Informacja prawna

Jeżeli są Państwo rezydentami stanu Illinois, którzy pomiędzy 1
stycznia 1998 r. a 31 grudnia 2006 r. dokonali zakupu telewizora,
monitora, notebooka, telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 lub
innego produktu zawierającego płaski wyświetlacz,
może dotyczyć Państwa pozew oraz postępowanie ugodowe.
Czego dotyczy pozew?
Pozew
dotyczy
ceny
płaskich
wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych
sterowanych
cienkowarstwowymi
tranzystorami („TFT-LCD”). Został wniesiony przez
Prokuratora Generalnego stanu Illinois („Powód”). Powód
twierdzi, ze Pozwani dokonali zmowy w celu ustalenia,
podniesienia, utrzymania lub ustabilizowania cen płaskich
wyświetlaczy TFT-LCD, w wyniku czego konsumenci
ponosili zbyt wysokie opłaty za kupno produktów
zawierających płaskie wyświetlacze TFT-LCD. Powód wnosi
o odszkodowanie oraz nakaz zaprzestania domniemanego
zachowania przez Pozwanych, które jest przedmiotem pozwu.
Pozwani zaprzeczają zarzutom Powoda, jak również temu, że
konsumenci ponieśli zbyt wysokie koszty. Obecnie Sąd
zdecydował, kto ma rację.
Ugodę zawarto z pięcioma Pozwanymi (są to Epson Imaging
Devices Corp., LG Display Co., Ltd., Hitachi Displays, Ltd.,
Chi Mei Innolux Corp., Sharp Corp. oraz pewne jednostki
stowarzyszone) i jednym domniemanym uczestnikiem zmowy
(Chunghwa Picture Tubes Ltd.). Trzech Pozwanych (AU
Optronics Corp., Toshiba Corp. oraz Samsung Electronics Co.,
Ltd.) nie wyraziło zgody na ugodę, wobec czego postępowanie
przeciwko nim jest w toku.
Czego dotyczy pozew?
Pozew dotyczy płaskich wyświetlaczy TFT-LCD kupionych
pośrednio od Pozwanych. „Pośrednio” oznacza, że zakupili
Państwo produkty zawierające płaski wyświetlacz TFT-LCD
od kogoś innego niż firma, która wyprodukowała płaski
wyświetlacz TFT-LCD. Kolejnym etapem w tej sprawie jest
uzyskanie odszkodowania dla grup osób, które dokonały
takiego pośredniego zakupu.
Konsumenci w stanie Illinois: Na mocy doktryny parens
patriae, Powód wniósł roszczenie o odszkodowanie pieniężne
dla osób fizycznych oraz firm, które zakupiły produkty z
wyświetlaczem TFT-LCD między 1 stycznia 1998 r. a 31
grudnia 2006 r., będąc rezydentami Illinois, dla własnego
użytku,
bez
zamiaru odsprzedaży. Produkty z
wyświetlaczami TFT-LCD to między innymi notebooki z
kolorowymi wyświetlaczami, płaskie monitory, telewizory
określane jako telewizory LCD lub LED, telefony komórkowe,
odtwarzacze MP3 i inne urządzenia przenośne z kolorowymi
wyświetlaczami wysokiej rozdzielczości.
Jednostki polityczne stanu Illinois: Powód ustanowił również
potencjalne roszczenie dotyczące tych samych produktów i
tego samego okresu w imieniu hrabstw, gmin i okręgów
miejskich oraz innych jednostek politycznych stanu Illinois.
Jednostki rządowe stanu Illinois: Powód ustanowił również
potencjalne roszczenie w imieniu stanu Illinois oraz jego
jednostek rządowych.

Co dają zawarte ugody?
Zawarto sześć ugód opiewających łącznie na kwotę 104 646
436 USD. Więcej informacji znajduje się w Umowach ugody
oraz innych dokumentach dostępnych na stronie
www.illinoislcdsettlement.com. Koszt administracyjny dot.
Ugód, jak również honoraria i koszty poniesione przez
Prokuraturę Generalną stanu Illinois zostaną opłacone z
Funduszu ugodowego. Powód zażąda również honorariów i
kosztów związanych z obsługą prawną w wysokości 10%
Funduszu ugodowego. Powód zażąda proporcjonalnego
rozdzielenia ustalonych sum z pozostałej kwoty z Funduszu
ugodowego pomiędzy stan Illinois oraz stanowe jednostki
rządowe (około 1,2%) i jednostki polityczne (około 10,2%), a
pozostała kwota z Funduszu ugodowego (około 88,6%)
zostanie wypłacona konsumentom (osobom fizycznym i
firmom) w stanie Illinois.
Maksymalna kwota, którą można uzyskać, będzie się różnić w
zależności od urządzenia i może wynieść od 270 USD za
telewizor do 20 USD za urządzenie o małym wyświetlaczu. W
przypadku niewystarczającej ilości środków pieniężnych
uzyskanych w celu wypłaty odszkodowania, wysokość
odszkodowania będzie zależeć od łącznej liczby złożonych
wniosków dot. urządzeń oraz łącznej sumy odszkodowania.
Oczekujemy, że proporcjonalny podział środków pozwoli
uzyskać przynajmniej 20 USD za urządzenie, którego dotyczy
złożony wniosek, i kwota ta może się zwiększyć w przypadku
zawarcia kolejnych ugód lub wygranej Stanu Illinois w
postępowaniu sądowym przeciwko pozostałym Pozwanym.
Jak mogę otrzymać odszkodowanie?
Aby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć Wniosek
roszczeniowy. Wniosek można złożyć przez Internet lub
pocztą. Termin składania Wniosków roszczeniowych upływa 4
października 2016 r. Formularze wniosków dostępne są na
stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 1-800949-0146. W chwili obecnej nie są wypłacane żadne kwoty.
Powód będzie kontynuował postępowanie sądowe przeciwko
Pozwanym, którzy nie zawarli ugody. Wszelkie fundusze
uzyskane w tej sytuacji zostaną rozdzielone łącznie, po
zakończeniu postępowania lub zgodnie z nakazem Sądu.

Jakie mam prawa?
W przypadku niepodjęcia żadnego działania, Państwa prawa
pozostają bez zmian. Jeżeli nie chcą Państwo być prawnie
zobowiązani przez pozew, muszą Państwo wyłączyć się z
pozwu. W przypadku wyłączenia się z pozwu, nie otrzymają
Państwo żadnych korzyści wynikających z ugód, postępowania
sądowego lub wyroku w tej sprawie. Jeżeli nie wyłączą się
Państwo z pozwu, nie będą Państwo mogli pozwać Pozwanych
w przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z pozwem.
Mają Państwo czas na wyłączenie się z pozwu do 4 czerwca
2016 r. Wszelkie żądania wyłączenia lub sprzeciwy należy
przesłać na adres: Illinois LCD Indirect Exclusions, PO
Box 170500, Milwaukee, WI 53217. Jednostki rządowe stanu
Illinois nie mogą wyłączyć się z Ugód.

Więcej informacji: 1-800-949-0146 www.illinoislcdsettlement.com

