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 1988-ח"התשמ, ב לחוק ההגבלים העסקיים50צו מוסכם לפי סעיף 

 

 הגדרות . א

 :צו זהב

 " ממונהה" ; ממונה על הגבלים עסקייםה

 "בית הדין" ;בית הדין להגבלים עסקיים

 "חוק ההגבלים העסקיים" ;1988 -ח"התשמ, חוק ההגבלים העסקיים

 "החברה" ;מ"החברה המרכזית ליצור משקאות קלים בע

 קוקה" לרבות ,החברה י"או שישווקו ע המשווקים  משקאות
" טובורג", "קרלסברג", "פריגת", "פאנטה", "ספרייט", "קולה

 .ולרבות מוצרי הדיאט, "נביעות"ו

 "מוצרי החברה"

 "תנאי אספקה" . בונוסים ומענקים כספיים, לרבות הנחות

  

 התחייבויות נשוא הצו . ב

ל החברה או הביע לקוח עניין ברכישת מוצר שאינו משווק או סירב לקוח לרכוש מוצר ש .1

לא תנקוט החברה כנגדו בצעדים שנועדו למנוע רכישה כאמור או , מיוצר על ידי החברה

 : ובכלל זה, בצעדים שנועדו להרתיעו מלממש את רצונו

או איום לעשות , הרעת תנאי אספקה אחרים ללקוח, הפחתת הנחות, ביטול .1.1

 ; אחד מאלה

כי ירידה בסכומי ההנחות מהן נהנה הלקוח בפועל עקב , רת ספק מובהר בזהלהס

מדרג הנחות הכמות מירידה בכמות המוצרים שרוכש הלקוח מן החברה הנובעת 

טרם השינוי בכמויות אותן , הכללי של החברה לכל לקוחותיה שנקבע מראש

 .  לא תהווה כשלעצמה הפרה של הוראה זו–רוכש הלקוח 

 ; או איום בהוצאת מקרר מעסקו של לקוחהוצאת מקרר .1.2

כי הוצאת מקרר עקב ירידה בהיקף מוצרי החברה , להסרת ספק מובהר בזה

הנרכשים על ידי הלקוח אל מתחת לכמות מינימום סבירה המוגדרת על ידי 

החברה לכל לקוחותיה ככמות המינימום המזכה לקוח בקבלת מקרר ומיושמת 

 .הפרה של הוראה זו לא תהווה –לגבי כלל לקוחותיה 
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הוספת הנחות או שיפור תנאי סחר כנגד התחייבות הלקוח שלא לקנות מוצר  .1.3

שאינו משווק על ידי החברה או כנגד התחייבות הלקוח להפחתה משמעותית של 

 .קניות מוצר כאמור

 הכי אין באמור לעיל לגרוע מזכותה של החברה להפחית הנח, מובהר בזה ספקהסר  למען .2

במונופולין כוללים את המוצר ש ם שאיני החברהמוצרמ יותו עבור רכישללקוח הניתנת

ת ההנחה ובלבד שהפחת, ים אלהרכישותיו ממוצר אתפחית לקוח של החברה מבמקרה בו 

 לבקיום סייג זה ייבחן בשים . המוצרים כאמורבכמות  הלקוחכאמור היא מידתית להפחתת 
 .טאת מידתיות כאמורלמדיניות הכוללת המוכחת של החברה ככל שהיא מב

 

 הבטחת קיום הוראות הצו .  ג

או /החברה תנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שכלל עובדיה ושלוחיה העוסקים ו .3

 . לרבות אנשי שיווק ומכירות ודרגי שטח יקיימו הוראות צו זה, קשורים בענייני צו זה

  .  2מנהלי החברה יתחייבו אישית לנקוט באמצעים המנויים בסעיף  .4

 . יום מעת היכנס צו זה לתוקף30לאוצר המדינה בתוך  ₪ 500,000החברה תשלם סך של  .5

לקיום כל יתר ההתחייבויות ,  על ידי החברה3בכפוף לתשלום הסכום המפורט לעיל בסעיף  .6

לא ינקוט הממונה בצעדי , ובכפוף לאישור הצו המוסכם על ידי בית הדין, הכלולות בצו זה

 של רשות 50084בשל התנהגותה נשוא תיק חקירה , שאי משרה בהאכיפה נגד החברה או נו

 .  ההגבלים העסקיים

. כל ספק שיתעורר בקשר לתחולתן או פרשנותן של הוראות צו זה יובא להכרעת בית הדין .7

 .  הממונה יהיה צד לכל בקשה כאמור

תם צו זה נעשה בלא שיהא בכך משום הודאה מצד החברה או כל נושא משרה בה בדבר חבו .8

בנוגע לתקופה שקדמה למועד , על פי הוראות החוק או בדבר הפרה מצידם של הוראות החוק

 .  נתינת הצו המוסכם

 החברה המרכזית – 2294' אין באמור כדי לגרוע מן ההוראות שניתנו לחברה בתיק מונ .9

מ ומכל הוראה אחרת שניתנה לחברה על ידי הממונה על ההגבלים "למשקאות קלים בע

 . ומהוראות חוק ההגבלים העסקייםהעסקיים 

 


