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תק )ק"ש( 35864-11-09

בית משפט לתביעות קטנות בקריית שמונה

 08פברואר 2010

ת"ק  35864-11-09חסון נ' חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
בפני כב' השופטת ברכה סמסון
התובעת

מיטל חסון

הנתבעת
נוכחים:

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

נגד
><#2#

התובעת :בעצמה
הנתבעת :אין הופעה

החלטה
השעה כעת  .09:19אין התייצבות מצד הנתבעת אשר זומנה כדין .לפיכך אני מחליטה לדון בהעדרה.

><#4#

ניתנה והודעה היום כ"ד שבט תש"ע 08/02/2010 ,במעמד הנוכחים.

ברכה סמסון ,שופטת

><#5#

פסק דין
בין הצדדים נחתם הסכם אשר בעקבותיו תביעה קודמת שהוגשה ע"י התובעת נדחתה בהסכמה.
בתביעתה דנא טוענת התובעת כי ההסכם בין הצדדים הופר ,ולפיכך מבוקש על ידה לבטל את פסק
הדין הדוחה את תביעתה ,ולחייב את הנתבעת לפצות אותה על הפרת ההסכם בין הצדדים.
התובעת הציגה חשבונות שהונפקו ע"י הנתבעת ,לפיהם חוייבה בניגוד לאמור בהסכם בין הצדדים
בגין הודעות  SMSבסכום כולל של  ₪ 498נכון להיום .על פי סעיף ה' להסכם שנחתם בין הצדדים,
התחייבה הנתבעת לספק לתובעת שרותי  SMSבמשך  12חודשים ללא חיוב .המכשיר שודרג בחודש
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מיטל חסון נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

תק )ק"ש( 35864-11-09

אובוסט  09ובמהלך החודשים  8/09-12/09חוייבה התובעת בסכום האמור .מכאן שהנתבעת אכן
הפרה את ההסכם בין הצדדים.
הפרה זו מזכה את התובעת הן בהשבת הסכום בו חוייבה ,וכן בפיצוי על הפרת ההסכם .לאור
האמור ,אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת  ₪ 498וכן לפצות אותה בסכום של  ₪ 250בגין
ההפרה והוצאותיה בהליך זה בסך  .₪ 150סכומים אלה ישולמו תוך  20יום ממועד המצאת פסק
הדין ,שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום  30/11/09ועד לתשלום המלא בפועל.

><#6#

ניתנה והודעה היום כ"ד שבט תש"ע 08/02/2010 ,במעמד הנוכחים.
5129371

ברכה סמסון 54678313
54678313

ברכה סמסון ,שופטת

הוקלד על ידי :יעל גולן
נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן

2
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

C:\Documents and Settings\liatk.CONSUMERS\Desktop\3.doc

המאגר המשפטי הישראלי

