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חקיקה שאוזכרה:
חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א :1891-סע' 23

פסק דין
ענינה של התביעה ,שרשרת מחדלים נטענים של הנתבעת באספקת מוצרי חשמל אשר הוזמנו ע"י
התובע .ההזמנה לא סופקה במלואה והזיכוי הכספי לתובע הושב באיחור.
.4

ביום  40.44.41רכש התובע מהנתבעת מכונת כביסה ומקרר .מועד האספקה נקבע ליום
.1.4.41

.4

יומיים לאחר ביצוע ההזמנה ,נמסר לתובע כי המקרר אשר הוזמן אינו קיים במלאי .הוצע
לתובע לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה ,לבחור מקרר מדגם אחר כנגד הנחה ,או
להזמין את המקרר בדגם המקורי אך בצבע אחר בתוספת  .₪ 433התובע בחר באפשרות
השלישית ,סר לסניף הנתבעת ,שילם את התוספת בסך  ,₪ 433תוך שמועד האספקה נותר
על כנו.

.0

בבוקר ההובלה ,נמסר לתובע כי גם המקרר השני אשר הוזמן ובגינו שולמה התוספת ,אינו
קיים במלאי.

.1

ניסיונותיו המידיים של התובע לברר פשר ההודעה ,לרבות באמצעות מוקד השרות ,העלו
חרס.
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.1

למחרת ,ביום  1.4.41נמסר לתובע כי אכן גם המקרר השני אינו קיים במלאי ,והוצע לו
לבחור דגם אחר או לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה .התובע בחר לבטל את
העסקה.

.6

בפועל קיבל התובע את ההחזר הכספי רק ביום  ,46.4.41לאחר שנאלץ לפנות למועצה
לצרכנות.

.7

למעשה העובדות אינן במחלוקת .הנתבעת טענה כי איחוד מבני עם רשת מחסני חשמל ,גרם
לתקלות ברשת המחשבים ,ולשיבושים באספקה אף ללקוחות נוספים;

.8

היות והתובע הוטעה פעמיים לחשוב כי המוצר קיים במלאי ,התובע היה רשאי לבטל את
העסקה בתוך זמן סביר וזאת בהתאם לסעיף  04לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א – .4984

.9

התובעת אשר אינה חולקת על זכותו של התובע לבטל את העסקה ,זיכתה את התובע
בתמורה ששולמה על ידו ,באיחור ורק לאחר התערבות המועצה לצרכנות;

.43

התובע עותר להשבת תשלום יחסי בגין הובלה שלא בוצעה ,בגין אובדן שני ימי עבודה סך
 4433ש"ח  ₪ופיצוי בסך  ₪ 43,333בגין עוגמת נפש.

.44

אני מקבלת את הטענה לפיה נגרמו לתובע עוגמת נפש ,ביטול זמן וטרחה .פעמיים הסתבר
כי על אף ביצוע ההזמנה ,המוצר אינו במלאי .התובע נאלץ לאחר ביצוע ההזמנה הראשונה
לסור לסניף ולבצע הזמנה נוספת .התובע המתין לאספקה .חרף ההמתנה ,רק במועד
האספקה נמסר לו כי גם המקרר השני בגינו נדרש לשלם תוספת תשלום-אינו קיים במלאי.

44

עם זאת ,אני סבורה כי הסכום המבוקש על ידי התובע גבוה ומופרז ביחס להיקף העסקה
(עלות המקרר כאמור – ( ₪ 4,499ר' נספח ו')) ,ולנזקים הנטענים .בנוסף לא הוצגו
אסמכתאות לפיצוי הנדרש בגין אבדן ימי עבודה.

.44

בנסיבות העניין סבורתני כי פיצוי בסך  ₪ 0,333ראוי בנסיבות העניין .אשר על כן תשלם
הנתבעת לתובע סך  ,₪ 0333בתוך  44ימים מהיום .הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך
.₪ 133
המזכירות תמציא לצדדים עותק פסק הדין.
1449074

ניתן היום ,י"ג טבת תשע"ו 41 ,דצמבר  ,4341בהעדר הצדדים.

11678040

3

דניאל אהרן נ' שק"מ אלקטריק

תק (ת"א) 41941-30-41

הדס פלד 11678040

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן
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