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கேன�ய ேமாட்டார ் வாகன மத்�யஸ்தத் �ட்டம் 
(CAMVAP)என்றால் என்ன?  
CAMVAP என்ப�, வாகன உற்பத்�யாளரக்�க்�ம் 
�கரே்வாரக்�க்��ைட�ல் ஏற்ப�ம் �ணக்�கைள 
கட�்ப்படக்��ய மத்�யஸ்தரி�டாக ��கமாகத் 
�ரத்்�ைவக்க அ�ம�க்�ம் ஒ� �ட்டமா�ம். 
வாகனத்ைத உ�வைமப்ப�ல் உள்ள �ைறபா�கள் 
பற்�ய �ற்றச ் சாட்�கள் அல்ல� ��ய 
வாகனத்�க்�ரிய உத்தரவாதம் ெதாடரப்ான �ணக்�கள் 
CAMVAP �ட்டத்�ன் �ழ் ந�நிைலைம வ�த்� 
மத்�யஸ்தம் ெபறத் த���ைடயன. 

CAMVAP இன் ேசைவகள் வா�க்ைகயாளரக்�க்� 
இலவசமாக வழங்கப்ப�வ�டன், அதன் ேசைவகள் 
கனடா�ன் எல்லா மாகாணங்கள், மாவட்டங்களி�ம் 
�ைடக்�ன்றன.  

CAMVAP என்ப� �ணக்�க�க்�ப் பயனளிக்கக்��ய 
�ரை்வ வழங்க �க�ம் �றந்த ஒ� வ��ைறயா�ம். 
ஒவ்ெவா� �ணக்�க்�ம் �தந்�ரமான ந�நிைலைம 
வ�க்�ம் ஒ� மத்�யஸ்தர ் நிய�க்கப்பட�், வாகன 
உரிைமயாள�க்�ம் வாகன உற்பத்�யாள�க்�ம் 
இைட�ல் நியாயமான ஒ� �ரப்்ைப அவர ் வழங்�வார.் 

அ�க்க� �னவப்ப�ம் �னாக்கள் 

கேன�ய ேமாட்டார ் வாகன மத்�யஸ்தத் �ட்டத்�ல் 
உள்வாங்கப்படாத ேமல�க ேகள்�கள் இ�ந்தால், 
அவற்�க்கான ப�ல்கைள, 1-800-207-0685 என்ற 
இலக்கத்�டன் ெதாைலேப� �லமாகேவா அல்ல� 
www.camvap.ca என்ற எங்கள் இைணயத்தளத்ைதத் 
தரி�ப்பதன் �லமாகேவா அ�ந்�ெகாள்ளலாம்.  

CAMVAP இன் ேசைவைய யார ் பயன்ப�த்தலாம்? 

��ய பா�த்த வாகனங்களின் ெசாந்தக்காரரக்ள், 
வாடைகக்� அமரத்்�பவரக்ள் உற்பட �ட்டத்�ன் �ழ் 
தைகைமகள் இ�ப்�ன் வரத்்தகங்க�க்�ச ் ெசாந்தமான 
வாகனங்க�ம் CAMVAPஇன் 
ேசைவகைளப்ெபற்�க்ெகாள்ளலாம். 

CAMVAPஎவ்வா� இயங்��ற�? 

�ரப்்� ஒன்ைற ேவண்� உங்கள் �ணக்ைக ஒ� 
மத்�யஸ்தரிடம் ஒப்பைடக்க நீங்கள் உடன்ப���ரக்ள். 
அப்ேபா� �ணக்�ல் உங்கள் சாரப்ாக�ம் 
உற்பத்�யாளர ் சாரப்ாக�ம் ெச�சாய்க்கப்ப�ம் ஒ� 
�சாரைணைய மத்�யஸ்தர ் நடாத்�வார.் அ�ல் 
உங்கள் சாரப்ாக�ம் உற்பத்�யாளர ் சாரப்ாக�ம் 
�ன்ைவக்கப்பட்ட சாட்�கள் ஆதாரங்கள் 
அைனத்ைத�ம் நன்� பரி�லைன ெசய்�, 
கட்�ப்படேவண்�ய�ம் இ��யான�மான ஒ� �ரப்்ைப 
மத்�யஸ்தர ் வழங்�வார.் �ல சந்தரப்்பங்களில் 
�கரே்வா�ம் உற்பத்�யாள�ம் மத்�யஸ்தரிடம் ெசல்ல 
�ன்ேப �ரசை்னையச ் ��கமாகத் �ரத்்�க்ெகாள்ள�ம் 
���ம். 

CAMVAP எனக்� எதைனச ் ெசய்யலாம்? 

CAMVAP�ன் மத்�யஸ்தரக்ள், உற்பத்�யாளரக்�க்� 
�ன்வ�மா� கட்டைள�ட���ம்.  
1. உங்கள் வாகனத்�ன் �ைறபாடை்ட உற்பத்�யாளரின்
ெசல�ல் ��த்�வதற்�, 
2. உங்கள் வாகனத்ைத ��ப்�க் ெகாள்வன�
ெசய்வதற்�,
3. நீங்கள் ஏற்கனேவ வாகனத்ைதத் ��த்த
ெசல�ெசய்த பணத்ைதத் ��ப்�க்ெகா�க்�ம்ப�, 
4. உங்கள் ெசாந்தமாக ெசல�ெசய்த பணத்ைதத்
��ப்�க்ெகா�க்�ம்ப�, நீங்கள் �ன்ைவத்த
�ணக்�க்� உற்பத்�யாளர ் ெபா�ப்�ல்ைல என 
மத்�யஸ்தர ் �ரம்ானிக்கக் ��ம்.

ஒ� ெமா�ெபயரப்்பளாரின் ேசைவ எனக்�த் 
ேதைவயா?  

CAMVAP�ண்ணப்ப�வங்க�ம் அதன் ேசைவக�ம் 
�ரஞ்�, ஆங்�ல ெமா�களில் �ைடக்�ம். �ரஞ்� 
ெமா��ல் ேசைவகைளப்ெபற்�க்ெகாள்ள நீங்கள் 
��ம்�னால், உங்கள் �டயத்ைதக் கவனிக்�ம் எங்கள் 
��ெபக் நிரவ்ாகத்�க்� மாற்றப்ப��ரக்ள். நீங்கள் 
ஆங்�லம், �ரஞ்� ெமா�கள் கைதக்கா�ட்டால் ஒ� 
ெமா�ெபயரப்்பாளரின் ேசைவ உங்க�க்�த் 
ேதைவப்ப�ம். இத்�ட்டத்�ன் ேசைவகள் 
உங்க�க்�க்�ைடப்பைத உ��ப்ப�த்த அத்தைகய 
நப�டன் ேசரந்்� பணியாற்�வ�ல் CAMVAP 
ம�ழ்ச�்யைட�ம். 

http://www.camvap.ca/
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உங்க�க்�ம் உங்கள் வாகனத்�க்�ம் CAMVAP இன் 
ேசைவகைளப் ெபற்�க்ெகாள்ளத் தைகைம இ�க்�றதா? 
- �ரிதமாகச ் சரிபாரத்்தல் 

1. உற்பத்�யாள�டனான, உங்கள் �ணக்�, உங்கள்
வாகனத்ைத உ�வைமப்ப�ல் உள்ள �ைறபா�கள்
ெதாடரப்ான �ற்றசச்ாட்�கள் பற்�யதா அல்ல� ��ய
வாகனத்�ன் உத்தரவாதத்ைத உற்பத்�யாளர்
ைகயா�ம் நைட�ைறகளில் உள்ள �ைறபா�கள்
ெதாடரப்ானைவயா?
2. நீங்கள் கனடா�ல் வ�ப்பவரா? ேம�ம் உங்கள்
வாகனம், கனடா�ல் உற்பத்�, �ற்பைனக்� அ�காரம்
ெபற்ற ஒ�வரிட��ந்� ெகாள்வன� ெசய்யப்பட்டதா?
3. உங்கள் வாகனம் உங்கள் ெசாந்தத் ேதைவக்�
அல்ல� ��ம்பத்�ன் ேதைவக்�ப் 
பயன்ப�த்தப்ப��றதா? (வரத்்தகத் ேதைவக�க்காக 
உபேயா�ப்ப� ெதாடரப்ான ேமல�க தகவல்க�க்� 
எங்கள் இைணயத்தளத்ைதப் 
பாரக்்க �ம்)  
4. உங்கள் வாகனம் இவ்வாண்�க்� உரிய மா�ரியா
அல்ல� ெசன்ற நான்� ஆண்�க�க்�ரிய மா�ரி 
வ�வைமப்பா?  
5. உங்கள் வாகனம் 160,000 �ேலா�ற்றரக்�க்�க்
�ைறவாக ஓ���க்�றதா?
6. நீங்கள் உற்பத்�யாளரின் �ணக்�கைளத் �ரக்்�ம்
�ைறையப் �ன்பற்�னீரக்ளா? (உங்கள்
உரிைமயாளரின் ைக�ைலப்பாரக்்க�ம்) 
7. �ணக்�கைளத் �ரப்்பதற்� �ற்பைனயாள�க்�ம்
உற்பத்�யாள�க்�ம் நீங்கள் ேபா�ய காலத்ைத�ம்
சந்தரப்்பத்ைத�ம் வழங்�னீரக்ளா?

CAMVAP �க�ம் �ரிதமான�, இலவசமான�, 
�ேனக�ரவ்மா�, இலவசமான�, இ��யான� என்னால்
நீ�மன்றம் ெசல்ல ���மா?  

�கரே்வார ் என்ற வைக�ல் ெதரி� உங்க�ைடய�. 
உங்கள் உரிைமையக் ேகாரி நீ�மன்றத்�ல் வழக்�த் 
தாக்கல் ெசய்யலாம் அல்ல� CAMVAP இன் ேசைவைய 
நீங்கள் பயன்ப�த்தலாம். ஆனால் இரண்ைட�ம் ஒேர 
ேநரத்�ல் ெசய்ய ��யா�. 

�சாரைண எங்ேக நைடெப�ம்? 

உங்கள் வழக்� �சாரைணக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்படட்ால், நீங்கள் வ�க்�ம் ஊரில் 
அல்ல� அதற்�க் �ட்�ய இடத்�ல் �சாரைண 
நைடெப�ம்.  

இன்�ம் ேமல�க தகவல்கள் அவ�யமா? 

ேமேல �றப்பட்ட எல்லாக் ேகள்�க�க்�ம் ஆம் என 
நீங்கள் ப�லளித்தால் CAMVAPஇன் ேசைவையப் ெபற 
நீங்கள் ெப�ம்பா�ம் த�� ெப��ரக்ள்.  

ேமல�க தகவல்கைள 1-800-207-0685 என்ற இலக்கத் 
ெதாைலேப��ல் எம� �ட்ட நிரவ்ா�களிடம் இ�ந்�ம், 
அல்ல� www.camvap.ca என்ற எம� 
இைணயத்தளத்��டாக�ம் அ�ந்�ெகாள்ளலாம். 

கலந்�ெகாள்�ம் உற்பத்�யாளரக்ள் 
கனடா ேமாட்டரஸ்் கம்பனி 
��ட்டட 

1-800-565-3673 

கனடா ெஜனரல் ேமாட்டரஸ்்
��ட்டட் 

1-800-263-3777 (ஆங்�லம்) 
1-800-263-7854 (�ரஞ்�) 
1-800-263-3830 (��ைவ) 

கனடா ெஹான்டா இன்க். 1-888-946-6329 (ெஹான்டா) 
1-888-922-8729 (அக்�ரா) 

ஹ�ன்ைட ஒேடா கனடா 
ேகாரப்ேரஷன்,  

1-800-461-8242 
1-800-461-5695 (��ெபக)  

ஐ�வார ் கனடா இன்க். 1-800-668-6257  
ேகஐஏ கனடா இன்க். 1-877-542-2886  
ேலன்ேராவர ் ��ப் கனடா இன்க். 1-800-346-3493 
��ட்Èேமாட்டாரஸ்்ÈகனடாÈULC 1-888-995-8243 
மஸ்டா கனடா இன்க். 1-800-263-4680 
ேமர�்டஸ் ெபன்ஸ் கனடா 
இன்க். 

1-800-387-0100 

நிஸான் கனடா இன்க். 1-800-387-0122 (நிஸ்ஸான்) 
1-800-361-4792 (இன்�னி�) 

ேநாரத்் அெமரிக்கன் ேபாஸ்ேச 
காரஸ்் இன்க். 

1-800-767-7243  

�பா� கனடா இன்க். 1-800-894-4212  
ெடாேயாடா கனடா இன்க்.  1-888-869-6828 (ெடாேயாட்டா) 

1-800-265-3987 (ெலக்ஸ ஸ்)  
ேவாக்ஸ்ேவாகன் கனடா ��ப் 
இன்க்  

1-800-822-8987 
(ெவாக்ஸ்ேவாகன) 
1-800-822-2834 (அவ்�)  

ேவால்ேவா காரஸ்் ஒவ் கனடா 
ேகாரப்்.  

1-800-663-8255 

http://www.camvap.ca/

