Thỏa Thuận Bồi Thường của Volkswagen với Liên Bang
Quỹ Ủy Thác Giãi Quyết Hậu Quả
Bồi thường xe 2.0 và 3.0 lít: 3 tỷ đô cho toàn Hoa Kỳ
Tòa án bổ nhiệm Wilmington Trust làm Trustee vào ngày 15 tháng 3 năm 2017.
Ngày hiệu lực của Trust được xác định bởi Tòa án là ngày 2 tháng 10 năm 2017.

Các tiểu Bang, Puerto Rico, D.C., các Bộ Lạc
Nộp đơn xin trợ cấp trước ngày 1 tháng 12 năm 2017.

Đầu tư vào công nghệ xe
không thải khí (ZEV)
2 tỷ đô trong 10 năm

• 800 triệu đô cho California
• 1,2 tỷ đô cho phần còn lại Hoa Kỳ
Các ý tưởng dự án có thể gửi tới electrifyamerica.com.
Bang Washington và Oregon cùng nhau trình ý tưởng đến VW cho
các dự án tại tiểu bang chúng ta.

Hội đủ điều kiện 112,7 triệu đô

Số tiền sẽ khác nhau

Những ý tưởng bao gồm:
• Trạm sạc xe điện ở khu chung cư, nơi làm việc, và các
		 điểm công cộng.
• Trạm sạc nhanh cho xe điện sử dụng các đầu cắm điện
		 phổ thông.
• Tiếp cận trung lập với thương hiệu để nâng cao nhận thức
		 về xe không thải khí (ZEV)

Tiền bồi thường dựa trên số lượng
xe đăng ký bị ảnh hưởng.

Dựa trên tư vấn của ủy thác viên,
số tiền của bộ lạc sẽ khác nhau.

Trợ giúp người tiêu dùng

Các Bộ Lạc

Bộ Môi Sinh

Tùy chọn khác nhau
Các Dự án Hợp Lệ

Động cơ Diesel 2.0 lít

VW có thể thu hồi, sửa chữa, mua
lại, hoặc chấm dứt hợp đồng thuê:

Sau khi được xác nhận là người hưởng lợi, phải nộp các Kế hoạch Giảm nhẹ
không muộn hơn 30 ngày trước khi yêu cầu các quỹ.
Các quỹ có thể được sử dụng để thay thế hoặc loại bỏ các động cơ diesel mới, động cơ
thay thế (khí nén tự nhiên, propan, hoặc lai), hoặc động cơ điện toàn bộ.

Xe tải loại Class 8 và xe
tải chuyển hàng từ cảng

Xe tải địa phương loại
Class 4-7

Phà/tàu kéo

Hệ thống cấp điện cho
các tàu biển neo đậu.

Đầu máy xe lửa loại
chở hàng

Thiết bị hỗ trợ sân bay

Xe nâng hàng (Forklifts) và
thiết bị xếp hàng tại cảng

Xe buýt trường học loại
Class 4-8, xe đưa đón,
xe trung chuyển

Các xe hạng nhẹ loại
không thải khí (ZEV).
15% quỹ.

Cấp nguồn vốn đối ứng
cho các dự án đủ điều
kiện theo DERA.

• 2009-2015 Jetta
• 2009-2014 Jetta Sportwagen
• 2013-2015 Beetle
• 2013-2015 Beetle Convertible
• 2010-2015 Audi A3
• 2010-2015 Golf
• 2015 Golf Sportwagen
• 2012-2015 Passat

Động cơ Diesel 3 lít

VW có thể thu hồi hoặc sửa chữa:
• 2013 – 2015 Audi Q7
• 2014 – 2016 Audi A6, A7, A8, Q5
• 2013 – 2016 Porsche Cayenne
• 2013 – 2016 VW Touareg
Nếu không thể sửa chữa, VW có
thể mua lại hoặc chấm dứt hợp
đồng thuê:
• 2009 - 2012 Volkswagen Touareg
• 2009 - 2012 Audi Q7 diesels

Để biết thêm thông tin và gửi khiếu nại đến:
www.vwcourtsettlement.com/en/

Để nhận điện thư của bộ Môi Sinh về các chế tài của liên bang đối với VW, xin đăng ký tại bit.ly/vwsettlement.

