוך  15יום ממועד קבלת הודעה זו .משמעות ההודעה היא כי תזכה לתשלום נוסף ,בסכום המע"מ
הנקוב בחשבונית ולא תהיה זכאי להזדכות על חשבונית זו.
בירורים  /שאלות נא להפנות לכתובת המייל הבאה  sonolp@sonol.co.ilאו להתקשר בימים א-ה בלבד בין
השעות  09:00-12:00לטלפון ייעודי שמספרו 09-8637882
----------------------------------------------------------------לכבוד
סונול ישראל בע"מ
בכתובת דוא"ל.sonolp@sonol.co.il :
אני( _________ ,שם ושם משפחה  /שם תאגיד) ,מספר ת"ז/ח"פ/עוסק רשום___________ (יש לצרף
העתק ת"ז/תעודת התאגדות/עוסק רשום להצהרה זו) ,שכתובתי העדכנית ______________________,
ומספר הטלפון שלי הוא ___________ ,מודיע/ה על בחירתי באופן קבלת הפיצוי המגיע לי בהתאם להסכם
פשרה ,כדלקמן (אנא סמן/י בעיגול את בחירתך):
 .1ברצוני לחזור ולהיות לקוח דלקן של סונול ,ולחתום על הסכם דלקן הנחתי בתנאים שיסוכמו ביני לבין סונול,
ולקבל זיכוי בחשבון הדלקן אצל סונול בגובה סכום הפיצוי .החל ממועד תחילת ההתקשרות בהסכם דלקן
כאמור ,אהיה רשאי ,בכל עת ,למשוך את יתרת הזיכוי שלא נוצלה על ידי ,במזומן ,ובמקרה זה סכום המזומן
יעמוד על  90%מיתרת הזיכוי .לשם מימוש זכאות זו ,אדרש לתת הוראה בכתב לסונול לכתובת המייל
 ,sonolp@sonol.co.ilובמקרה כאמור סונול תזכה את חשבון הבנק שלי באמצעותו אשלם לסונול במסגרת
הסדר הדלקן.
 .2לקבל כרטיס  cashשל סונול (כרטיס תדלוק) ,המאפשר לי לרכוש סולר לפי המחירים בתחנות הדלק ללקוח
מזדמן המשלם באמצעות כרטיס אשראי ,וזאת בתחנות של חברת הבת של סונול ספרינט מוטורס בע"מ (לפי
המחיר בתחנה בה אתדלק) .בכרטיס התדלוק יוזן זיכוי בגובה הפיצוי (תוך עיגול סכום הזיכוי לרמה של עשרות
ש"ח) .ידוע לי ,כי במידה ובחרתי באפשרות זו ,עלי להגיע למשרדי סונול בכתובת הגביש  6נתניה תוך 3
חודשים על מנת לקבל את כרטיס התדלוק.
 .3לקבל החזר כספי במזומן בסך של  90%מסך הפיצוי המגיע לי ,וזאת באמצעות משלוח המחאה (צ'ק)
בדואר רשום לכתובתי המצוינת לעיל.

