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Sąd Okręgowy Okręgu Cook, Wydział Okręgowy Stanu Illinois,  
Zespół Orzekania Zgodnie ze Słusznością

Mieszkańcy stanu Illinois, którzy w okresie od 1 marca 1995 r. do 25 listopada 2007 r.  
kupili telewizor lub monitor zawierający kineskop (CRT) 

Niniejszy pozew i ugody mogą ich dotyczyć.
Zawiadomienie autoryzowane przez Sąd Okręgu Cook, w stanie Illinois. 

To nie jest oferta od prawnika.
• Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszym zawiadomieniem. Ma ono skutki dla zainteresowanych stron 

niezależnie od tego, czy poczynią jakiekolwiek działania, czy nie.
• Obecnie trwa proces sądowy dotyczący kineskopów („CRT”) zakupionych pośrednio od Pozwanych. „Pośrednio” 

oznacza, że   CRT zakupiono od kogoś innego niż firma, która wyprodukowała podzespół CRT. W większości 
przypadków oznacza to zakup od sprzedawcy telewizora lub monitora zawierającego CRT.

• Pozew został wniesiony przez Prokuratora Generalnego stanu Illinois w imieniu stanu Illinois oraz zgodnie z 
doktryną parens patriae (paternalizmu) w imieniu konsumentów ze stanu Illinois (osób fizycznych i firm) jako 
nabywców telewizorów i monitorów zawierających CRT na własny użytek, a nie do odsprzedaży, pośrednio 
u Pozwanych, w dowolnym czasie od 1 marca 1995 r. do 25 listopada 2007 r. Pozwani odrzucają wszystkie 
roszczenia zawarte w pozwie. Zobacz pytanie 5 poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, kto jest uprawniony do 
odzyskania pieniędzy w tym postępowaniu sądowym.

• Niniejsze zawiadomienie dotyczy wyłącznie roszczeń konsumenckich ze stanu Illinois (osób fizycznych i firm), 
zawartych w pozwie. Podmioty stanowiące własność rządową nie mogą uczestniczyć w tej ugodzie.

• Ugody o łącznej wartości ponad $36 milionów zawarto z czterema grupami Pozwanych (razem zwanymi 
„Pozwanymi z Ugodą”), a sprawa toczy się nadal przeciwko dwóm pozostałym grupom pozwanych („Pozwani 
bez Ugody”). Pozwani z Ugodą również zgodzili się współpracować ze Stanem w sporze przeciwko Pozwanym 
bez Ugody. Trwające spory mają na celu dochodzenie odszkodowania od Pozwanych bez Ugody.

PRAWA I OPCJE W TYM POSTĘPOWANIU SĄDOWYM I UGODACH

PRZESŁANIE ROSZCZENIA W ramach tej opcji, jeśli roszczenie zostanie złożone do 12 lipca 
2018 r., osoba dochodząca roszczeń może być uprawniona do 
otrzymania płatności.  Osoba dochodząca roszczeń utraciłaby 
swoje prawa w przypadku pozwania Pozwanych w sprawie 
roszczeń w tej sprawie. Wszystkie roszczenia zgłoszone po 12 
lipca 2018 roku będą uwzględniane pod kątem możliwości 
przekazania płatności tylko wtedy, gdy środki z tytułu ugody 
pozostaną po spłaceniu wszystkie prawidłowych roszczeń 
wniesionych przed tą datą.

WYŁĄCZENIE SIĘ Z POZWU W ramach tej opcji osoba nie zostanie objęta toczącymi się 
procesami sądowymi ani ugodami. Taka osoba nie otrzyma 
żadnych korzyści, ale zachowałaby wszelkie posiadane obecnie 
prawa do wystąpienia z pozwem przeciwko Pozwanym w związku 
z roszczeniami w tej sprawie.

BRAK DZIAŁAŃ Jeśli osoba nie podejmie żadnych działań, nie otrzyma żadnej 
płatności i zrezygnuje z prawa do pozwania Pozwanych w sprawie 
roszczeń w tej sprawie.
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Informacje podstawowe
1. Czego dotyczy to zawiadomienie? 
Niniejsze zawiadomienie ma na celu poinformowanie osób zainteresowanych o stanie i częściowej ugodzie w toczącym 
się postępowaniu sądowym, które może mieć wpływ na prawa osób zainteresowanych. Osoby zainteresowane mają prawo 
wiedzieć o postępowaniu sądowym oraz o swoich prawach i możliwościach w sądzie lub sąd przysięgłych zdecyduje, czy 
roszczenia takich osób wobec Pozwanych w sądzie są prawidłowe.
Właściwym sądem jest sąd okręgowy w okręgu County w stanie Illinois. Nazwa sprawy: Illinois v. Hitachi Ltd., et al, No. 
12 CH 35266. Prokurator Generalny Stanu Illinois nazywa się Powodem, a firmy, które pozwał, nazywane są Pozwanymi 
(zob. pytanie 6 – Jakie firmy zostały pozwane?).
2. Czego dotyczy pozew? 
W pozwie przedstawiono zarzut, że Pozwani wykorzystywali zmowę cenową, zmowę dotyczącą podwyższania, 
utrzymania lub stabilizowania cen CRT, powodując nadmierne obciążenia dla konsumentów, którzy kupowali produkty 
zawierające CRT. Pozwani kwestionują zarzuty Powoda lub że nabywcy pośredni ponieśli nadmierne obciążenie. Sąd 
jeszcze nie zdecydował, kto ma rację.



PYTANIA?  ODWIEDŹ WWW.ILLINOISCRTSETTLEMENT.COM LUB ZADZWOŃ POD NUMER 1-866-652-8226 Strona 3 z 6

3. Co to jest kineskop („CRT”)? 
CRT (cathode-ray tube) to lampa elektronowa (kineskop) używana jako wyświetlacz (ekran) w telewizorach i 
monitorach komputerowych. Zanim technologia LCD, plazmowa i wyświetlacze LED stały się popularne, CRT były 
główną technologią stosowaną w tych urządzeniach. 

Tak wygląda monitor z CRT: Tak wygląda telewizor z CRT:

4. Co to jest parens patriae? 
Doktryna parens patriae pozwala Prokuratorowi Generalnemu Stanu Illinois wnieść pozew na mocy ustawy o ochronie 
konkurencji w imieniu mieszkańców stanu Illinois w celu dochodzenia odszkodowania. Prokurator Generalny Stanu 
Illinois może również wystąpić o nakaz sądowy i nałożenie kar administracyjnych.
5. Skąd mam wiedzieć, czy mogę odzyskać pieniądze w pozwie sądowym prarens patriae złożonym przez 
Konsumenci ze stanu Illinois: Prokurator Generalny Stanu Illinois wnosi o odszkodowanie pieniężne za straty 
poniesione przez rezydentów stanu Illinois (osobę lub firmę), którzy kupili telewizor lub monitor z technologią CRT 
w okresie od 1 marca 1995 r. do 25 listopada 2007 r., w czasie zamieszkiwania w stanie Illinois i na własny użytek w 
Illinois, a nie na odsprzedaż. W związku z tym osoby, które kupiły jeden lub więcej telewizorów bądź monitorów z 
technologią CRT w okresie od 1 marca 1995 r. do 25 listopada 2007 r. podczas zamieszkiwania w stanie Illinois (lub 
w przypadku firm, jeśli miały siedzibę główną w stanie Illinois lub zostały założone w stanie Illinois), mogą odzyskać 
pieniądze poprzez złożenie roszczenia.
Z roszczeniem nie mogą wystąpić:
• osoby, które mieszkała poza Illinois podczas nabywania telewizora lub monitora z technologią CRT;
• firma, która miała siedzibę główną poza stanem Illinois lub została założona poza stanem Illinois podczas 

nabywania telewizora lub monitora z technologią CRT;
• okręg, gmina, miejscowość lub inny poddział administracyjny w stanie Illinois.
Jeśli osoba nie może wystąpić z roszczeniem w tym pozwie z powodu powyższych kryteriów, zachowuje wszelkie prawa 
do pozywania Pozwanych w celu uzyskania odszkodowania finansowego.
Prokurator Generalny Stanu Illinois wnosi również o odszkodowanie pieniężne w imieniu stanu Illinois, w tym jego 
organów stanowych. Jednakże niniejsze zawiadomienie o ugodzie nie dotyczy ugód zawartych w sprawie roszczeń 
stanu Illinois. Agencje stanowe Illinois nie mogą uczestniczyć w tym procesie roszczeń.
6. Jakie firmy zostały pozwane? 
Pozwani są producentami i/lub dostawcami technologii CRT. 
Firmy Pozwane zawierające ugody:
• Hitachi Ltd., i Hitachi Electronic Devices (USA) Inc. („Hitachi”)
• LG Electronics, Inc. („LG”)
• Koninklijke Philips Electronics N.V. i Philips Electronics North American Corp. („Philips”)
• Samsung Display Device Co., Ltd. i Samsung SDI America, Inc. („Samsung”)
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Firmy Pozwane niezawierające ugody:
• Panasonic Corporation, Panasonic Corp. of North America i MT Picture Display, Co., Ltd. („Panasonic”).
• Toshiba  Corporation,  Toshiba  America,  Inc.,  Toshiba  America  Information  Systems  Inc.,  Toshiba  America 

Electronic Components, Inc. („Toshiba”)
7. Jeśli istnieją ugody, to dlaczego trwa proces sądowy? 
Ugody zawarto z firmami Hitachi, LG, Philips i Samsung.  Pozwani niezawierający ugody (Panasonic i Toshiba) nie 
zgodzili się na rozstrzygnięcie, więc sprawa toczy się przeciwko nim.
Dodatkowe pieniądze mogą być dostępne w wyniku procesu lub przyszłych ugód. Jeśli stan później osiągnie ugodę 
z Pozwanymi niezawierającymi ugody, porozumienia w sprawie ugód zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.illinoiscrtsettlement.com. Ewentualnie postępowanie sądowe może rozstrzygnąć na korzyść Pozwanych 
niezawierających ugody, w którym to przypadku nie można byłoby uzyskać dodatkowych pieniędzy. Nie ma gwarancji 
co do tego, co się stanie.

Korzyści z ugód
8. Co zapewniają ugody? 
Czterej Pozwani zadośćuczynili roszczeniom dochodzonym w imieniu firm i osób fizycznych w stanie Illinois na 
łączną kwotę około $36 milionów.
Wszelkie uzyskane odsetki zostaną dodane do Środków z Tytułu Ugody. Koszt zarządzania Ugodami oraz opłatami i 
kosztami Prokuratora Generalnego stanu Illinois będą pochodzić ze Środków z Tytułu Ugody(zob. Pytanie 19 – W jaki 
sposób będą wynagradzani prawnicy?).
9. Ile pieniędzy mogę dostać? 
Maksymalna kwota, jaką można potencjalnie odzyskać, równa się trzykrotności rzeczywistej kwoty, jaką według 
stanu osoby dochodzące roszczenia nadpłaciły za każde urządzenie zawierające CRT – łącznie $20 za telewizor i 
$60 za monitor. Jeśli kwota uzyskanych pieniędzy będzie niewystarczająca na zapłacenie kwoty maksymalnej, kwota 
uzyskana przez osoby dochodzące roszczeń będzie zależeć od liczby roszczeń przypadającej na urządzenie, złożonych 
do 12 lipca 2018 roku i od wysokości odzyskanej kwoty. Oczekujemy, że taka dystrybucja pro rata pozwoli zapłacić co 
najmniej $20 za każde roszczenie i wzrośnie, jeśli zostaną osiągnięte dodatkowe ugody lub jeśli Prokurator Generalny 
Stanu Illinois wygra sprawę.
Możliwe jest, że wszelkie pieniądze pozostające po wypłaceniu odszkodowań zostaną przekazane organizacjom 
charytatywnym, rządowym lub innym beneficjentom.
Aby otrzymać płatność, osoby dochodzące roszczeń muszą złożyć prawidłowe roszczenie (zob. Pytanie 11 - Jak mogę 
otrzymać płatność?). Formularz roszczenia zawiera dodatkowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania roszczenia. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.illinoiscrtsettlement.com lub dzwoniąc pod numer 1-866-652-8226. 
10. Kiedy otrzymam płatność? 
Żadne pieniądze nie zostaną jeszcze rozdzielone. Powód wniesie sprawę do sądu przeciwko Pozwanym niezawierającym 
ugód i spór sądowy zostanie zakończony przed wypłaceniem jakichkolwiek roszczeń. Powód jest przekonany, że 
Pozwani niezawierający ugód zapłacą i pieniądze mogą być wypłacane w wyniku dodatkowych ugód lub w wyniku 
wygrania procesu. Wszystkie środki otrzymane w tym przypadku zostaną rozdzielone razem po zakończeniu 
postępowania sądowego lub zgodnie z nakazem sądu.

Jak można otrzymać płatność
11. Jak mogę otrzymać płatność? 
Jeśli osoba dochodząca roszczeń spełni wymogi opisane w pytaniu 5 i pragnie uczestniczyć w ugodach, musi 
wypełnić i przesłać formularz roszczeń. Zachęcamy do przesyłania formularza roszczenia przez Internet ze strony  
www.illinoiscrtsettlement.com. Jeśli formularz nie zostanie złożony przez Internet, można również przesłać papierowy 
formularz roszczenia pocztą.
Formularz roszczenia można znaleźć na stronie www.illinoiscrtsettlement.com lub można uzyskać egzemplarz 
dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-866-652-8226. Jeśli osoba dochodząca roszczeń zdecyduje się przesłać roszczenie 
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przez Internet, musi to zrobić w dniu 12 lipca 2018 lub wcześniej. Jeśli osoba dochodząca roszczeń zdecyduje się 
przesłać formularz roszczenia pocztą, musi on zostać wysłany pocztą do 12 lipca 2018 roku, na adres:

CRT Illinois Claims 
c/o KCC Class Action Services 

P.O. Box 404041 
Louisville, KY 40233-4041

12. Czy mogę poprosić kogoś innego o zgłoszenie roszczenia w moim imieniu? 
Nie przyjmujemy ani nie wypłacamy roszczeń złożonych przez kogoś innego w imieniu lub jako cesjonariusz osoby 
lub podmiotu dochodzących roszczeń, które faktycznie nabyły telewizor bądź monitor z technologią CRT. Oznacza 
to, że po zgłoszeniu roszczenia nazwa (nazwisko) i adres strony dochodzącej roszczeń muszą być zgodne z nazwą 
(nazwiskiem) i adresem, na który płatność ma zostać wysłana. Jeśli te nazwy (nazwiska) i adresy nie są zgodne, 
roszczenie będzie nieważne. W przypadku osób fizycznych nazwisko osoby weryfikującej informacje musi odpowiadać 
nazwisku osoby składającej roszczenie. W przypadku spółek lub innych podmiotów prawnych osoba weryfikująca 
informacje musi być odpowiednio upoważnionym pracownikiem wyższego szczebla podmiotu prawnego. Weryfikacja 
przekazana przez kogokolwiek innego będzie traktowana jako niezweryfikowane roszczenie i unieważniona.
Proces składania roszczenia jest prosty. Wszelkie pytania dotyczące przesyłania roszczenia można kierować 
telefonicznie do administratora roszczeń pod numer 1-866-652-8226 w celu uzyskania odpowiedzi.
13. Czy mogę złożyć niekompletny formularz roszczenia w  
 terminie i dostarczyć więcej informacji w późniejszym terminie? 
Nie. Ważność roszczenia wymaga, aby formularz roszczenia był w całości wypełniony w chwili przekazywania. Nie 
można zostawiać żadnej części formularza roszczenia pustej ani umieszczać niedokładnych informacji, które mają 
zostać później zaktualizowane. Jeśli strona dochodząca roszczeń stwierdzi, że po przesłaniu zgłoszenia popełniła błąd 
w formularzu, powinna skontaktować się z administratorem roszczeń pod numerem 1-866-652-8226, aby rozwiązać 
ten problem.

Pozostanie stroną pozwu
14. Czego się zrzeknę, jeśli pozostanę stroną pozwu? 
W przypadku gdy osoba dochodząca roszczeń rezygnuje z prawa do samodzielnego pozwania Pozwanych o roszczenia 
w tej sprawie, chyba że wyłączy się z pozwu. Będzie również związana wszystkimi bieżącymi i przyszłymi ugodami 
oraz instrukcjami sądu dotyczącymi procesu sądowego.
W zamian za wniesienie kwot ustalonych w ugodach, Pozwani zawierający ugody (i niektóre podmioty powiązane, 
wskazane w Porozumieniach ugodowych) zostaną zwolnieni z wszelkich roszczeń dotyczących faktów leżących u 
podstaw tego procesu, jak dokładniej opisano w Porozumieniach ugodowych. Porozumienia ugodowe szczegółowo 
opisują oddalone roszczenia, należy je więc przeczytać uważnie, ponieważ te opisy są wiążące dla stron dochodzących 
roszczeń. Wszelkie pytania można kierować telefonicznie pod numer 1-866-652-8226 lub można oczywiście 
porozmawiać z własnym prawnikiem na własny koszt, jeśli pytania dotyczą tego, co to oznacza. Porozumienia 
ugodowe i szczególne oddalenia roszczeń znajdują się na stronie www.illinoiscrtsettlement.com.

Wyłączenie się z pozwu
15. Jak mogę się wycofać z pozwu? 
Aby wyłączyć się z pozwu, należy wysłać pismo (lub wniosek o wyłączenie) pocztą, podając chęć wyłączenia się z 
pozwu Illinois przeciwko Hitachi Ltd., et al. Nr 12 CH 35266. Pismo lub wniosek o wyłączenie musi również zawierać 
imię i nazwisko, adres, numer telefonu i podpis. Wniosek o wyłączenie musi zostać wysłany nie później niż 12 marca 
2018 roku, na adres:

CRT Illinois Indirect Exclusions 
c/o KCC Class Action Services 

P.O. Box 404041 
Louisville, KY 40233-4041
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16. Jeśli nie wyłączę się z pozwu, czy mogę później pozwać o to samo? 
Nie. Jeśli osoba dochodząca roszczeń wyłączy się z pozwu, zrezygnuje z jakiegokolwiek prawa do pozwania Pozwanych 
o roszczenia w tej sprawie.
17.  Czy mimo wyłączenia się z pozwu, mogę jednak otrzymać płatność orzeczoną w tej sprawie sądowej? 
Nie. Jeśli osoba dochodząca roszczeń wyłączy się z pozwu, nie otrzyma żadnych korzyści w wyniku Ugód, procesu 
lub wyroku w tej sprawie.

Prawnicy reprezentujący osobę dochodzącą roszczeń
18.  Czy mam prawnika, który mnie reprezentuje? 
Jak wspomniano powyżej, Prokurator Generalny Stanu Illinois reprezentuje konsumentów jako parens patriae i agencje 
państwowe w stanie Illinois (zob. pytanie 5). Osoba dochodząca roszczeń nie musi osobno płacić Prokuratorowi 
Generalnemu Stanu Illinois. Jeśli osoba dochodząca roszczeń pragnie zasięgnąć porady swojego prawnika, może go 
wynająć na własny koszt.
19. W jaki sposób będą wynagradzani prawnicy? 
Zgodnie z warunkami Ugody, strony oczekują, że 10% Środków z Tytułu Ugody zostanie przyznane Prokuratorowi 
Generalnemu Stanu Illinois na opłaty i koszty, w tym koszty administrowania środkami pochodzącymi z ugód.

Rozprawa sądowa
20. Kiedy i gdzie odbędzie się rozprawa przeciwko Pozwanym bez Ugody? 
Jeżeli sprawy nie zostaną umorzone lub rozstrzygnięte, Powód będzie musiał udowodnić swoje roszczenia przeciwko 
Pozwanym niezawierającym ugód. Data rozprawy sądowej nie została jeszcze ustalona.
Podczas rozprawy zostanie podjęta decyzja o tym, czy Powód lub Pozwani nie mają racji co do roszczeń w pozwie. 
Nie ma gwarancji, że Powód wygra dodatkowe pieniądze lub korzyści dla konsumentów.
21. O co Powód wnosi wobec Pozwanych bez Ugody? 
Powód wnosi o pieniądze dla konsumentów i agencji stanowych w stanie Illinois oraz o nałożenie kar administracyjnych. 
22. Czy dostanę pieniądze po rozprawie sądowej? 
Po złożeniu prawidłowego roszczenia (zob. Pytanie 11 – Jak mogę otrzymać płatność?), osoba dochodząca roszczeń 
otrzyma część z obecnych ugód w późniejszym terminie. Jeśli Powód osiągnie dodatkowe ugody lub wygra sprawę, 
osoba dochodząca roszczeń otrzyma część odzyskanych środków, oprócz tego, do czego ma prawo w ramach 
bieżących ugód, do wysokości szacowanych faktycznych odzyskanych kwot omówionych powyżej (patrz Pytanie 9 – 
Ile pieniędzy mogę dostać?).  Jeśli zostanie złożone ważne roszczenie, osoba dochodząca roszczeń otrzyma płatność 
po rozstrzygnięciu sprawy przeciwko wszystkim Pozwanym. Nie zostaną przekazane dwie oddzielne płatności. Ważne 
informacje na temat sprawy będą zamieszczane na stronie internetowej www.illinoiscrtsettlement.com, gdy tylko będą 
dostępne.

Uzyskanie dodatkowych informacji
23. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? 
Zawiadomienie podsumowuje pozew i ugody. Więcej informacji na temat pozwu i ugód można znaleźć na stronie  
www.illinoiscrtsettlement.com, uzyskać dzwoniąc pod numer 1-866-652-8226 lub pisząc na adres Illinois CRT Claims, 
c/o KCC, P.O Box 404041, Louisville, KY 40233-4041.


