CONSUMER MOTOR VEHICLE RECOVERY CORPORATION

THÔNG BÁO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Quý vị có thể hội đủ điều kiện được nhận một khoản tiền từ Quỹ Phục Hồi
Xe dành cho Khách Hàng (Consumer Motor Vehicle Recovery Fund) nếu
(1) quý vị mua hoặc thuê một chiếc xe có động cơ tại một đại lý bán xe
(hoặc bên cho vay-bán lẻ) có giấy phép hành nghề, hoặc ký gửi chiếc xe của
quý vị cho một đại lý bán xe có giấy phép hành nghề để bán, và (2) quý vị
yêu cầu bồi thường cho số tiền bị mất phát sinh sau ngày 1 tháng Bảy, 2008,
do đại lý bán xe không thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:
 Chuyển lệ phí giấy phép hoặc đăng ký của quý vị cho DMV
 Trả quý vị số tiền đã thỏa thuận sau khi bán chiếc xe ký gửi của quý
vị, hoặc
 Trả hết số tiền đã thỏa thuận cho chiếc xe mà quý vị đổi ngang khi
quý vị mua hoặc thuê chiếc xe của quý vị
 Cung cấp giấy tờ sở hữu có giá trị, không có bất kỳ quyền tịch thu thế
nợ hoặc yêu cầu quyền lợi nào khác
 Trả cho các bên thứ ba chi phí bảo hiểm, hợp đồng bảo trì, hoặc hàng
hóa hoặc dịch vụ đã mua qua đại lý bán xe đó.
Quý vị phải nộp đơn xin trong vòng một năm kể từ ngày đại lý bán xe hoặc
bên cho thuê-bán lẻ ngừng bán hoặc cho thuê xe cho công chúng hoặc có
đơn xin phá sản. Các yêu cầu gửi trễ sẽ không hội đủ điều kiện được bồi
thường.
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị có thể có yêu cầu bồi thường hợp lệ, xin điền
Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Consumer Motor Vehicle Recovery và gửi lại
cùng với bản sao của các giấy tờ yêu cầu để chứng minh cho yêu cầu bồi
thường của quý vị, tới địa chỉ ghi trong Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường. Không
gửi mẫu yêu cầu bồi thường đã điền của quý vị qua đường bưu điện. Các
mẫu đơn yêu cầu bồi thường gửi qua e-mail sẽ không được giải quyết.

