প্রিয় নিউ ইয়র্কবাসী,
গাড়ী কেনাকাটা সে নতুন কিংবা
ব্যবহৃত হ�োক , একটি কঠিন
অভিজ্ঞতা হতে পারে। আপনার কাছে
যত বেশি তথ্য থাকবে, তত কেউ
আপনাকে আপনি অনুশ�োচনা করবেন
এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চাপ
দিতে পারবে না ।
এই গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা করার আগে
আপনার প্রয�়োোজনীয় তথ্যগুলিকে
একত্রিত করতে আপনাকে সাহায্য
করার জন্য এখানে কিছু টিপস রয়েছে৷
একজন অভিজ্ঞ ক্রেতা হলে চুক্তি
করার আগে এবং পরে আপনার নিজের
সিদ্ধান্তই কার্যকরী করতে পারবেন
আন্তরিকভাবে,

নিউ ইয়র্কের
অ্যাটর্নি জেনারেল

লেটিশিয়া জেমস

কি কি সাহায্য পেতে পারেন
নিউ ইয়র্ক স্টেট অফিস অফ অ্যাটর্নি
জেনারেল, কনজিউমার ফ্রডস ব্যুর�ো
(800) 771-7755
ag.ny.gov
নিউ ইয়র্ক লেমন আইন প্রকাশনা
ag.ny.gov/newcar-lemonlaws
ag.ny.gov/lemon-laws

একটি গাড় ী
কিনছেন?
ক্রেতার জন্য উপদেশ

চালানের মূল্য (Invoice Price):
ডিলারের কাছে প্রস্তুতকারকের প্রাথমিক
চার্জ। যেহেতু এটি সাধারণত ডিলারের
প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশি হয় (ডিলাররা
রিবেট এবং অন্যান্য ডিসকাউন্ট পান),
এটি অট�ো বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা উচিত
নয়, যদি না এটি ডিলারদের ম�োট চূড়ান্ত
খরচ প্রতিফলিত করে।
বর্ধিত ওয়্যারেন্টি বা পরিষেবা চুক্তি:
এগুলি ব্যয়বহুল এবং ডিলারের কাছে খুব
লাভজনক। প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি
এবং বর্ধিত ওয়ারেন্টি কি কি সুবিধা দেয়
তা ভাল�োভাবে পরীক্ষা করুন। প্রায়শই,
মেরামত বা প্রতিস্থাপনের প্রয�়োোজন
হয় এমন আইটেমগুলি বর্ধিত ওয়ারেন্টি
দ্বারা আচ্ছাদিত হবে না। পরিষেবা চুক্তির
শর্তাবলীর একটি অনুলিপি ডিলারশিপ
দ্বারা সরবরাহ করা আবশ্যক। আপনি
পরিষেবা চুক্তির মেইল করার বিশ দিনের
মধ্যে বা বিক্রয়ের সময় চুক্তিটি দেওয়া
হলে দশ দিনের মধ্যে, আপনার ক্লেম কেটে
নিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পেতে পারেন ।

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি
জেনারেল লেটিশিয়া
জেমসের অফিস

আপনার সামর্থ্য জানুন
আপনি গাড়ি দেখতে শুরু করার আগে, আপনি কত পয়সা
দিতে পারবেন তা ঠিক করুন ।. বিবেচনা করুন:
• নগদ এবং/অথবা ট্রেড-ইন-এ কেনার সময় দেবার জন্য
আপনার হাতে কত আছে? ট্রেড ইন মানে হল�ো আপনি
একটি পুর�োন�ো গাড়ি দিয়ে নতুন গাড়ি কিনছেন ।
• আপনি যদি ধার নেন, তাহলে আপনার সামর্থ্যের
সর�্ববোোচ্চ মাসিক পেমেন্ট কি? পারিবারিক সমস্ত আয়,
জীবনযাত্রার ব্যয় এবং বর্তমানে আপনার ক�োন�ো ধার
আছে কিনা - এগুলি সব একত্র করে ভাবুন ।

কিরকম গাড়ি কিনবেন?

ক�োন ডিলারের কাছে যাবেন?
• ডিলার সৎ� কিনা তা খুঁজে বের করতে বেটার বিজনেস ব্যুর�োর
সাথে য�োগায�োগ করুন।
• অন্য গ্রাহকরা কী বলে তা দেখতে ডিলারশিপের্ সমাল�োচনা
করে এমন ওয়েবসাইটগুলিতে যান৷
• ক�োন�ো ল�োকের কাছ থেকে স�োজাসুজি ব্যবহৃত গাড়ি কেনার
কথা চিন্তা করছেন? আপনি কম দামে গাড়ি পেতে পারেন,
কিন্তু এই ধরনের গাড়ি কেনা "ব্যবহৃত গাড়ি লেমন আইন"
দ্বারা আচ্ছাদিত নয়, যে আইন আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ
সুরক্ষা দেয় ।

কিভাবে চুক্তি সই করে গাড়ি কিনবেন?

• কিছু পর্যাল�োচনা করুন । কনসিউমার রিপ�োর্ট -এর
মত�ো ওয়েবসাইটগুলিতে নতুন এবং ব্যবহৃত গাড়ির
জন্য নির্ভরয�োগ্যতা এবং মূল্যের পর্যাল�োচনাগুলি
বেশ কয়েক বছর ধরে আছে । তারা আপনাকে একটি
উৎ�পাদক ক�োম্পানি এবং মডেল চয়ন করতে সাহায্য
করার জন্য পরিষেবা গুলির তুলনা করে।

• বিক্রেতা যদি ক�োন�ো জ�োর করেন তাহলে চাপের কাছে
নতি স্বীকার করবেন না । এটি একটি বিক্রির ক�ৌশল ।
আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে ঠকান�ো হচ্ছে তাহলে
ডিলারশিপ থেকে বেরিয়ে যেতে ভয় পাবেন না।

• অন্যান্য উত্স, যেমন বা কেলি ব্লু বুক, নতুন এবং
ব্যবহৃত গাড়ির দাম রেকর্ড করে। কিছু সমীক্ষা
ইঙ্গিত করে যে ভ�োক্তারা যারা ভাল�ো করে গাড়ির দাম
নিয়ে গবেষণা করেন তারা যারা করেননি তাদের চেয়ে
গড়ে 5% কম দাম দেন ।

• চুক্তিটি পড়ার জন্য আপনার সময় নিন। নিশ্চিত করুন
যে সমস্ত ম�ৌখিক প্রতিশ্রুতি আপনার লিখিত চুক্তিতে
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রয�়োোজনে, স্বাক্ষরবিহীন
চুক্তিটি আপনার সাথে নিন এবং আপনার নিজের বাড়ির
নিরিবিলিতে এটি পড়ুন।

• বিভিন্ন রাস্তার পরিস্থিতিতে আপনার যে গাড়িটি
কিনবেন ভাবছেন চালিয়ে দেখুন ৷

• নিশ্চিত হন যে গাড়ির ক্রমিক নম্বর আপনার চুক্তির
নম্বরের সাথে মেলে৷

• "শুধুমাত্র একদিনের" ডিল থেকে সতর্ক থাকুন।

ট্রেড-ইন (গাড়ির বদলে গাড়ি)
• বদলে যে গাড়িটি বদল করছেন তার দাম কম
দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে বেশি পয়সা পেতে
পারেন । এছাড়া সুদের হার বেশি দেখিয়েও একই
ব্যাপার করতে পারেন ।
• বেশ কয়েকটি ডিলারের কাছ থেকে ট্রেড-ইন দাম
কত দেয় দেখুন ।
• ওয়েব সাইট বা প্রকাশনা পরীক্ষা করুন যেমন
N.A.D.A. প্রস্তাবিত ট্রেড-ইন দামের জন্য
অফিসিয়াল ইউজড কার গাইড (ওয়েবসাইট) বা
কেলি ব্লু বুক (nadaguides.com) দেখুন ।

ধার নেওয়া
• ধার নেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যান । প্রায়ই,
আপনার নিজের ব্যাঙ্ক আপনাকে ঋণের জন্য
"পূর্বনির্ধারিত য�োগ্যতা" দেবে। অন্যান্য অফার
তুলনা করতে সেই নথিটি ব্যবহার করুন ।
• ডিলাররা কখনও কখনও গাড়ির তুলনায় ধার দিয়ে
বেশি মুনাফা করে, তাই সুদের হার নিয়ে দরাদরি
করুন।
• যদি আপনার ক্রেডিট সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি
বিজ্ঞাপনে লিখিত সুদের হার নাও পেতে পারেন ।
• চুক্তিতে একটি বেলুন অর্থপ্রদানের কথা আছে
কিনা দেখুন, যা চুক্তির শেষে বকেয়া একটি বড়
অর্থ।
• শুধুমাত্র মাসিক অর্থপ্রদান নয়, সর্বদা সুদ সহ,
এবং গাড়ির জন্য আপনি যে ম�োট অর্থ প্রদান
করছেন তা জানুন।

একটি ব্যবহৃত গাড়ী কিনবেন?
• ব্যবহৃত গাড়ি কেনার আগে একজন বিশ্বস্ত
মেকানিককে দিয়ে দেখিয়ে নিন।
• দুর্ঘটনা এবং মেরামতের রেকর্ড খুঁজে বের করতে
CarFax.COM এর মত�ো অনলাইন পরিষেবা পরীক্ষা
করুন। যার মধ্যে একটি গাড়িকে খুব বাজেভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে কিনা, "লেমন " বলা করা
হয়েছে কিনা বা ওড�োমিটারে সমস্যা আছে কিনা।

ওড�োমিটার টেম্পারিং
(গাড়ির মাইলের ব্যাপারে জালিয়াতি ) থেকে সাবধান :
• অসঙ্গতি, মুছে ফেলা এবং সংখ্যার জন্য টাইটেলটি
সাবধানে পরীক্ষা করুন বিশেষত যদি মনে হয় কিছু লেখা
মুছে বা কেটে আবার লেখা হয়েছে
• "প্রকৃত মাইলেজ নয়" টাইটেলগুলি সম্পর্কে খুব
সতর্ক থাকুন - পূর্বে সংয�োগ বিচ্ছিন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত
ওড�োমিটারের ব্যাখ্যা সত্য নাও হতে পারে |
• গাড়ির মাইলের ব্যাপারে জালিয়াতির লক্ষণগুলি
ভাল�ো করে দেখুন - যেমন আলগা ড্যাশব�োর্ড, ভাঙা
স্পিড�োমিটার, ওড�োমিটারের বাম দিকের সংখ্যা গুলি যা
এক লাইনে নেই ।

গাড়ির আমানত ফেরত
অনেক ক্রেতা ভুল করে বিশ্বাস করেন যে তারা যদি
গাড়ি না কেনার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তারা তাদের
আমানত ফেরত পাওয়ার অধিকারী। যাইহ�োক, একটি
চুক্তি বাতিল করার ক�োন অধিকার নেই, যদি না
ডিলার স্পষ্টভাবে ফেরত দেবার শর্ত প�োস্ট করতে
ব্যর্থ হয়। যদি ডিলার আপনাকে ধারের ব্যবস্থা
করতে সহায়তা করে এবং আপনি গাড়িটি না নিয়ে
থাকেন, তাহলে আপনি একটি আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর
করার আগে যেক�োন�ো সময় বাতিল করতে পারেন এবং
সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পেতে পারেন।

