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 2012, 16נאװעמבער  רטיגע ארױסגעבונג׃פאר זאפא

ארבעט מיט קאר רענטאל קאמפאניס כדי נאכצוקומען קאנסומער  )CUOMO( קואמא גאװערנאר
 ןרלאנגפא

 
 ניו יארק מעטרא געגנטיבערגעפירט צום ראױטאס א 12,000מער פון 

 
 פאלגן נאך 5,000נאך 

 
 

רק סטעיט ארבעט מיט קאר ניו יא אז געמאלדן הײנט האט) Andrew M. Cuomo( קואמא. עם ענדרו גאװערנאר
ן קײן ארזיכערן אז ניו יארקערס בלײבן נישט אנגן און פרענטאל קאמפאניס כדי נאכצוקומען קאנסומער פארלא

'ס פארארדענונג האט דער דעפארטמענט גאװערנאר.  אױף דעם )Sandyן סענדי (האריקעיך עװל אפציעס נאטר
אױטאס צום ניו יארק  12,000װי ון מער די רעלאקאציע פ פארגרינגערט) Department of Stateװ סטעיט (א

קערס ונג װעט העלפן אקאמאדירן יענע ניו יארנדלקארס פאלגן נאך.  די דאזיגע הא 5,000ך און נא ,געגנט מעטרא
 .)Sandyהאריקעין סענדי (ון נירט געװארן פדער רואיװעמענס קארס זענען געשעדיגט א

 
 פארװיקלס װאס זײ פארלאזן זיך דערױף  נעפילע ניו יארקערס א זטאיבערגעלאט הא )Sandyהאריקעין סענדי ("

טאל קאמפאניס אײלן . "די קאר רענגעזאגט) Cuomo( קואמא גאװערנארהאט ונקציעס," ארבעט און טאגטעגליכע פ
 כעגטעגליוגײן צו זײער טאנסומערס צוריקצפן קאס און העלצוקומען די הױכע פארלאנג פאר אױטאכזיך צו כדי נא

רק בכל לשון של ניו יא ניס איןנדערע רענטאל קאמפאאון איך בעט א גירןר זײער שנעלע רעא.  איך לױב זײ פאבןלע
  "נשטרענגונגען.י אזײ זאלן זיך אנשליסן אין די רעקאװערבקשה 

 
-Enterprise Rent-Aר (ענטערפרײז רענט־ע־קא טפארמאגװאס  –) Enterprise Holdingלדינג (ענטערפרײז הא

Carל (עשענאל קאר רענטא), נNational Car Rentalר () און אלאמא רענט ע קאAlamo Rent A Car (– ט הא
 5,000ך קלס צום ניו יארק מעטרא געגנט, און נאװי 12,000 װימער  אריבערפירןעפענטליך געמאלדן אז זײ טוען 

רך דעם האריקעין.  ן דו, כדי צו העלפן אקאמאדירן די טרעװל געברױכן פון קאסטומערס געטראפךקארס פאלגן נא
 סלקאר רענטא 26,000ון גאנגענע פאר װאכן האבן די קאמפאניס אױך געקענט פראצעסירן מער פרבמשך די פא

װערן  רענטאל קאמפאניסנדערע קאר אערס.  מסטודי געברױכן פון קא דינעןן שײכות מיט אינשורענס כדי צו באאי
 ס זעלבע. צו טאן דארטעט ערװא

 
'ן דעפארטמענט אװ סטעיט'ס רדינירן מיטקאא) ACRAן (אסאסיעישארענטאל ר די אמעריקען קאב טוט אין צוגא

) צו פארזיכערן אז צענדליגע טױזנטער קארס און טראקס Marcos Vigilס װידזשיל (דעפיוטי סעקרעטערי מארקא
 משנעלסטן. װי א )Eastern Seaboard( איסטערן סיבארד ירט צוםיבערגעפרזענען א
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) האט אױך באקומען באריכטן אז Division of Consumer Protectionשיצונג (די אפטײלונג פון קאנסומער בא
װען לס אינדערצײט פאר װיקל רענטאצו הױכע פרײסן  נסומערסקא שעןטשארדזניס געװיסע רענטאל קאמפא
ציעס.  די נאדער אנדערע דעסטיװיקלס צו פארן צו די ארבעט א ץאזױ דרינגענד אין ערזקאנסומערס נױטיגן זיך א

ר די דאזיגע קאמפלעינטס און װעלן װײטער קאארדינירן מיט די רענטאל קאכטן באאבארזיכטיג פאטײלונג װעט אפ
 נדלט יושר'דיג און שנעל.וסטריע כדי צו פארזיכערן אז קאנסומערס װערן באהאינדא
 

אל קאר קאמפאניס קענען פײלן א קאנסומער רענט אומגײן מיט םבן שװעריגקײטן בײקאנסומערס װעלכע הא
נעט ) דורך אינטערDivision of Consumer Protectionדי אפטײלונג פון קאנסומער באשיצונג (לעינט מיט קאמפ
  .1- 1220-697-800ן דורך רופדער א /http://www.dos.ny.gov/consumerprotectionאױף 
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