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גאװערנאר קואמא ) (CUOMOארבעט מיט קאר רענטאל קאמפאניס כדי נאכצוקומען קאנסומער
פארלאנגן
מער פון  12,000אױטאס אריבערגעפירט צום ניו יארק מעטרא געגנט
נאך  5,000פאלגן נאך

גאװערנאר ענדרו עם .קואמא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט ארבעט מיט קאר
רענטאל קאמפאניס כדי נאכצוקומען קאנסומער פארלאנגן און פארזיכערן אז ניו יארקערס בלײבן נישט אן קײן
טרעװל אפציעס נאך האריקעין סענדי ) .(Sandyאױף דעם גאװערנאר'ס פארארדענונג האט דער דעפארטמענט
אװ סטעיט ) (Department of Stateפארגרינגערט די רעלאקאציע פון מער װי  12,000אױטאס צום ניו יארק
מעטרא געגנט ,און נאך  5,000קארס פאלגן נאך .די דאזיגע האנדלונג װעט העלפן אקאמאדירן יענע ניו יארקערס
װעמענס קארס זענען געשעדיגט אדער רואינירט געװארן פון האריקעין סענדי ).(Sandy
"האריקעין סענדי ) (Sandyהאט איבערגעלאזט פילע ניו יארקערס אנע װיקלס װאס זײ פארלאזן זיך דערױף פאר
ארבעט און טאגטעגליכע פונקציעס ",האט גאװערנאר קואמא ) (Cuomoגעזאגט" .די קאר רענטאל קאמפאניס אײלן
זיך צו כדי נאכצוקומען די הױכע פארלאנג פאר אױטאס און העלפן קאנסומערס צוריקצוגײן צו זײער טאגטעגליכע
לעבן .איך לױב זײ פאר זײער שנעלע רעאגירן און איך בעט אנדערע רענטאל קאמפאניס אין ניו יארק בכל לשון של
בקשה זײ זאלן זיך אנשליסן אין די רעקאװערי אנשטרענגונגען".
ענטערפרײז האלדינג ) – (Enterprise Holdingװאס פארמאגט ענטערפרײז רענט־ע־קאר )Enterprise Rent-A-
 ,(Carנעשענאל קאר רענטאל ) (National Car Rentalאון אלאמא רענט ע קאר ) – (Alamo Rent A Carהאט
עפענטליך געמאלדן אז זײ טוען אריבערפירן מער װי  12,000װיקלס צום ניו יארק מעטרא געגנט ,און נאך 5,000
קארס פאלגן נאך ,כדי צו העלפן אקאמאדירן די טרעװל געברױכן פון קאסטומערס געטראפן דורך דעם האריקעין.
במשך די פארגאנגענע פאר װאכן האבן די קאמפאניס אױך געקענט פראצעסירן מער פון  26,000קאר רענטאלס
אין שײכות מיט אינשורענס כדי צו באדינען די געברױכן פון קאסטומערס .אנדערע קאר רענטאל קאמפאניס װערן
ערװארטעט צו טאן דאס זעלבע.
אין צוגאב טוט די אמעריקען קאר רענטאל אסאסיעישאן ) (ACRAקאארדינירן מיט'ן דעפארטמענט אװ סטעיט'ס
דעפיוטי סעקרעטערי מארקאס װידזשיל ) (Marcos Vigilצו פארזיכערן אז צענדליגע טױזנטער קארס און טראקס
זענען אריבערגעפירט צום איסטערן סיבארד ) (Eastern Seaboardװי אמשנעלסטן.

Yiddish

די אפטײלונג פון קאנסומער באשיצונג ) (Division of Consumer Protectionהאט אױך באקומען באריכטן אז
געװיסע רענטאל קאמפאניס טשארדזשען קאנסומערס צו הױכע פרײסן פאר װיקל רענטאלס אינדערצײט װען
קאנסומערס נױטיגן זיך אזױ דרינגענד אין ערזאץ װיקלס צו פארן צו די ארבעט אדער אנדערע דעסטינאציעס .די
אפטײלונג װעט פארזיכטיג באאבאכטן די דאזיגע קאמפלעינטס און װעלן װײטער קאארדינירן מיט די רענטאל קאר
אינדוסטריע כדי צו פארזיכערן אז קאנסומערס װערן באהאנדלט יושר'דיג און שנעל.
קאנסומערס װעלכע האבן שװעריגקײטן בײם אומגײן מיט רענטאל קאר קאמפאניס קענען פײלן א קאנסומער
קאמפלעינט מיט די אפטײלונג פון קאנסומער באשיצונג ) (Division of Consumer Protectionדורך אינטערנעט
אױף  http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/אדער דורך רופן .1- 800-697-1220
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