
Hãy trao đổi với chúng tôi về bất cứ rắc rối nào trong đời sống tiêu dùng  

 

Tư vấn cho Người Nước ngoài  

Sinh sống tại Tỉnh Aichi 
 

Trao đổi về những mối lo lắng trong đời sống tiêu dùng 

Mỗi thứ 2 của tuần thứ tư hàng tháng 13:00 ~ 16:30 

 

Rắc rối liên quan tới hợp đồng Chịu thiệt hại bởi các hình thức kinh doanh không lành 

mạnh  Nợ chồng thêm nợ Xảy ra sự cố khi sử dụng sản phẩm v.v.  

 

[Trung tâm Đa văn hoá Aichi Chuyên lắng nghe trao đổi của người nước ngoài]  

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Pháp nhân Tài chính Lợi ích Công cộng Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế Tỉnh Aichi 

Đơn vị hợp tác: Tỉnh Aichi 

Thời gian: Mỗi thứ 2 của tuần thứ tư hàng tháng 13:00 ~16:00 

    

   ※Vui lòng đặt lịch hẹn qua điện thoại trước 12 giờ trưa thứ 6 của tuần trước đó. 

     

   ※ Nếu ngày tổ chức rơi vào ngày nghỉ lễ thì sẽ thực hiện bù vào ngày kế tiếp sau 

ngày nghỉ lễ đó. 

 

Phương thức tổ chức: Theo cơ chế đặt lịch trước và ưu tiên người đến trước. 

Tối đa 4 người (nhóm) 1 ngày. Trực tiếp trao đổi với chuyên viên tư vấn.  

Hãy an tâm vì có người phiên dịch.  

 

 

Trung tâm Đa văn hóa Aichi 

☎︎ ０５２−９６１−７９０２ 

E-mail sodan@aia.pref.aichi.jp 

 

Hỏi đáp & Tiếp nhận lịch hẹn: Thứ 2 ~ Thứ 7 10:00〜18:00 

Tổ chức Pháp nhân Tài chính Lợi ích Công cộng Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh 

Aichi 

mailto:sodan@aia.pref.aichi.jp


2-6-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi  Tầng 1 Tòa nhà Sannomaru Tỉnh Aichi 

Bên trong Aichi International Plaza  

 

 
 

[Cách thức đặt lịch hẹn] 

Hãy gọi điện tới Trung tâm Đa văn hoá Aichi 

 ☎︎ ０５２−９６１−７９０２ 

※ Chúng tôi sẽ chuẩn bị trước tài liệu, vì vậy xin vui lòng giải thích ngắn gọn nội dung 

cần trao đổi qua điện thoại. 

 

Người có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật! 

[Tiếp nhận trao đổi ngay trên điện thoại] 

  

Đường dây Nóng Người Tiêu dùng ☎︎１８８ 

Trung tâm Tổng hợp Đời sống Tiêu dùng Tỉnh Aichi  

☎︎ 052-962-0999 

 

Chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong đời sống tiêu dùng, như rắc rối 

về hợp đồng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, thiệt hại của người tiêu dùng do các 

phương thức kinh doanh không lành mạnh, nợ chồng thêm nợ , xảy ra sự cố khi sử dụng 

sản phẩm, v.v. 

 

Thứ 2~ Thứ 6:  9:00~16:30  Thứ 7, CN: 9:00~16:00 

(Nghỉ làm việc vào các ngày nghỉ lễ và khoảng thời gian từ 29/12 ~ 3/1) 

2-3-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi Tầng 1 Trung tâm Tự trị Tỉnh Aichi  

 



※Nội dung viết trên to roy đây có thể bị thay đổi, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi. 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

Ví dụ, bạn có đang gặp những khó khăn như thế này không? 

 

Nếu bạn gặp những rắc rối như dưới đây, hãy trao đổi với chúng tôi. 

 

Ví dụ 1 

Đã ký hợp đồng vì được bảo rằng có thể mua điện thoại thông minh giảm giá, nhưng 

thực tế giá không hề giảm.  

 

Ví dụ 2 

Đã chuyển khoản toàn bộ số tiền khi mua hàng trên mạng nhưng sản phẩm không được 

chuyển tới. 

 

Ví dụ 3 

Chỉ bằng 1 cú click chuột đã đăng ký vào trang web người lớn. 

 

Ví dụ 4 

Mua xe cũ nguyên trạng nhưng xe lại bị hỏng tại thời điểm giao xe nên mong muốn 

người bán sửa chữa xe miễn phí. 

 

Ví dụ 5 

Khi được yêu cầu thanh toán một khoản phí lớn cho việc tu sửa khi dọn ra khỏi căn hộ 

đang thuê, thì có nên trả hay không. 

 

Hãy trao đổi với chúng tôi về bất cứ vấn đề gì! 

 

 


