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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੇ ਅਣਉਸਿਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਣਉਸਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਸਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਸਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਜਸ ਸਵਿੱ ਿ ਹੇਠ ਸਿਸਖਆਂ ਨੂੰ ਼ਿਾਮਿ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਚਭਆਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ .
• ਿੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਵੇਰਚਵਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ; ਜਾਂ
• ਸਪੁਰਦਗੀ ਚਵਿੱ ਿ ਦੇਰੀ; ਜਾਂ
• ਸੇਵਾ ਪਰਤੀ ਅਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟਤਾ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਚਸਿੱ ਧੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਕੋਲ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਚਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੁੰ ਸੁਝਾਉਣ (ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਿੱ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਤਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਫੋਨ
(852) 2929 2222
ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ
09:00- 17:30

ਈ-ਫਾਰਮ
ਸਸਸਟਮ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਿੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਰਿਾਸਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਿੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਿੱ ਛ
ਸਗਿੱ ਛ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੈ ਕਟਰਾ ਸਨਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਿੱ ਿ ਕੋਈ ਮੁ਼ਿ ਕਿ ਪੇ਼ਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਟਿਾਈਨ 2929 2222 'ਤੇ ਵੌਇਸ
ਮੇਿ ਛਿੱ ਡਣ ਿਈ ਕਾਿੱਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ cad@consumer.org.hk. 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਿੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਜੂੰ ਨੀ ਜਿਦੀ ਸੂੰ ਿਵ ਹੋ
ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਵਾਪਸ ਗਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ।
• ਚਸ਼ਕਾਇਤ
• ਪੁਿੱ ਛਚਗਿੱ ਛ
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ਡਾਕ
North Point Consumer Advice Centre,
Room 1410, 14/F Kodak House II,
39 Healthy Street East,
North Point, Hong Kong

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ
ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ
09:00- 13:00
14:00 -18:00

ਨੌਰਥ ਪੁਆਇੁੰ ਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ (North Point Consumer Advice Centre)
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ਉਪਿੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਿਈ ਨੋਸਟਸ :

1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਚਕਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਚਵਿੱ ਿ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਿੱ ਕ ਜ਼ਲਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਚਸਿੱ ਧੇ
ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਚਵਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਚਵਿੱ ਿ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਚਵਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਚਵਿੱ ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ।

2. ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਚਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਚਜਸ ਚਵਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਿੱ ਤਰ ਚਵਹਾਰ ਪਤਾ / ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਸੁੰ ਪਰਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੁੰਬਰ, ਵਪਾਰੀ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੈ ਣ -ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਚਵਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਿਰ, ਕਰੈਚਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ
ਜਾਂ ਮਾਚਸਕ ਚਬਆਨ ਆਚਦ)। ਜੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਕਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਵਿੱ ਿ
ਰਿੱ ਚਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਕੌਂ ਸਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਚਵਿੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਕੋਈ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੁੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਿ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਚਨਚਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗਚੜਆਂ ਦਾ ਚਨਪਟਾਰਾ ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛੁਕ ਸਚਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਚਧਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਜ਼ਆਦਾ ਚਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਝਗੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਚਵਰੁਿੱ ਧ
ਹੋਰ ਕਾਨੁੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਵਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਚਸਵਲ ਦਾਅਵੇ)।

4. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਸਪੁਰਦਗੀ, ਵਸਲੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ
ਚਰਫੁੰ ਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚਕਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਚਵਿੱ ਿ ਚਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਚਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਸਟਾਫ ਨੁੰ ਕੋਈ ਿੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚਦਓ।
ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਸਬਆਨ

5. ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰਪ ਚਵਿ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਂ ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਚਦਿੱ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
i) ਤੁਿੱ ਹਾਡੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਚਵਿੱ ਿ ਚਵਿਾਰ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ;
ii) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚਵਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਚਹਿੱ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅੁੰ ਕਚੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਚਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ
* ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਚਵਿ ਦਿੱ ਸੋ ਚਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੁੰ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਹੋ
6. ਕੌਂ ਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧਨ ਕਰਨ ਚਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਚਜਸ ਚਵਿੱ ਿ ਵਪਾਰੀ ਚਜਸ ਦੇ ਚਵਰੁਿੱ ਧ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚਵਭਾਗ, ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਅਚਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ,
ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਚਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਲਈ ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਹੋਰ ਅਚਧਕਾਰਤ ਏਜੁੰ ਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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7. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂ ਸਲ ਨੁੰ ਚਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਨਿੱਜ ੀ ਡੇਟਾ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਸਰਨ ਅਚਧਕਾਰੀ ਨੁੰ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਕੇਸ ਨੁੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਚਲਖਤੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂ ਸਲ ਨੁੰ ਅਚਜਹੇ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ
ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋ ਚਟਸ ਨੁੰ ਪਚੜਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਚਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਹਮਤ ਹਾਂ। *
ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਚਜਿੱ ਠਣ ਦੀਆਂ ਪਰਚਕਚਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ (FAQ) 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਉਪਿੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ
ਉਪਭੋ ਗਤਾਵਾਂ ਨੁੰ ਚਵਵਾਦਾਂ ਨੁੰ ਸੁਲ ਝਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੁੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਚਵਿ ਅਸਫਲ ਰਚਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋ ਗਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਚਵਿੱ ਿ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹ ਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਉਪਭੋ ਗ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਚਮਆਨ ਝਗੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲ ਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਕੋਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? *
 ਹਾਂ '  ਨਹੀਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਮ •

ਸਸਰਿੇ ਖ •

ਨਾਮ

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਸਰਸਟ ਹੋ? *

ਸਨਵਾਸ ਦਾ ਦੇ਼ਿ / ਼ਿਸਹਰ *

ਨਹੀਂ

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

ਡਾਕ ਿਈ ਪਤਾ *
-;:,

 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਪਤਾ
 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

 ਕੌ ਲਨ

 ਚਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ / ਮੇਲ ਬਾਕਸ
 ਚਨਂਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼

 ਆਈਲੈਂ ਡ

ਯਸਨਟ ·

ਫਿੋ ਰ ·

ਬਿਾਕ ·

ਯਚਨਟ

ਫਲੋ ਰ

ਬਲਾਕ

ਸਬਿਸਡੂੰ ਗ / ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ
ਚਬਲਚਡੁੰ ਗ / ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਨਾਮ •

ਸਟਰੀਟ ਨੁੰ.
ਸਦਨ ਵੇਿੇ ਫੋਨ *
ਚਦਨ ਵੇਲੇ ਫੋਨ
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ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ
ਫੋਨ (ਹੋਰ)

ਫੋਨ (ਹੋਰ)
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ਈਮੇਿ ਪਤਾ *

ਈਮੇਲ ਪਤਾ
ਮਾਚਸਕ ਆਮਦਨੀ ( HKD)

ਉਮਰ#

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

# ਚਸਰਫ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਅੁੰ ਦਰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ *

ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ *

 ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ

 ਕੌ ਲਨ  ਚਨਂਉ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼

ਯਸਨਟ

ਯਚਨਟ

 ਆਈਲੈਂ ਡ

ਫਿੋ ਰ

ਫਲੋ ਰ

ਸਬਿਸਡੂੰ ਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਚਬਲਚਡੁੰ ਗ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਟਰੀ ਟ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਨਾਮ *

ਸਟਰੀਟ ਨੁੰ.
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 1

ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ

ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਈਮੇਲ
ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਈਮੇਲ
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ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ 2

ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ (ਹੋਰ)

ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫੈਕਸ
ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਫੈਕਸ

#
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ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ *
 ਸਮਾਨ

 ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਕਸਮ*
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ

HK$

ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ

ਿੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਤੀ (dd-mm-yyyy)
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ - ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

-

ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ

ਕੇਸਾਂ ਨੁੰ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਨਚਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਚਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੱਥੀ ਕਰੋ (ਚਜਵੇਂ ਚਕ ਇਨਵੋਇਸ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਚਬਿੱ ਲ ਚਬਆਨ ਆਚਦ)

ਨਿੱਥੀ

ਬਰਾਊਜ਼...

X

+

ਇਨਵੋਇਸ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ. (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

ਇਨਵੋਇ ਸ / ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੁੰ.
P.S. ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੁਕੁੰਮਲ ਕਾਿੱਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੇਸ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਚਰਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਚਸਰਫ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਰਿੱ ਚਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ * (1000 ਼ਿਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ)

ਿੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਨਤੀਜਾ *
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ
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ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਸਬਆਨ
ਕੌਂ ਸਲ ਹੇਠ ਚਲਚਖਆਂ ਚਵਿੱ ਿੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖਦੀ ਹੈ:
i) ਤੁਿੱ ਹਾਡੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਚਵਿੱ ਿ ਚਵਿਾਰ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ;
ii) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਚਵਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਚਹਿੱ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਚਲਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅੁੰ ਕਚੜਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਚਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ

 * ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੀਬਿੱ ਧ ਦੋਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸਚਹਮਤੀ ਚਦੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਚਜਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਵਰਚਤਆ ਜਾਵੇਗਾ
 * ਮੈਂ ਚਸਰਫ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਚਹਮਤੀ ਚਦੁੰ ਦਾ ਹਾਂ:
 i) ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਚਜਿੱ ਠਣ
 ii) ਮਾਰਕੀਟ ਅਚਧਐਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੁੰ ਕੜੇ

ਸਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖੁਿਾਸੇ ਿਈ ਸਸਹਮਤੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰ ਬੁੰ ਧਨ ਕਰਨ ਚਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ ,
ਚਜਸ ਚਵਿੱ ਿ ਵਪਾਰੀ ਚਜਸ ਦੇ ਚਵਰੁਿੱ ਧ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚਵਭਾਗ, ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਅਚਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਾਗ
ਕਰਨ, ਮੁ ਕਿੱ ਦਮਾ ਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈ ਸ ਚਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਚਖਆ ਲਈ ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾ ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਹੋ ਰ ਅਚਧਕਾਰਤ ਏਜੁੰ ਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇ ਠਾਂ ਘੋ ਸ਼ ਣਾ ਕਰੋ ਚਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਸਬੁੰ ਚਧਤ ਚਧਰਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇ ਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁ ਲਾਸੇ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹੋ । *
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ
ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਸਸਿੱ ਧੇ ਜਵਾਬ ਿਈ ਬੇਨ ਤੀ ਕਰੋ? *
 ਮੈਂ ਸਚਹਮਤ ਹਾਂ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਵਪਾਰੀ ਨੁੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਚਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਚਲਖਤੀ ਰਪ ਚਵਿੱ ਿ ਚਸਿੱ ਧੇ ਮੈਨੁੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਚਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
 ਮੈਂ ਅਸਚਹਮਤ ਹਾਂ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਵਪਾਰੀ ਨੁੰ ਚਸਿੱ ਧੇ ਮੈਨੁੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਚਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ *

r
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ਇਮੇਜ ਸਵਿੱ ਿ ਸਕਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ? *

ਇਮੇਜ ਚਵਿੱ ਿ ਟੈਕਸਟ ਭਰੋ
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ਉਪਿੋਗਤਾ ਪੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਫਾਰਮ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪੁਿੱ ਛਚਗਿੱ ਛ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਿੱ ਚਦਆਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਚਕਆਂ
ਅਤੇ ਆਚਦ 'ਤੇ ਚਕਸੇ ਚਟਿੱ ਪਣੀ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਜੁੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਚਵਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਢੁਿੱ ਕਵੇਂ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਭਰੋ।
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਚਕ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚਵਿੱ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਚਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਚਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਿ ਦੇ ਪਰਬੁੰਧਨ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਚਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚਵਿੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਰਚਵਆਂ ਲਈ ਚਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਚਬਆਨ ਵੇਖੋ।

ਸਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਸਰਿੇ ਖ •
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿੁਣੋ.,.

ਨਾਮ
ਨਾਮ

ਸਦਨ ਵੇਿੇ ਫੋਨ ਨੂੰ.*

ਚਦਨ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਨੁੰ.

ਫੈਕਸ ਨੂੰ.

ਫੈਕਸ ਨੁੰ.

ਈ - ਮੇਿ *
ਈ - ਮੇਲ

ਪੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ * (1000 ਼ਿਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਹੀਂ)
r

ਪੁਿੱ ਛਚਗਿੱ ਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪੁਿੱ ਛਸਗਿੱ ਛ ਦੀ ਸਮਤੀ 13/05/2020
* ਕਾਲਮ ਜ਼ਰਰ ਭਰਨੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਸ਼ਕਾਇਤ ਪਹੁੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

1/2

Consumer Enquiry Form 1 Consumer Council

I
ਇਮੇਜ ਸਵਿੱ ਿ ਸਕਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ?

*

ਇਮੇਜ ਚਵਿੱ ਿ ਟੈਕਸਟ ਭਰੋ

ਝਿਕ ਵੇਖੋ

ਰਿੱ ਦ
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