
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/7/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  1.65גאווערנער קעטי האקול אנאנסירט אז מאטאר וויהיקלס דעּפארטמענט האט ארויסבאקומען 
  מיליאן דאלאר פאר קליענטן פון קאר דילערס און ריּפעיר שַאּפס

  
הצלחה מיטן ארבעטן   DMVאינעם נאציאנאלן קליענט באשיצונג וואך ווייזט די גאווערנער אן אויף 

אז קליענטן זאלן באקומען צוריקצאלונגען, ארויסבאקומען טייטלס און פארזיכערן גענצליכע ריּפעיר  
 שַאּפ ארבעט 

  
  12ביז   6נאציאנאלע קליענט באשיצונג וואך ציהט זיך פון מערץ 

  
מיליאן דאלאר אין פראדוקטן און   1.65גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון 

סערוויסעס זענען צוריקגעגעבן געווארן פאר ניו יארקער וועלכע האבן באקומען פעלערהאפטיגע אדער  
היקלס  אפנארנדע סערוויסעס פון קאר דילערס און ריּפעיר שַאּפס. די ניו יארק סטעיט מאטאר ווי 

( האט געהאלפן קליענטן צוריקצובאקומען  Department of Motor Vehicles, DMVדעּפארטמענט )
טייטלס ווען דילערשיּפס האבן זיך פלוצלינג פארשפארט, געהאלפן מענטשן צו באקומען פאררעכטונגען  

  ו לייזן געפעכטן.אדער צוריקצאלונגען, און אין טייל פעלער האבן דילערשיּפס צוריק אפגעקויפט קארן צ 
  

האט גאווערנער  "ווען בייזוויליגע עלעמענטן פרובירן צו אויסנוצן קליענטן, וועט ניו יארק צוריק קעמפן",
"מיין אדמיניסטראציע איז איבערגעגעבן צו באשיצן קליענטן פון שווינדל, ארבעטנדיג פון  . האקול געזאגט

די נאענט מיט דרייווער וועלכע גיבן אריין קלאגעס צו זיכער מאכן אז זיי באקומען דאס פארוואס זיי  
אונזערע  פאר קליענטן איז עדות פון  DMVבאצאלן. די געלט וואס ווערט צוריק ארויסבאקומען דורך די 

 אנגייענדע באמיאונגען צו מאכן אונזער סטעיט א בעסערע, מער יושר'דיגע פלאץ פאר אלע ניו יארקער."  
  

( פארשט Office of Vehicle Safetyדי מאטאר וויהיקלס דעּפארטמענט'ס אפיס פון קאר זיכערהייט )
- DMVבא'עוול'ט געווארן דורך א אויס קלאגעס פון קליענטן וועלכע גלויבן אז זיי זענען אפגענארט אדער 

 540האט די אגענטור מצליח געווען צוריק צו באקומען געלטער פאר  2021עגולירטע ביזנעס. אין ר 
אויסגעפארשט   DMV. אין אנדערע פעלער האט די $385,000קליענטן פאר א סך הכל פון מער פון 

עמאכט געווארן אויף קליענטן'ס קארן. קלאגעס איבער די קוואליטעט פון פאררעכטונגען וועלכע זענען ג 
ווערט פון נאך   $78,000האט ערמעגליכט די קליענטן צו באקומען א סך הכל פון  DMVדי 

  פאררעכטונגען אן דעם וואס דער קליענט זאל דארפן צוצאלן.
  

גאנגען  אין צוגאב זענען קארן פארקויפט געווארן פאר קליענטן דורך קאר דילערס וועלכע זענען ארויסגע 
פון ביזנעס בעפארן ארויסגעבן די קאר טייטלס, מיינענדיג אז דער קליענט איז געבליבן אן א באווייז פון  
אייגנטום, אבער אין פילע פעלער איז דער קליענט נאכאלץ געווען געבינדן צו צאלן קאר באצאלונגען. די  

DMV( ס אפיסעס פון קאר זיכערהייט און טייטל סערוויסעס'Title Services  האבן געארבעט צוזאמען )
  פאר אזעלכע קליענטן. $682,000צו ארויסבאקומען קאר טייטלס אין די ווערט פון איבער  

  



האט אנגעהויבן נאכפאלגן די ציפערן פון אזעלכע פעלער, האט די   DMV, ווען די 2017זינט 
קליענטן צו באקומען די טייטל פאר זייערע קארן אין די ווערט פון   279דעּפארטמענט ארויסגעהאלפן 

  מיליאן דאלאר. 4.5איבער 
  

לץ א טייטל סערטיפיקאט פאר א קאר איז די דאקומענט וואס אנערקענט א מענטש אדער ביזנעס א
לעגאלער אייגנטומער. עס רעכנט אויס וויכטיגע אינפארמאציע איבער די קאר'ס היסטאריע און איבער די  

קאר אליין, אריינרעכענענדיג יאר, 'מעיק' און מאדעל. אן א טייטל קען א קאר אייגנטומער נישט  
פון אייגנטום וואס איז  אריבערפירן די אייגנטום, אראפנעמען א ליען )משכון( אדער אהערשטעלן א באווייז 

  נויטיג צו קענען ארויסנעמען א הלוואה פאר די קאר אדער צו אריינגעבן אן אינשורענס קלעים.
  

אין טייל פעלער ווען דער קליענט האט אריינגעגעבן א קלאגע איבערן קויפן א קאר, האבן דילערס 
די ווערט פון אזעלכע צוריקקויפונגען פארשונג.  DMVגעאפפערט צו צוריקקויפן די קאר אין לויף פון די 

  .$503,000איז געווען איבער  2021אין 
  

"ביי די מאטאר וויהיקלס דעּפארטמענט קאמישאנער, מארק דזש. פ. שרָאודער, האט געזאגט, 
DMV   זענען מיר זייער שטאלץ מיט די ארבעט וואס אונזער קאר זיכערהייט איינהייט טוט פאר קליענטן'ס

י ווער וואס גלויבט אז אז זיי זענען אויסגענוצט געווארן דורכאויס דאס פארקויף אדער  צוועק. סי
פאררעכטונג זאל וויסן אז זיי האבן אן אדוואקאט וואס וועט זיך אויפשטעלן פאר זייער'ס וועגן צו זיכער 

  מאכן אז זיי באקומען דאס פארוואס זיי באצאלן."
        

קודם דאס דורכשמועסן מיט דעם קליענטן און די ביזנעס  DMVקלאגע, טוט די ווען קליענטן גיבן אריין א  
צו פרובירן דאס צו לייזן אויף א פרידליכן אופן. בערך האלב פון אלע קלאגעס ווערן געלייזט אויף א  

פארשער אויס די קלאגע.  DMVדירעקטן אופן. אויב דער פראבלעם ווערט נישט געלייזט, דאן פארשט א 
אויב עס ווערט געפונען אז א דילער אדער א שַאּפ האט פארלעצט געזעצן און/אדער רעגולאציעס, קען די  

DMV  ביזנעס רעגיסטראציעס. –צייטווייליג אדער פערמאנענט  –גיבן קנסות און אוועקנעמען  
  

  DMV. די אנווייזונגען פאר קליענטן'ס DMVצו לערנען מער איבערן אריינגעבן א קלאגע, זעהט די  
נפארמאציע איבער זייערע רעכטן אויב א קלאגע ווערט געמאכט  העלפט אויך ביזנעסער און שטעלט צו אי

  .אנווייזונגען פאר פעסיליטיסקעגן זיי אין אונזערע 
  

ניו יארקער קענען לערנען איבער זייערע רעכטן ביים אריינברענגען זייער קאר צו א ריּפעיר שַאּפ אויף די  
DMV ווייסט אייערע רעכטן אין א קאר ריּפעיר שַאּפ וועבזייטל בלאט 'ס.   

  
לייסענסירטע ריּפעיר שַאּפ אדער דילער וואס מאכט פאררעכטונגען,  -צו זיין זיכער אז זיי נוצן א סטעיט 

זאלן קליענטן קוקן אויב עס איז דא א גרינע און ווייסע שילד אינדרויסן פון די שַאּפ מיט די ווערטער  
"Registered State of New York Motor Vehicle Repair Shop יטרע ניו יארק סטעיט " )רעגיסטר

מאטאר וויהיקלס ריּפעיר שַאּפ( און א גילטיגע ניו יארק סטעיט מאטאר וויהיקלס דעּפארטמענט  
  רעגיסטראציע סערטיפיקאט אינעווייניג. פאר א דילערשיּפ וועט די שילד זיין רויט און ווייס.

  
ער קאר אינספעקציע סטאנציע איז  קליענטן קענען אויך פעסטשטעלן אז א ריּפעיר שַאּפ, קאר דילער אד

  DMV. די רעגולירטע ביזנעס וועבזייטל בלאט -DMVטרעף א רעגיסטרירט ווי עס דארף צו זיין אויף די 
גיבט אויך נוצבארע עצות פאר קליענטן וועלכע גרייטן זיך צו קויפן, האנדלען אדער פארקויפן א קאר אויף 

  בלאט. לאז דעם קויפער וויסןדי 
  

###  
  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-consumers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W19i040hOj%2Bl%2BNhR671yVda06Gk3W9FUkQC%2BiqJVUlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-facilities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HXtimMC%2FFAC%2B%2B5nKL1H7vU2ukl%2B%2B1WHII8vrNIW%2FIPs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fmore-info%2Finformation-about-finding-dmv-regulated-business&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cGtiPMjxPOjWDCkihR69lKqrm7hgfc0WuD8kK4msmis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Flet-buyer-be-aware&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8wLQzsIVoNm%2FOyuZtIi6URfSmKQxOj5VnlaZVvp2yPg%3D&reserved=0
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