
Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ (CAMVAP) ਕੀ ਹੈ? 

CAMVAP ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜ ੋਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਗੱਡੀ ਦ ੇਿਨਰਮਾਤਾਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਬੰਧਨਕਾਰੀ 
ਿਵਚੋਲਿਗਰੀ ਰਾਹੀ ਂਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। 
ਿਕਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਕਿਥਤ ਨੁਕਸਾਂ ਬਾਬਤ ਿਵਵਾਦ 
ਜਾਂ ਨਵੀ ਂਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰੰਟੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ CAMVAP 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਿਵਚੋਲਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

CAMVAP ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ�  ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਣ ਦੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ 
ਅਤੇ ਿਖੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

CAMVAP ਿਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ 
ਿਵਚੋਲਾ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਗੱਡੀ ਦ ੇਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦ ੇਿਨਰਮਾਤਾ ਦੋਨਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ 
ਵਧੀਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 1-800-207-0685 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ www 'ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  camvap.ca। 

 CAMVAP ਦੀ ਵਰਤ� ਕਣੌ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
CAMVAP ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

CAMVAP ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 

ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਾਲਸ ਕੋਲ 
ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਲਸ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ 
ਕਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 
ਦੋਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ�  ਹੀ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਸਾਲਸ ਇੱਕ 
ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਿਤਮ ਅਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਿਵਚੋਲਿਗਰੀ 
'ਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

CAMVAP ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

CAMVAP ਸਾਲਸ ਿਨਰਮਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦ ੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ: 

1. ਿਨਰਮਾਤਾ ਦ ੇਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ,

2. ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦੋ,

3. ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ
ਿਜੰਨ�ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,

4. ਜੇਬ-ਿਵੱਚ�-ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਵਚੋਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਵਾਦ ਵਾਸਤੇ 
ਿਨਰਮਾਤਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਂਹੈ ਜ ੋਤੁਸੀ ਂਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
CAMVAP ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰ�ਚ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਫਰ�ਚ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਾਡੇ ਕਵੀਬੈੱਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸੀ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰ�ਚ ਨਹੀ ਂਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ 
ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ CAMVAP ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕ�। 

1- 800- 207-0685
www.camvap.ca

http://www/
http://www.camvap.ca/


Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan 

ਕੀ ਤੁਸੀ  ਂਅਤ  ੇਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ CAMVAP ਵਾਸਤ  ੇਯੋਗ 
ਹ?ੋ • ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ 

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸ�ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਨੁਕਸ ਦੇ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਿਨਰਮਾਤਾ ਵੱਲ�  ਨਵੀ ਂਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰੰਟੀ
ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਬਾਬਤ ਿਨਰਮਾਤਾ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਵਾਦ ਹੈ?

2. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਿਨਰਮਾਤਾ ਵੱਲ�
ਅਖਿਤਆਰ ਪ�ਾਪਤ ਡੀਲਰ ਕੋਲ�  ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ
ਸੀ ?

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਮੁਖੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਜਾਂ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਵਰਤ� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤ� 
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ)

4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਿਪਛਲੇ ਮਾਡਲ
ਸਾਲਾਂ ਤ� ਹੈ?

5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ 160,000 ਿਕਲੋਮੀਟਰਾ ਂਤ� 
ਘੱਟ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?

6. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਦ ੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਹੱਥ-ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ)?

7. ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ
ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਅਤ ੇਮਕੌਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ?

CAMVAP ਤੇਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ, ਅੰਿਤਮ 
ਹੈ...  ਕੀ ਮ� ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 
ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜ�, ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀ ਂਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ 
ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤੁਸੀ ਂCAMVAP 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀ ਂਦੋਨ� ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਿਕਥੱ ੇਹੋਵੇਗੀ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਿਕਸ ੇਸੁਣਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਉਪੱਰ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਂCAMVAP ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 1-800-

207-0685  'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਂਿਫਰ www.camvap.ca 'ਤੇ 
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  ਦੇਖੋ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਤਾ 

ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਿਲਮਿਟਡ 1-800-565-3673

ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ 1-800- 263-3777 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 
1- 800- 263- 7854 (ਫਰ�ਚ) 

1-800- 263-3830 (TTY) 
ਹ�ਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1-888-946-6329 (ਹ�ਡਾ)

1- 888- 922- 8729 (ਅਕੂਰਾ) 

ਹੰੁਡਈ ਆਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1-800-461-8242
1-800-461-5695 (ਕਵੀਬੱੈਕ) 

ਜੈਗੂਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1-800-668-6257

KIA Canada Inc. 1-877-542-2886

ਲ�ਡ ਰੋਵਰ ਗਰੱੁਪ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1-800-346-3493

ਲੂਸੀਡ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ULC 1-888-995-8243

ਮਾਜ਼ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1-800-263-4680

ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬ�ਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੰ. 1-800-387-0100

ਿਨਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1- 800- 387-0122 (ਿਨਸਾਨ)
1- 800- 361- 4792

(ਲੰਿਫਿਨਟੀ) 

ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਿਲਮਿਟਡ 1-800-767-7243

ਸੁਬਾਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਕ. 1-800-894-4212

ਟੋਯੋਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੰ. 1-888-869-6828 (ਟੋਯੋਟਾ)
1-800-265-3987 (Lexus)

Volkswagen Group Canada Inc. 1-800-822-8987 (Volkswagen) 
1-800-822-2834 (Audi)

ਵੋਲਵੋ ਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਿਲਮਿਟਡ 1-800-663-8255

1- 800- 207-0685
www.camvap.ca

http://www.camvap.ca/
http://www.camvap.ca/
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