مجلس صناعة السيارات يف ألربتا

()AMVIC

أتعتزم رشاء سيارة؟
مجلس صناعة السيارات يف ألبريتا ( ،)AMVICهو سلطة تنظيم
صناعة قطاع السيارات .ويفرض املجلس قوانني حامية املستهلك،
ويساعد يف ضامن تلقيهم معاملة عادلة.
يجب أن تكون جميع األعامل التجارية ضمن قطاع
السيارات مبا فيها( :املبيعات ،التأجري ،الصيانة/
اإلصالح ،الشحن ،والوكالء /الوسطاء) مرخصة من
قبل مجلس صناعة السيارات يف ألبريتا (.)AMVIC
يعد عمل رشكات قطاع السيارات يف ألبريتا مخالفاً
للقانون من دون الحصول عىل رخصة مجلس صناعة
السيارات (.)AMVIC
ويويص مجلس ( )AMVICباختيار منتجات وخدمات
متعلقة بقطاع السيارات يتم بيعها بواسطة أعامل تجارية
(رشكات) ُمرخصة من قبل املجلس.
ُيكنك زيارة املوقع ( )amvic.orgملعرفة إن كانت
الرشكة أو البائع لديهام فئة الرخصة الصحيحة.

 4حقائق ينبغي معرفتها قبل الرشاء
حقيقة :مبجرد توقيعك ،تُعترب عملية البيع نهائية

توقف عن التس ّوق مبجرد توقيعك عقد الرشاء.
مبجرد توقيعك عىل عقد رشاء مركبة ما ،واستيفاء رشوط وأحكام
“غيت رأيك” أو “حصلت
البيع ،يُعترب االتفاق نهائياً .حتى وإن ّ
عىل صفقة أفضل” ،فيمكن للوكيل فرض رسيان العقد .تأكد من
قراءة وفهم جميع الوثائق قبل التوقيع ،واحتفظ بنسخ منها لنفسك.

حقيقة :السعر يشمل كل يشء وفق القانون

حني يُعلن بائع مرخص من قبل مجلس ( ،)AMVICفإن السعر
يشمل جميع الرسوم واألجور التي يعتزم البائع استيفاءها .والرسم
الوحيد الذي ُيكن إضافته للسعر امل ُعلن عنه ،هو رضيبة السلع
والخدمات ( ،)GSTوأية تكاليف ُمصاحبة إلجراءات التمويل.
إذا رغبت بإضافة خيارات إضافية ،مثل ضامن ،أو منتجات ما
بعد البيع إىل السيارة ،فسيتم تعديل السعر امل ُعلن عنه.

حقيقة :قد يكون الرشاء من شخص ما ذا خطورة

ليس السعر املنخفض دامئاً صفقة جيدة .إذا اخرتت أن تشرتي
بشكل شخيص ،فأنك تخاطر بالرشاء من ب ّياع .البياعون هم ذوو
أعامل تجارية غري مرخصة ،وقد يبدو أنهم يبيعون من مواقع ذات
هيئة رشعية ،او قد يتظاهرون أنهم يبيعون سياراتهم الخاصة .قد
يبيع هؤالء البياعون سيارات تالفة ،أو ذات عداد رسعة ُمزيّفة ،أو
حتى سيارات مرسوقة.
تلتزم الرشكات املرخصة بقوانني حامية املستهلك الخاصة
مبقاطعة ألبريتا .ويحافظ مجلس ( )AMVICعىل التعويض املايل
فقط للمستهلكني الذين يشرتون من رشكات أو أعامل مرخصة.

حقيقة :مبلغ الدفعة املقدمة ال يُسرتجع دامئاً

من املهم جدا ً استيضاح الغرض من الدفعة املقدمة (العربون) قبل
دفع املبلغ إىل البائع .اسأل إن كانت الدفعة املقدمة قابلة أو غري
قابلة لالسرتداد ،وما هي الرشوط واألحكام املطبقة .أرص دامئاً
عىل الحصول عىل اتفاق دفعة مقدمة مكتوب وإيصال استالم –
تأكد من االحتفاظ بنسخ من كليهام .يويص مجلس صناعة
السيارات يف ألبريتا ( )AMVICباستامرة اتفاق دفعة مقدمة
وتتوفر عىل املوقع اإللكرتوين .amvic.org

مصدرك الخاص للمعلومات والحامية
هل لديك أسئلة؟ هل لديك مخاوف؟

إذا كانت لديك مخاوف تتعلق برشاء مركبة ما ،فيمكنك االتصال
مبجلس صناعة السيارات يف ألبريتا ( )AMVICللمساعدة ،مجاناً.

هاتف780-466-1140 :
هاتف مجاين1-877-979-8100 :
www.amvic.org

