
(AMVIC) የአልበርታ የተሽከርካሪ መኪና ኢንደስትሪ ጽ/ቤት

መኪና ይገዛሉ?
የአልበርታ የተሽከርካሪ መኪናዎች ኢንደስትሪ ጽ/ቤት፥
AMVIC፥ የአልበርታ የተሽከርካሪ መኪናዎች ኢንደስትሪ
ተቆጣጣሪ ነው። AMVIC የሸማቾች ጥበቃ ህጎችን
በማስከበር እና ሸማጮች በአግባቡ መገልገላቸውን 
ለማረጋገጥ ያግዛል።

ሁሉም የተሽከርካሪ መኪኖች ቢዝነስ ማለትም፥
ሽያጭን፤ ኪራይን፤ አገልግሎት/ጥገናን፤ 
የወኪል/ድለላ ስራዎች በሙሉ ፍቃድ በ AMVIC
በኩል መሰጠት አለበት።
አልበርታ ውስጥ ያለ AMVIC ፍቃድ የተሽከርካሪ
መኪኖች ቢዝነስ መስራት የህግ ተጠያቂነት
ያስከትላል።
AMVIC በAMVIC ፍቃድ ያላቸው ቢዝነሶች
በኩል የሚቀርቡ የተሽከርካሪ መኪኖች ተዛማጅ
ምርቶች እና አገልግሎቶች እንዲመርጡ
ይመክራል።
አንድ ቢዝነስ ወይም የሽያጭ ሰራተኛ ትክክለኛው
የፍቃድ አይነት እንዳለው ለማረጋገጥ ወደ amvic.org
ይግቡ።

       ከመግዛትዎ በፊት
ማወቅ የሚገባዎ 4 እውነታዎች
እውነታ፡ 
ፊርማዎን ካኖሩ፥ የግዢ ውል ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ገበያ አይውጡ 
ግዢው የመጨረሻ ነው። ለተሽከርካሪ መኪና የግዢ ውል ፊርማ አንድ
ጊዜ ካኖሩ በኋላ እና የደንብ እና ሁኔታዎች ተፈፃሚነት ከተሟሉ
በኋላ፥ ውሉ የፀና ይሆናል። ያም ማለት ምንም እንኳ “እርስዎ ሀሳብዎን
ቢቀይሩም” ወይም “የተሻለ ውል ቢያገኙም” ሻጩ ውሉን ማጸናት
ይችላል። ከመፈረምዎ በፊት ሁሉንም ሰነዶች አንብበው እና ተረድተው
መፈረምዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ለራስዎም አንድ ቅጂ ያስቀሩ። 

እውነታ፡ ጠቅላላ ዋጋ ህጉ ነው።
አንድ በ AMVIC ፈቃድ ያለው ሻጭ የተሽከርካሪ
መኪናዉን ዋጋ ሲያስተዋውቅ ሻጩ ሊያስከፍል ያሰበውን
ጠቅላላ ክፍያ ማካተት ግድ ይለዋል። ከማስታወቂያ
ዋጋው በተጨማሪ ማከል የሚችለው የ GST ዋጋን እና
ከዛ ጋር ተያይዘው ያሉ የሂሳብ ነክ ማንኛውም
ወጪዎችን ነው።



ጥያቄ?    አሳሳቢ ጉዳይ? 
ስለ ተሽከርካሪ መኪና ግዢ አሳሳቢ ጉዳይ ካልዎት፥ ለእርዳታ 
amvicን ማግኘት ይችላሉ፥ በነፃ። 

ስልክ፡ 780-466-1140
ነፃ ስልክ ጥሪ፡ 1-877-979-8100

www.amvic.org

እውነታ፡ ተቀማጭ ገንዘብ ሁልጊዜም ተመላሽ ገንዘብ አይደለም።
ለአንድ ቢዝነስ ተቀማጭ ገንዘብ ከመስጠትዎ በፊት
ምክንያቱን አጥርቶ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
ተቀማጭ ገንዘቡ ምን አይነት ደንብ እና ሁኔታዎችን
አሟልቶ ተመላሽ መሆን አለመሆኑን ይጠይቁ።
ሁልጊዜም ተቀማጭ ገንዘብ ሲስማሙ የፅሁፍ
ስምምነት እና ደረሰኝ እንዲኖረው ይጎትጉቱ።
የሁለቱንም ቅጂዎች መያዝዎን ታዲያ ያረጋግጡ።
AMVIC ቢጠቀሙበት ብሎ የሚመክረው የተቀማጭ
ገንዘብ ስምምነት ቅፅ በ amvic.org ላይ ይገኛል።

የመረጃ እና የጥበቃ ምንጭዎ 

እውነታ፡ በግል ሻጭ በኩሉ መግዛት አደገኛ ነው።
ዝቅተኛ ዋጋ ሁልጊዜም ጥሩ ውል አይደለም። ከግል ለመግዛት ከመረጡ 
ሳያውቁት ከኩርበር ይገዛሉ። ኩርበሮች ፍቃድ የሌላቸው ቢዝነሶች ሲሆኑ
ህጋዊ በሚመስሉ ቦታዎች ላይ ሽያጭ የሚያከናውኑ ወይም የግል
ተሽከርካሪዎቻቸውን የሚሸጡ የሚመስሉ ናቸው። ኩርበሮች የተጎዱ፥ የኪሎ
ሜትር መቁጠሪያቸው የተበላሸ እና የተሰረቁ ተሽከርካሪዎችን እስከመሸጥ
ይደርሳሉ።
ፍቃድ ያላቸው ቢዝነሶች የአልበርታን የሸማቾች ጥበቃ ህግ ተከትለው
የሚፈፀሙ ናቸው።  AMVIC ፍቃድ ካላቸው ቢዝነሶች ላይ ለሚገዙ ሸማቾች
ብቻ የሸማቾች የድጎማ ፈንድ ያስጠብቃል።


