
 

 

 

ව්යාජ දේ ගැන ඇඟවීම 
 
ව්යාජ TOA ගැන පාරිද ෝගිකයින්ට දැනුම්දීම  
 
ඔබ අව්යාජ TOA නිෂ්පාදනයක් මිල දී ගන්නා බව් තහවුරු කිරීමට එකම මාර්ගය TOA බලය ලත් බබදා 
හරින්බනකුබගන්, විකුණුම්කරුබව්කුබගන් බහෝ නැව්ත විකුණන්බනකුබගන්  ඍජුව් මිල දී ගැනීම බේ. 
 
TOA ලාාංඡනය සමඟ නීති විබ ෝධී බලස නිෂ්පාදන කළ ව්යාජ TOA ස්ීකර්, ධාව්න ඒකක සහ මයිබරාබ ෝන් 

යන ඒව්ා බලය බනාලත් බබදා හරින්නන් සහ නැව්ත විකුණන්නන් විසින්, විබ ්ෂබයන්ම නැබඟනහි  ආසියා 

කලාපබේ විකුණනු ලබන බව් අපි මෑතකදී දැන ගත්බතමු.  

 

බමම නිෂ්පාදනව්ලට TOA ලාාංඡන තිබබන අත , මූලික TOA නිෂ්පාදනයකට ව්ඩා සැලකිය යුතු ත ම් අඩු 

වියදමක් ව්න අත  පළමු බැල්බමන් අව්යාජ අයිතමයකට ඉතාම සමාන බලස බපනිය හැකි අත , එහි තත්වය, 

අභ්යන්ත ව් අඩාංගු බේ සහ කාර්ය සාධනය අපබේ ප්රමිතිව්ලට ළඟා බනාබේ. බමම නිෂ්පාදන ද්රව්ය බහෝ ශිල්ප 

බකෞ ලයය සඳහා ආ ක්ෂණ බ ගුලාසි ළඟා ක  ගැනීමට ද අසාර්ථ විය හැක. ව්යාජ නිෂ්පාදන(ය) භ්ාවිත 

කිරීබමන් පේධතිය රමව්ත්ව් ක්රියා බනාකිරීබම් අව්දානම තිබබන බව්ටත් එකම සැකසුම තුළින් උපක ණයට 
හානි කළ හැකි බව්ටත් අව්ව්ාදය ලබන්න. 

 
 
ව්යාජ දේ ව්ළක්ව්න්දන් දකද ේද 

1. කිසි යම් ව්යාජ බේ ව්ැළැක්ීමට අපබේ බලය ලත් බබදා හරින්නන්, විකුණුම්කරුව්න් සහ නැව්ත 
විකුණන්නන් හ හා පමණක් අපබේ නිෂ්පාදන මිල දී ගන්න.  

2. විකුණුම්කරුට TOA කර්මාන්ත ාලා බහෝ විකුණුම්කරුව්න් සමඟ ඍජු සම්බන්ධතාව් තිබේ යන 
හිමිකම් පෑම යටබත්, බලය ලත් බබදා හරින්නන්බගන් සාමානයබයන් ලබා ගැනීමට ව්ඩා වි ාල 
ව්ට්ටමකින් නිෂ්පාදන සැපයීම ගැන අව්ව්ාදය ලබන්න. එව්ැනි සැක සහිත මූලාශ්රව්ලින් මාර්ගගතව් 
බහෝ මාර්ග අපගතව් මිල දී බනාගන්න. 

3. කිසි යම් ආකා යකින් ඇසුරුම නැව්ත මුද්රා ක , නැව්ත භ්ාවිත ක  බහෝ කැඩී ඇති විට නිෂ්පාදනය මිල 
දී බනාගන්න. 

  



 

 

 
 
 
 න්නාම ආරක්ෂණය 
 
අපි අපබේ පාරිබභ්ෝගිකයින්ට ඉහළ තත්වබේ නිෂ්පාදන බබදා හැරීමට උත්සාහ ක මු, එබැවින් අපි එව්ැනි 
නිෂ්පාදන අපබේ බුේිමය බේපළ උල්ලාංඝන කිරීමක් බලසත් අපබේ ලියාපදාංචි බව්ළඳ ලකුණු කඩ කිරීමක් 
බලසත් සලකන්බනමු. අපි අව්ව්ාද ලිපි නිකුත් කිරීමටත්, දැනගනු ලබන අප ාධකරුව්න්ට අව්කමා කිරීමට 
අදාළ බලධාරීන් බව්ත බපත්සම් බගානු කිරීමටත් පසු බනාබසිමු. අව් ය බව්ක් සිතන්බන් නම්, එව්ැනි 
ව්යාජකරුව්න්ට සහසහ බබදා හරින්නන්ට එබ හිව් ව්ැඩිදු  නීතිමය ක්රියා ඇතුළුව් දැඩි ක්රියාමාර්ග ගැනීම සහ 
ඔේබබන් ක්රියා බකබර්.  
 
අමත ව්, පහත සඳහන් ඉල්ීම සම්බන්ධබයන් අපි ඔබේ බත්රුම් ගැනීම සහ සහය අගය බකාට සලකමු.  

1. අපි අපබේ බලය ලත් බබදා හරින්නන්, විකුණුම්කරුව්න් බහෝ නැව්ත විකුණන්නන් හ හා මිල දී 
බනාගත් නිෂ්පාදන සඳහා කිසිම ගුණාත්මක ව්ගකීමක් බනාබදන බව් බත්රුම් ගන්න. 

2. අව්යාජ TOA නිෂ්පාදන(ය) සමඟ එක්ව් එව්ැනි ව්යාජ නිෂ්පාදන(ය) භ්ාවිත කිරිබමන් සම්ූර්ණ 
පේධතියට බහෝ ඉන් බකාටසට සිදු ව්න කිසියම් හානියට කිසිම ආකා යකින් TOA ව්ගකීම බනාද න 
බව් සලකන්න. 

3. කිසිම බකබනක් ඔබට කිසියම් ව්යාජ බහෝ ව්යාජ බව්ට සැක ක න TOA නිෂ්පාදන විකිණීමට උත්සාහ 
ක න්බන් නම් ව්හාම අපබේ අබලවි නිබයෝජිතයින් සම්බන්ධ ක  ගන්න. 

පහත සඳහන් විදුත් තැපැල් ලිපිනය භ්ාවිත ක , අපබේ පාරිබභ්ෝගිකයින් ව්න ඔබ දැන ගන්නා බහෝ සැක 

ක න ව්යාජ බේ ගැන අපට දැනුම් දීමට බපාලඹව්මු: support@toa.com.sg. ව්යාජ නිෂ්පාදන බබදා හැරීම 

ව්ැළැක්ීබමහි TOA ඔබේ සහය අගය බකාට සලකයි.  

බමය කියීම සඳහාත් ඍණාත්මක අත්දැකීම්ව්ලින් අපබේ පාරිබභ්ෝගිකයින් ආ ක්ෂා කිරීම සඳහා ව්න අපබේ 
උත්සාහයට ඔබේ සහය සඳහාත් ඔබට ස්ූ තියි. 
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