ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ
ਸਾਡਾ ਉਦੇ਼ਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੰ ਼ਿਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾਾਂ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰ ਦੱਸੋ.
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁ ਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਾਾਂਗੇ.
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੰ ਸਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ
ਲੱ ਗੇਗਾ. ਇਸ ਸਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕਵੇਂ Australian Financial Complaints Authority (AFCA)
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਤੋਂ ਖੁ਼ਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਵੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਏ ਸਜਸਦਾ ਅਸੀ ਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਾਂ ਸਮੱਸਸਆਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ:
Phone

Post

Email

Ph. 1300 613 182

Locked Bag 2004, Brandon
Park, Victoria 3150

nfsdr@nissan.com.au

ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁ ਰੰਤ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਸਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ. ਸਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਨੰ ਸਨਯੁ ਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ
ਪਸਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਤੀਸਨਧੀ ਜਾਾਂ ਸਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ. ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਨੰ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਸਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਾਂਗੇ.

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ.
ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਪਸਹਲੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਾਾਂਗੇ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਸਲਆਾਂ
ਸਵੱਚ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ ਮੌਸਖਕ ਜਾਾਂ ਸਲਖਤੀ ਰਪ ਸਵੱਚ 24 ਘੰਸਟਆਾਂ (ਜਾਾਂ 1 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਾਂ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗੇ.
ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ. ਸਜੱਿੇ ਇੱਕ ਸਵਸਸਤਰਤ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਹੈ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਾਂਗੇ, ਖਾਸਕਰ ਸਜੱਿੇ ਪਰਗਤੀ ਸਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ.
ਅਸੀ ਾਂ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਵੱਚ ਰਹਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਨਪਟਾਰੇ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਵਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਦੱਸਾਾਂਗੇ ਸਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕਉ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੱਚ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਸੇ ਸਵੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ,
ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਾਂਗੇ.
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ਸਾਡੇ ਸਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ.
 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕਉ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ
 ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਵੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਿਾਰਟੀ (AFCA) ਕੋਲ ਸਲਜਾਣ ਦੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਸਵਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੱਤੀ ਤੰਗੀ, ਸਕ਼ਿਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਸਡਫਾਲਟ ਨੋ ਸਟਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਲਖਤੀ ਜਵਾਬ 21
ਕੈਲੰਡਰ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਸਦਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਜੇ ਸਾਨੰ ਆਪਣੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰਾਾਂਗੇ.
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ਼ਿਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਾਂਗੇ.

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਨਾਖੁ਼ਿ ਹੋ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਵੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਿਾਰਟੀ (AFCA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ. AFCA ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋ ਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਵੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਿਾਰਟੀ (AFCA):
ਫੋਨ: 1800 931 678
ਈ - ਮੇਲ: info@afca.org.au
Online: www.afca.org.au
Post :
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