
 

 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਸੋਧਾ ਂ- 29 ਮਾਰਚ, 2022 
 
29 ਮਾਰਚ, 2022 ਤ:, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਿਬਨਾ ਂਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ:  

● ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਿਡF ੰਕ (ਿਜਵL ਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਕੌਫੀ, ਆਿਦ) 

● "ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ" ਦੇ ਬਦਲੇ ਪSਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਿਡF ੰਕ (ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ, ਜਾ ਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ + ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ)  

● ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾ ਂਿਰਵਾਰਡ ਪSੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੁਆਇਟੰਾ ਂਜਾ ਂਿਰਵਾਰਡਾ ਂਦੇ 
ਬਦਲੇ ਪSਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਡF ੰਕ।  

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਮੁਦਰਾ ਵਾਊਚਰ, ਿਗਫਟ ਕਾਰਡ ਜਾ ਂਿਡF ੰਕ ਸਬਸਿ[ਪਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਡF ੰਕਸ ਨੰੂ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਤ: ਛੋਟ 
ਨਹ_ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਬੋਂ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਡF ੰਕ ਜਾ ਂਇੱਕ-ਖਰੀਦੋ-ਇੱਕ-ਪਾਓ (buy-one-
get-one) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ_ ਹਨ। 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
 
ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਾਊਚਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

"ਮੁਦਰਾ ਵਾਊਚਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ (ਿਪSੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂਿਡਜੀਟਲ) ਕਾਰਡ ਜਾ ਂਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੱੁਲ ਵਾਲਾ ਵਾਊਚਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਨੂ ਿਵਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਵਾਊਚਰ 
ਦੀ ਵਰਤ: ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

"ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ" ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ (ਜਾ ਂਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ) ਲਈ ਇੱਕ (ਿਪSੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਂ
ਿਡਜੀਟਲ) ਕਾਰਡ ਜਾ ਂਵਾਊਚਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਵਰਿਣਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਮੀਨੂ ਆਈਟਮਾ ਂਲਈ ਨਹ_ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵ[ੇਤਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪSੋਗਰਾਮਾ ਂਰਾਹ_ ਪੁਆਇਟੰ ਅਤੇ ਿਰਵਾਰਡ ਵੇਚ ਕੇ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤ: ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਗਾਹਕ 100 ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਆਇਟੰਾ ਂਲਈ $5 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਪੁਆਇਟੰਾ ਂਨੰੂ 
"ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ" ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਨਹ_, ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅੰਕ ਜਾ ਂਿਰਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ_ ਹਨ। ਪੁਆਇਟੰ ਅਤੇ 
ਿਰਵਾਰਡ ਤਾ ਂਹੀ ਵੈਧ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਪਛਲੀਆ ਂਖਰੀਦਾ ਂ'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਰੁਝਿੇਵਆ ਂਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ(ਿਜਵL ਿਕ 
ਗਾਹਕ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਪSਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਆਗਤ ਜਾ ਂਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਬੋਨਸ, ਆਿਦ ਵਜ: ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵ[ੇਤਾ ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਾਹਕਾ ਂਤ: ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤ: ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੰੂ "ਮੁਫ਼ਤ ਿਡF ੰਕ" ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ) 

ਨਹ_, ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਿਵੱਚ ਿਡF ੰਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 3 ਘੰਿਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਡF ੰਕ ਵਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ_ 
ਹਨ। 
 
vancouver.ca/reduce-single-use ਤ: ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਟਲੂਿਕੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 


