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ضمن تربیک به حسن سلیقه شام در انتخاب رشکت توسعه صنایع تولیدی عظیم خودرو، خواهشمند است از آنجایی که دفرتچه گارانتی و راهنامی 

رسویس گارانتی جزئی از اسناد خودروی شامست، پس از تحویل گرفنت خودرو، این دفرتچه را به دقت مطالعه فرمایید و در حفظ و نگهداری آن کوشا 

باشید. همچنین خاطر نشان می سازد ارائه خدمات گارانتی، تنها در منایندگی های مجاز این رشکت امکان پذیر می باشد. لذا در هنگام تحویل خودرو، 

کارت گارانتی را دریافت کرده و در زمان رسویس های دوره ای، آن را به واحد پذیرش منایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ارائه منایید. در قسمت 

ثبت سابقه خدمات و رسویس، سابقه ای کامل از خدماتی که بر روی خودروی شام انجام شده، ثبت می شود. ثبت این اطالعات برای حفظ رشایط 

گارانتی و ارائه خدمات بهرت در مراجعات بعدی رضوری است و الزم است که منایندگی مجاز برگه مربوطه را در پایان هر رسویس تکمیل مناید.

مـقدمه
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شامره شناسایی خودرو :  

تاریخ رشوع گارانتی:

مدل خودرو:

شامره موتور:

آدرس منایندگی مجاز: ................................................................................................................

.................................................................................

                                                                             مهر و امضاء منایندگی مجاز

 خریدار محرتم، لطفاً توجه فرمایید در این صفحه، مشخصات خودروی شام به 

طور دقیق و خوانا توسط منایندگی تکمیل شود.

لطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگر، این دفرتچه را به مالک جدید تحویل منایید. 

شناسایی خودرو

تـوجــه
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مسلامً شام خواستار حفظ رشایط ایده آل خودروی شخصی خود هستید. این کار با مراجعه منظم به منایندگی های مجاز در کیلومرتهای تعیین شده 

و انجام رسویس های قید شده در این دفرتچه میرس می شود.منایندگی های مجاز رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو در رسارس کشور با تجهیزات 

کامل و پرسنل مجرب، آماده پاسخگوئی به مشرتیان خود هستند.

با تعیین وقت قبلی )اینرتنتی و یا تلفنی( و دادن اطالعات کامل در مورد خرابی خودرو، به منایندگی کمک خواهید کرد تا در ارسع وقت، نسبت به 

رفع نقص خودروی شام اقدام منایند. )به غیر از موارد اضطراری(

هنگام تکمیل کارت تعمیراتی توسط تعمیرگاه، آدرس و شامره متاسی که در طول روز بتوان با شام متاس گرفت را به فرد مسئول ارائه دهید.

درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشرت و جهت اطالع از شامره متاس و آدرس منایندگی های رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو به عنوان واسطه 

یا به آدرس سایت رشکت صنایع  44581400-021 متاس گرفته و  44581300-021 و  44581200-021 و  با شامره تلفن مرکز  فروش و خدمات پس از فروش، 

تولیدی عظیم خودرو www.AzimKhodromfg.com مراجعه منائید.

نحوه مراجعه به منایندگی 
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کلیات گارانتی 

مطابق با آنچه در این دفرتچه آمده است، رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو با ارائه گارانتی به کلیه محصوالت تولیدی این رشکت جهت حصول 

اطمینان به کیفیت تولیدات و رفع کلیه ایرادات مربوط به ساخت قطعات و مونتاژ خودرو با مراجعه به منایندگی های رسارس کشور، خدمات خود 

را تضمین می مناید. 

مدت گارانتی

رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو، محصول ”فوتون مدل ساوانا“ خود را به مدت 60ماه و یا 150000 کیلومرت )هر کدام زودتر فرا برسد( گارانتی می مناید. 

مدت ضامنت در کارت گارانتی درج گردیده و از زمان تحویل خودرو به اولین خریدار، مطابق با رشایط مندرج در این دفرتچه ارائه می گردد.

رشایط گارانتی

کارت گارانتی خودرو همراه با سایر مدارک در زمان تحویل خودرو به اولین خریدار تحویل می گردد. رضوری است در حفظ 

ونگهداری آن تا پایان دوره گارانتی دقت منایید. منایندگی ها فقط با ارائه اصل کارت گارانتی مجاز به ارائه خدمات گارانتی می باشند.

تـوجــه
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در دوره گارانتی، کلیه قطعات خودرو به استثنای قطعاتی که در این دفرتچه با توجه به رشایط مندرج در آن اشاره شده است، مشمول گارانتی 

بوده و مشرتیان می توانند برای استفاده از آن به یکی از منایندگی های رسارس کشور مراجعه منایند.

 باتری: گارانتی باتری از تاریخ رشوع گارانتی به مدت 12 ماه یا 40000 کیلومرت )هر کدام که زودتر فرا برسد ( می باشد. )در صورت عدم استفاده صحیح 

از باتری، مشمول گارانتی منی باشد.(

 الستیک: گارانتی الستیک از تاریخ رشوع گارانتی به مدت 12 ماه یا 10000 کیلومرت می باشد. )در صورت الیه الیه شدن، ترک خوردن و باد کردن 

قسمتی از الستیک، مشمول گارانتی می باشد.(

 برف پاک کن: گارانتی برف پاک کن از تاریخ رشوع گارانتی به مدت 6ماه یا 10000 کیلومرت)هر کدام که زودتر فرا برسد( می باشد.  

 کمک فرن: گارانتی کمک فرن ها، بوش طبق و سیبک ها، 36 ماه یا 100000 کیلومرت می باشد.

 کلیه وارشآالت: گارانتی کلیه وارشآالت از تاریخ رشوع به مدت 12 ماه یا  10000 کیلومرت می باشد. )در صورتیکه به تنهایی تعویض گردد مشمول گارانتی منی باشد.(

 شیشه: گارانتی شیشه از تاریخ رشوع به مدت 12ماه یا 10000 کیلومرت می باشد. )مشکالت مربوط به کیفیت شامل اعوجاج نور، وجود حباب های هوا 

در شیشه، تغییر رنگ، خودکشی شیشه در اثر رسد و گرم شدن هوا مشمول گارانتی می باشد(.

 قطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودرو: گارانتی قطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودرو، از تاریخ رشوع به مدت 

36 ماه یا  100000 کیلومرت) هر کدام که زودتر فرا برسد( می باشد.

 قطعات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودرو:گارانتی قطعات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودرو، از تاریخ رشوع به مدت 

12 ماه یا 10000 کیلومرت)هر کدام که زودتر فرا برسد(می باشد.

موارد تحت پوشش گارانتی
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 ضامنت رنگ خودرو: گارانتی رنگ خودرو در برابر متورم شدن)طبله کردن(، ترک خوردن، رنگ پریدگی یا لکه کردن سطح قابل رویت 

متام قطعات رنگ شده به دلیل نقص تولید یا مواد، از تاریخ رشوع گارانتی به مدت 36 ماه می باشد. 

100000 کیلومرت می باشد.  شمع موتور: گارانتی شمع موتور از تاریخ رشوع به مدت 36 ماه  یا 

 تسمه: کلیه تسمه ها فاقد گارانتی می باشند.

 قطعات استهالکی: حداکرث گارانتی قطعات استهالکی نظیر لنت ترمز، از تاریخ رشوع گارانتی 6 ماه یا  10000 کیلومرت می باشد.

 گارانتی قطعات نصب شده: کلیه قطعات تعویض شده در دوران گارانتی حداکرث تاپایان مدت گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد.

موارد تحت پوشش گارانتی

در دوران گارانتی داغی قطعات تعویض شده با هزینه گارانتی، متعلق به رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو بوده 

و تحویل مشرتی منی گردد.

تـوجــه
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به شام  تولیدی عظیم خودرو  باشد. رشکت صنایع  می  توسط خریدار  نامناسب خودرو  نگهداری  از  ناشی  عمدتاً  گارانتی  از شمول  موارد خارج 

توصیه می کند در نگهداری خودروی خود همواره دقت منایید.

1- قسمت هایی که در اثر تصادف یا رضبه آسیب دیده اند.

2- قطعات و تجهیزاتی که بطور اضافی روی خودرو نصب شده اند و نصب آنها به قطعات دیگر خودرو آسیب زده باشد، مانند سیستم های 

صوتی و نصب دزدگیر که باعث تغییرات در سیم کشی و ایرادات فنی در خودرو شود.

3- نصب هرگونه قطعات زنگ زده که موجب بروز خوردگی و یا زنگ زدگی در سایر قطعات شود.

4- از بین رفنت رنگ خودرو در اثر تصادف و برخورد اشیاء خارجی به بدنه.

بنا بر تشخیص کارشناس گارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو، به علت عدم انجام رسویس های دوره ای در وقت مقرر  5- عیوبی که 

ایجاد شده باشد، شامل گارانتی منی باشد. 

6- هرگونه تغییرات در خودرو یا تقویت آن و یا حذف قطعات و جایگزین منودن قطعات دیگر، همچنین تعمیرات و تغییرات در تعمیرگاه های 

غیرمجاز مانند دستکاری در سیستم موتور و گیربکس و دیفرانسیل و تغییر در سیم کشی خودرو و دستکاری در کیلومرت خودرو بنا به تشخیص 

کارشناسان فنی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو، شامل گارانتی منی باشد.

7- در صورتی که شامره هویت خودرو محو شده باشد از گارانتی خارج می گردد.

موارد خارج از پوشش گارانتی
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8- خرابی ناشی از بالیای طبیعی )سیل و زلزله( و یا اغتشاش و یا شورش های سیاسی و اجتامعی.

در  افراد  توسط  انگاری  دلیل سهل  به  آتش سوزی  وقوع  یا  و  تعمیرات  هنگام  به  ایمنی  موارد  رعایت  عدم  دلیل  به  آتش سوزی  گونه  هر   -9

مجاز. غیر  تعمیرگاه های 

10- خسارت ناشی از قرار گرفنت خودرو در میدان های قوی الکرتومغناطیسی مانند پستها و دکل های فشار قوی انتقال برق.

11- فاسد شدن باتری در اثر عدم استفاده از خودرو به مدت طوالنی شامل گارانتی منی باشد.

12- پوسیدگی الستیک و قطعات الستیکی در اثر توقف  و عدم استفاده به مدت طوالنی شامل گارانتی منی باشد.

13- عیوب موتوری که در اثر نفوذ آب به داخل موتور در مناطقی که دارای عمق زیاد هستند ایجاد شده باشد، شامل گارانتی منی باشد.

14- سهل انگاری در اثر استفاده از تیغه برف پاک کن خراب  و در نتیجه خط افتادن روی شیشه شامل گارانتی منی باشد.

15- با توجه به اینکه وجود ضد یخ از زنگ زدن قطعات موتوری جلوگیری می کند، عیوب ناشی از عدم استفاده از ضدیخ شامل گارانتی منی باشد.

16- هزینه های مربوط به قطعات مرصفی و استهالک قطعات استهالکی شامل گارانتی منی باشد، از جمله فیوز، المپ، روانکارها، گاز کولر، 

گردد، قطعات  ذکر شده  قـطعات  تعویض  بـاعث  باشد،  می  گارانتی  پوشش  تحت  که  دیگری  در صورتیکه خرابی قطعه  تنها  الکرتولیت.  مایع 

گارانتی قرار می گیرند.  مذکور مشـمول 

دراین قسمت ما به رشح کامل این قطعات می پردازیم.

موارد خارج از پوشش گارانتی
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قطعات مرصفی و یا قطعات با عمر مفید محدود، به قطعاتی اطالق می شود که عمر آنها نسبت به سایر قطعات خودرو محدودتر بوده و به 

صورت عادی پس از گذشت مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی مستهلک شده و بایستی تعویض شوند.

استهالک این قطعات، رابطه مستقیمی با نحوه استفاده خودرو توسط کاربر یا راننده آن دارد. این قطعات نظیر روغن ها )روغن موتور، روغن 

یا گازوئیل(، انواع فیلرتها )فیلرت هوا،  گیربکس، روغن دیفرانسیل و روغن فرمان هیدرولیک(، شمع سیستم جرقه زنی، سوخت خودرو)بنزین 

... شامل  فیلرت سوخت، فیلرت هوای سیستم خنک کننده، فیلرت روغن(، ضد یخ، تیغه برف پاک کن، لنت ترمز، صفحه کالچ، انواع المپ ها و 

باشد. گارانتی منی 

قطعات مرصفی

در صورتیکه قطعات معیوب خودرو بنا به تشخیص کارشناس گارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو تعویض 

گردند، مواد مرصفی تعویض شده مربوط به عیب مورد نظر شامل گارانتی خواهند بود.

تـوجــه
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گارانتی خودرو ابطال 

رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو جهت ارائه خدمات مطلوب، از شام به عنوان عضو خانواده خود تقاضا دارد در حفظ و نگهداری خودرو 

دقت فرمایید. در رشایط زیر گارانتی خودرو ابطال و منایندگی ها از ارائه خدمات معذور خواهند بود:

1( در صورت محو شدن پالک مشخصات خودرو و یا دستکاری در شامره موتور، گارانتی خودرو لغو می گردد.

گارانتی  کارشناسان  به تشخیص  بنا  تغییرات  یا هرگونه  و  آن  انداخنت  کار  از  یا  و  کیلومرت شامر  2( در صورت دستکاری جهت کم کردن 

رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو، گارانتی خودرو ابطال می گردد.

عیب  برطرف منودن  در ارسع وقت جهت  بایستی  دخالت مشرتی، مشرتی  و  بدون خواست  کیلومرت شامر  افتادن  کار  از  در صورت  تبرصه: 

وارده به منایندگی مجاز مراجعه منوده تا از ابطال گارانتی جلوگیری گردد.

3( گارانتی خودروهایی که در سانحه و یا آتش سوزی آسیب دیده و ایراد به دلیل نقص فنی خودرو نباشد، حتی درصورت بازسازی لغو می گردد.

4( در صورت هرگونه تغییر در کاربری تعریف شده توسط سازنده خودرو و تبدیل جهت رشکت در هرگونه مسابقات اتومبیلرانی و یا استفاده 

به منظور خودروی کار، گارانتی خودرو ابطال می گردد.

رشایط ابطال گارانتی خودرو و قطعات
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قطعات گارانتی  ابطال 

1( در صورت تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیر استاندارد رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو در تعمیرگاه های غیر مجاز، نه تنها 

از گارانتی خارج می گردند. قطعات مذکور، بلکه سایر متعلقات در آن مجموعه 

2( رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو هیچگونه تعهدی در قبال بروز اشکاالت در قسمت های  تغییر یافته روی خودرو نخواهد داشت. هرگونه تغییرات 

در خودرو توسط مشرتی شامل آهن کشی، تقویت شاسی، نصب تجهیزات اضافی، تقویت و تغییرات در فرنبندی خودرو، نصب رینگ و الستیک 

غیر استاندارد، تغییرات در سیم کشی و آسیب به آن در اثر نصب دزدگیر غیر استاندارد، استفاده از کیتها و مواد و قرص های کاهنده سوخت و آسیب 

به قطعات سیستم سوخت رسانی نظیر پمپ بنزین و انژکتورها که در نهایت منجر به بروز عیب در سیستم الکرتیکی و الکرتونیکی و مکانیکی خودرو 

گردد، باعث ابطال گارانتی خواهد شد.

قطعات نصب شده در منایندگی های مجاز

کلیه قطعات تعویض شده در منایندگی های مجاز با ارائه فاکتور رسمی، به مدت 6ماه و یا کارکرد 10000 کیلومرت گارانتی می باشد.

خدمات انجام شده در منایندگی های مجاز  

کلیه خدمات انجام شده در منایندگی های مجاز با ارائه فاکتور رسمی، به مدت 2 ماه و یا کارکرد 3000 هزار کیلومرت دارای گارانتی می باشد.

رشایط ابطال گارانتی خودرو و قطعات

تعهدات منایندگی ها
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1( قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

2( آئین نامه اجرایی قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

ماده 1( اصطالحات ذيل در معاين مرشوح به کار برده می شود:

1-1- خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل رسنشني و بار تا ظرفيت مجاز.

و  توليدي  نو  خودروهاي  فروش  به  مبادرت  فروش  واسطه  طريق  از  يا  مستقيم  طور  به  که  حقوقي  يا  حقيقي  هرشخص  کننده:  عرضه   -2-1

واردايت خود می کند. 

1-3- واسطه فروش: هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو اقدام مي کند.

1-4- منايندگي مجاز: هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت 

ضامنت است.

1-5- مرصف کننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخيص يا عمومي در اختيار دارد.

1-6- بهاي خودرو: مبلغي است که در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه کننده قيد گرديده است.

ضوابط مربوط به حقوق مشرتیان

قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو
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ماده 2( عرضه کننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد اميني، کيفيت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضامنت ارائه شده به مرصف کننده 

مي باشد.

1: دوره تضمني مني تواند کمرت از يک سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مرصف کننده باشد. تبرصه 

تبرصه 2: دوره تعهد يا دوره تأمني قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مرصف کننده مي باشد.

ماده 3( عرضه کننده در طول مدت ضامنت، مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب نايش از طراحي، مونتاژ، توليد و يا حمل است که در خودرو 

وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز منوده و با مفاد ضامنتنامه و مشخصات اعالم شده به مرصف کننده مغاير بوده يا مانع 

استفاده مطلوب از خودرو يا نايف اميني آن باشد يا موجب کاهش ارزش معاماليت خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت 

ضامنت و جربان کليه خسارات وارده به مرصف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مايل و جاين و هزينه هاي درمان نايش از نقص يا عيب 

تعمريات  در طول مدت  مشابه  جايگزين  تأمني خودروي  تعمريگاه،  به  باشد( هزينه هاي حمل خودرو  ثالث  بيمه شخص  تعهدات  از  )که خارج 

)چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد( بر عهده عرضه کننده می باشد.

ايجاد شبکه  به  کننده مکلف  ايفا می شود. عرضه  يا منايندگي مجاز  از طريق واسطه فروش  يا  به طور مستقيم  کننده  1: تعهدات عرضه  تبرصه 

خدمات پس از فروش يا منايندگي هاي مجاز تعمري و توزيع قطعات يدکي و تأمني آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده 

در سطح کشور بوده و مني تواند مرصف کننده را به مراجعه به منايندگي معيني اجبار منايد.

قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو
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اختالفات  هيأت حل  در  ابتدا  درخواست طرفني  اختاليف حسب  موضوع  فوق،  ماده  موضوع  بني طرفني  اختالف  بروز  در صورت   :2 تبرصه 

رسمي  کارشناس  رياست  به  انتظامي  نريوي  کارشناس  و  دادگسرتي  رسمي  کارشناس  خودرو،  کننده  عرضه  هاي  منايندگي  از  متشکل  مربوطه، 

دادگسرتي طرح و رأي الزم با اکرثيت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعرتاض هر يک از طرفني به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه 

قابل پيگريي خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداکرث ظرف دو ماه انشاء رأي منايد.

ماده 4( چنانچه نقص يا عيب قطعات اميني خودرو در طول دوره ضامنت پس از سه بار تعمري همچنان باقي باشد يا در صوريت که نقص يا 

با يک تعمري برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از يس روز به دليل  عيب قطعايت که موجب احتامل صدمه جسمي يا جاين اشخاص گردد و 

با  يا  با خودروي نو تعويض  تعمريات غري قابل استفاده مباند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مرصف کننده خودروي معيوب را 

توافق، بهاي آن را به مرصف کننده مسرتد دارد.

1: در صورت بروز اختالف بني طرفني، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختالف موضوع تبرصه 2 ماده 3 اين قانون می باشد. تبرصه 

تبرصه 2: عرضه کننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسرتد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب 

و نقص قبيل و يا اعالم رصيح عيوب مزبور در اسناد واگذاري، مجاز می باشد.

ماده 5( عرضه کننده، واسطه فروش و منايندگي مجاز تعمري موظف اند هر بـار که خودروي موضوع ضـامنت، مـورد تعمري يا خـدمات مختلف  

دوره ای قرار می گیرد، پس از امتام کار، به صورت مکتوب کليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از سوي مرصف کننده، اقدام های انجام شده 

قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو
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قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

و قطعات تعمري يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذکر منوده و آن را تسليم مرصف کننده منايد.

يا تأييد نشده توسط عرضه کننده و منایندگی های مجاز تعمري، ممنوع می باشد. تبرصه: استفاده از قطعات غري استاندارد 

به  اين تعهدات  باشد،  ناممکن  قابل رفع(  بيني و غري  پيش  قابل  به دليل حوادث غريمرتقبه )غري  کننده  انجام تعهدات عرضه  6( چنانچه  ماده 

حالت تعليق در می آید. مدت تعليق به دوره ضامنت افزوده می شود.

ماده 7( هر نوع توافق مستقيم يا غريمستقيم بني عرضه کننده، واسطه فروش يا مرصف کننده که به موجب آن متام يا بخيش از تعهدايت که 

عرضه کننده بر طبق اين قانون و يا ضامنتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط منايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، 

در برابر مرصف کننده باطل و بالاثر می باشد.

10 قانون مدين  تبرصه: انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکاليف طرفني قرارداد و مشمولني اين قانون در آن رعايت نشود، به استناد ماده 

و مورد مشابه، غريقانوين و از درجه اعتبار ساقط است.

و  يا نصب قطعات  تعويض  دليل  به  که  ثالث  اشخاص  و  کننده  به مرصف  وارد شده  مايل  و  و خسارات جاين  نقص  و  عيب  گونه  8( هر  ماده 

سيستم هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبکه رسمي و مجاز عرضه کننده توسط مرصف کننده طي دوران ضامنت ايجاد شود از شمول 

اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مرصف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ايجاد مني کند.
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قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

آیین نامه اجرایی قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

ماده 9( عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت کتبي در اوراق ضامنت نامه قيد و در زمان تحويل خودرو، به نحو 

مقتيض، موضوع اين قانون را به طور رصيح و روشن به مرصف کننده اعالم منايد.

۱۰( آیین نامه اجرايئ اين قانون )به ويژه در مورد مالک هاي ايجاد منایندگی های مجاز تعمري در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي  ماده 

عرضه شده( ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 11( وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راستاي حفظ حقوق مرصف کنندگان و اعالم گزارش ادواري 

شش ماهه به کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.

مربوط به خامت پس از فروش

ماده 1 ( ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل متام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و منایندگی های مجاز انواع 

وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کـشنده، تریلر و انواع مـوتورسیـکلت ساخت داخل 

کشور یا خارج می باشد.
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آیین نامه اجرایی قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

ماده 2( دراین آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مرشوح مربوط به کار می روند: 

پ( عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا 

وارداتی خود می مناید.

ت( خدمات پس از فروش: عبارت است از کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضامنت و تعهد، شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تامین 

قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد.

ث( واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده رصفاً یا تواماً عهده دار خدمات فروش و پس از 

فروش خودرو از طریق منایندگی های مجاز می باشند. واسطه مذکور می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان رشکتی مستقل 

تحت نظارت عرضه کننده فعالیت منوده و خدمات خود را ارائه مناید.

ج( منایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضامنت است.

چ( شیوه ارائه خدمات پس از فروش: بر اساس استاندارد ملی شامره )19117( در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، 

شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و منایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آن می باشد.
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آیین نامه اجرایی قانون حامیت از حقوق مرصف کنندگان خودرو

ح( دستورالعمل رشایط ، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی است که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش 

خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و منایندگی های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، تهیه و اقدام می شود.

خ( خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تامین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق 

مواد)12( و )13( این آیین نامه صورت گرفته و انجام آن به صورت رایگان، به عهده عرضه کننده می باشد.

د( خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تامین، تعویض و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده )15( این آیین نامه و 

در قبال دریافت اجرت "برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده)2( این آیین نامه" از سوی عرضه کننده برای مرصف کننده انجام می شود.

ذ( خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از منایندگی مجاز به مرصف کننده ارائه می شود.

ر( خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین املللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی باشد.

ز( ضامنت نامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضامنت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط 

عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مرصف کننده می شود.

ژ( استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد رسنشین  و مقدار بار.
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س( کتابچه راهنامی مرصف کننده: کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مرصف کننده 

تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش،چرخ 

زاپاس، جک، آچارچرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مرصف سوخت )به تفکیک شهری، برون شهری و ترکیبی( 

وهمچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی منایندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش،منت قانون، آیین نامه و دستورالعمل های 

اجرایی آن باشد.

ش( تامین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

ص( قیمت کارشناسی: قیمتی است که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگسرتی در رشته مرتبط تعیین می شود.

ض( رشکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انجام 

ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، منایندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و عرضه کننده انتخاب می شود.

ط( نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت منایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار،اجرت یا دستمزد خدمات 

و همچنین نرخ قطعات و مواد مرصفی مطابق ماده )51( اصالحی قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1392 – با محوریت کمیسیون نظارت، تعیین و در 

ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمی به مرصف کننده از وی دریافت می شود.
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ظ( خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مرصف کننده بیش از )99( کیلومرت طی مسافت نکرده باشد.

ع( عيب: زياده، نقيصه و يا تغيري حالتي كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كاال، خدمت يا عدم امكان استفاده متعارف از آن مي شود.

غ( قطعه اميني خودرو: قطعايت كه عيب آنها موجب احتامل صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبرصه:  فهرست اين قطعات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري سازمان ميل استاندارد ايران و پليس راهناميي و رانندگي نريوي انتظامي 

جمهوري اسالمي ايران تهيه و اعالم مي شود.

ف(عيب اميني: عيويب که احتامل ايجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبرصه:  وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است با همکاري سازمان ميل استاندارد ايران و پليس راهناميي و رانندگي جمهوري اسالمي ايران، فهرست 

عيوب اميني خودرو و همچنني قطعات مشمول استاندارد اجباري خودرو را تهيه و ابالغ منايد.

ق( قطعه و ماده مرصيف: قطعات و موادي مانند روغن ها )نظري روغن موتور و گريبکس(، مایعات )نظري مايع ضديخ و مايع شيشه شوي(، فيلرتها 

)نظري فيلرت بنزين، هوا و روغن( و ساير قطعات و موادي که فهرست کامل آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ابالغ خواهد شد.

ک( استانداردها و مقررات ابالغي: كليه معيارها و مشخصات ناظر بر توليد، اميني، كيفيت، آاليندگي زيست محيطي، فروش و خدمات پس از فروش 

خودرو که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميل استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت ابالغ و رعايت آنها از سوي 

عرضه کننده الزامي است.
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تبرصه : استانداردهاي فني رشكت هاي عرضه كننده در صورت عدم مغايرت با موارد فوق، جزو استانداردهاي ابالغي محسوب خواهد شد.

تبرصه : هرگونه تغيري در استانداردهاي اجباري پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزايش هزينه و مشمول قيمت گذاري شود، با تصويب مرجع 

قيمت گذاري، در قيمت فروش لحاظ مي شود.

تبرصه : درصورتی که مرصف کننده در دوره تضمین، به منایندگی مجاز مراجعه مناید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر رشایطی در مدت زمان باقی مانده 

از دوره مذکور برای منایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش یا منایندگی مجاز موظف است ضمن الزام منایندگی مجاز به اعالم کتبی 

موضوع به مرصف کننده، ترتیبی اتخاذ مناید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت رشایط تضمین، رفع عیب گردد. 

تبرصه: عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک 

نسخه از آن به مرصف کننده،برابر ماده )17( این آیین نامه رفتار مناید.

ماده  10 ( عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شامره 

گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضامنت، کتابچه راهنامی مرصف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات را در زمان تحویل خودرو 

به مرصف کننده ارائه مناید.

ماده 11( عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اقدام مناید.
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الف( فرآیند فروش.

ب( فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مرصف کننده.

پ( بازرسی قبل از تحویل خودرو.

ت( حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا منایندگی مجاز.

ث( نظام آموزش کارکنان رشکت عرضه کننده و منایندگی های مجاز خود.

ج( پذیرش،گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به منایندگی مجاز.

چ( راهنامی تعمیراتی بخش های مختلف خودرو.

ح( نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و منایندگی مجاز آنها.

خ( نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو منایندگی های مجاز خود.

د( ارتقای کمی و کیفی شبکه منایندگی های مجاز.

ذ( اطالع رسانی شفاف رتبه منایندگی و حقوق مشرتیان در محل پذیرش منایندگی مجاز.

ر( نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه منایندگی های مجاز.

ز( ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.
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ژ( نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.

س( نظام ارائه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشرتکین خود.

ماده 12 ( دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مرصف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر  

چهل هزار ) 40000 ( کیلومرت )هر کدام زودتر فرا برسد( برای خودرو های سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس،کامیونت،کامیون و کشنده 

از تاریخ تحویل به مرصف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار ) 200000 ( کیلومرت )هر کدام زودتر فرا برسد( و برای انواع موتور 

سیکلت از تاریخ تحویل به مرصف کننده حداقل یک سال می باشد.

تبرصه 1: عرضه کننده می تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت مندی مرصف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام 

مناید که در این صورت باید جزئیات رشایط آن به طور کتبی و شفاف به مرصف کننده اعالم گردد.

تبرصه 2: ضامنت رنگ برای خودرو های سبک، حداقل سه سال و برای خودرو های سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد. 

تبرصه 3: عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مرصفی و استهالک ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول 

خدمات دوره تضمین مناید.

تبرصه 4: تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف  که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضامنت منی گردد.

ماده 13( کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مرصفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند.
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تبرصه 1: فهرست قطعايت که به عنوان قطعات و مواد مرصيف قلمداد نشده، از جمله تجهيزات کاهنده آاليندگي هوا شامل کربن کنيسرت، کاتاليست 

کانورتور و حسگر دوم اکسيژن  که عمر کارکرد آنها کمرت از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمني خودرو مي باشد، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت 

تعيني و ابالغ خواهد شد.

تبرصه 2: عملکرد صحيح سيستم و قطعات کيسه هوا رصفاً مشمول دوره تضمني نبوده و براساس استانداردهاي ابالغي، شامل دوران تعهد نيز مي باشد.

ماده ۱4( عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهنامی مرصف کننده خودرو در شبکه منایندگی های مجاز 

رشکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از رشایط تضمین می گردد.

ماده 15 ( مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از هامن نشان تجاری و نوع خودرو، 

توسط عرضه کننده می باشد.

ماده 16( عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده )5( قانون و تعیین زمان و محل 

مراجعه مرصف کننده به منایندگی های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام مناید. در صورتی که مرصف کننده تاکید بر پذیرش در منایندگی خاصی از 

خود را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام مناید.

ماده 17( عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصله از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز                       

 کاری یا زمان استاندارد تعمیرات  تایید شده به طول انجامد، به تامین خودرو مشابه و جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، 
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پرداخت خسارت حق توقف خودرو به رشح مفاد این آیین نامه اقدام مناید.

تبرصه 1: مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات 

تایید شده برای کلیه روزهای توقف خودرو در منایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفنت فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز 

واسطه خدمات پس از فروش و یا منایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که منایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم آمادگی تحویل خودرو به مرصف کننده 

را اعالم مناید، پایان می یابد. در هر صورت،مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوطه اضافه می شود.

تبرصه2: در صورت مراجعـه مصـرف كننـده بـراي رفـع عيـب تكـراري بـه همـان منايندگي مجاز و يا هر يك از منايندگي هاي مجاز ديگـر بـراي بـار دوم و 

يـا بيشـرت، زمـان توقف خودرو از بدو تاريخ پذيرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه مي گردد. 

تبرصه3: در صوريت که عيوب موجود در هر يك از مجموعـه هـاي خـودرو كـه بـه تشخيص مرجع رسيدگي كننده موضوع ماده )3( قانون، موجب بروز 

حادثه يا تصـادف و يـا آاليندگي بيش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط، مشمول ضوابط اين مـاده بـوده و بـر عهده عرضه كننده خودرو مي باشد.

ماده 18( ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات نايش از مـوارد حادثه و تصادف به رشح زير است: 

الف( خودروي سواري: از زمان تحويل خودرو بـه مناينـدگي مجـاز بـه ازاي هـر روز توقف مازاد،به ميزان يادشـده در مـاده )17( ايـن آيـني نامـه بـه مقـدار 

پـانزده ده هـزارم)0/0015( بهاي خودرو به عنوان هزينـه توقـف توسـط عرضـه كننـده بـه مصـرف كننـده پرداخت مي شود.

ب( خودروي عمومي )تاكيس، وانت، ون(: از زمان تحويل خودرو به منايندگي بـه ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )17 ( اين آيني نامه
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به مقدار دو هزارم) 0/002( بهاي خودرو به عنوان هزينـه توقـف توسـط عرضـه كننـده بـه مصـرف كننـده پرداخت مي شود.

پ( خودروي سنگني )ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده(: به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده )17( اين 

آيني نامه به مقدار یک هزارم )0/001( بهاي خودرو به عنوان هزينه توقف توسط عرضه كننده به مرصف كننده پرداخت مي شود.

ت( موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )17( این آئین نامه به مقدار یک هزارم )0/001( بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه 

توقف توسط عرضه کننده به مرصف کننده پرداخت می شود.

تبرصه 1: در صورت عدم توافق طرفني نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با كسب نظر كارشناس رسمي دادگسرتي انجام مي پذيرد.

تبرصه 2: عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پـس از فـروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکيت خودرو، نسبت 

به پرداخـت خسـارت توقف خودرو در كمرت از پانزده روز اقدام منايد.

تبرصه 3: در صوريت كه توقف خودروي سنگني بيش از يك ماه به طول انجامد، با موافقت كتبي مرصف كننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر يك 

ماه، عرضه کننده موظف به پرداخت دو ده هزارم)0/0002( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبيل مي باشد.

ماده 19( عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزينه خسارات وارده به مرصف كننده 

شامل موارد اشـاره شده در قانون و اين آيني نامه را راه اندازي و اجرا منايد. عملكرد اين نظام بايد به گونه اي باشد كه مرصف كننده را از ميزان و چگونگي  

دريافت هزينه ها و خسارت خودروي خود مطلع منايد.
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ماده 20( عرضه كننده موظف است رأساً يا از طريـق شـبکه مناينـدگي مجـاز خـود تحت هر رشايطي، به پذيرش کليه خودروهايي كه به دليل وجود عيب 

قطعات امينـي قـادر به تردد نيستند،اقدام منايد. 

تبرصه: عرضه کننده موظف است در دوره تضمني، هزينـه هـاي بـارگريي و حمـل خودروهاي در راه مانده و غريقابل تعمري به نزديک ترين منايندگي مجـاز 

را بـه اسـتثناي موارد تصاديف كه نايش از عيوب ساير قطعات و مجموعه هاي خودرو نباشد، تقبل منايد. 

ماده 21( عرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طريـق واسـطه خـدمات پـس از فروش و يا منايندگي هاي مجاز، نسبت به پذيرش متام خودروهاي 

تحت مسئوليت خـود و همچنني ساير خودروهاي مشابه واردايت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مناينـدگي رسمي، مطابق با دستورالعمل ابالغي 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام منايد. 

ماده 22( عرضه كننده موظف است نسبت به تعيني نرخ خدمات تعميـرات، قطعـات يدکي و مواد مرصيف مطابق بند )ط( ماده )2( اين آيـني نامـه و 

همچنـني تـدوين جـدول زمـان تعميـرات، مطـابق بـا اسـتاندارد سـازنده خـودرو اقـدام منـوده و پـس از تطبيـق و صحه گذاري توسط رشکت بازريس، 

ظرف يک ماه از زمان اعالم رشکت عرضه کننـده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و منايندگي هـاي مجـاز خـود ابـالغ منايـد. براسـاس ايـن ضوابط، 

منايندگي و يا واسطه خدمات پـس از فـروش، صورتحسـاب مصـرف كننـده را بـه ايشان تسليم مي منايد. 

تبرصه : عرضه كننده موظف است امكان مقايسه صورتحساب صادره با نرخ خـدمات را از طريق پايگاه اطالع رساين خود فراهم منايد.

ماده 23( عرضه كننده موظف است منايندگي هـاي مجـاز را ملـزم منايـد تـا ضـمن تسليم صورتحساب به مرصف کننده، خدمات ارائه شده خود را
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به مدت دو ماه يا سـه هـزار كيلومرت)هر كدام زودتر فرا برسد( و قطعات را به مدت شش ماه يـا ده هـزار کيلـومرت)هـر کدام زودتر فرا برسد( ضامنت منايند. 

ماده 24( منايندگي مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگري دارد، قبل از تعمري يا تعويض 

قطعه، با مرصف كننده متاس گرفته و از او جهت انجام تعمريات تعيني تكليف منايد. در صورت عدم موافقت مرصف كننده،مراتب هنگام تحويل 

خودرو به صـورت كتبـي مستندسازي شود.

تبرصه: منايندگي مجاز موظف است در دوره تعهد، داغي قطعات تعوييض را به مرصف كننده تحويل و رسيد دريافت منايد.

 ماده 25( چنانچه به تشخيص مراجع مذکور در ماده )3( قانون به علت عدم كيفيت تعمريات، سهل انگاري و يا استفاده از قطعات غرياسـتاندارد توسـط 

عرضـه كننـده، واسـطه خدمات پس از فروش و منايندگي مجاز، خساريت متوجه مرصف كننده گردد، عرضه كننـده موظف به جايگزين كردن قطعـات، 

رفـع نقصـان خـدمات بـدون دريافـت وجـه و جبـران خسارات وارده مي باشد.

ماده 26( تعداد منايندگي هاي مجاز و واحدهاي خدمات سيار، بر اساس دستورالعمل ابالغي وزارت صنعت،معدن و تجارت تعيني خواهد شد.

ماده 27( عرضه كننده موظف است در شبكه منايندگي هاي مجاز فروش و خـدمات پس از فروش خود، رصفاً از ظرفيت واحدهاي داراي سـطح کيفـي 

قابـل قبـول،مطـابق بـا ضوابط استاندارد ميل شيوه ارائـه خـدمات پـس از فـروش )اسـتاندارد شـامره 19117 ( و دستورالعمل رشايط، ضوابط و ارزيايب 

خدمات فروش استفاده منايد. 

ماده 28( عرضه كننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رايانه اي براي واسطه هـا و منايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شـامل محاسبه
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مدت توقـف خـودرو، فهرست قطعات و مواد مرصيف و اجرت تعمريات براي هر خـودرو و نيـز صورتحسـاب هـر مرصف كننده، اقدام منايد. 

تبرصه : رشکت عرضه کننده موظف است امکان دسرتيس رشکت بازريس بـه اطالعـات اين شبکه را فراهم منايد. 

ماده 29( مسئوليت رسيدگي به شكايات مرصف كنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول برعهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختالف بني عرضه 

كننده و مرصف كننده، رأساً از طريق سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حاميت مرصف کنندگان و توليد کنندگان مورد برريس 

و رسيدگي قرار مي گريد. چنانچه رضايت مرصف کننده تأمني نشود، مي تواند به هيات حل اختالف موضوع تبرصه )2( ماده )3( قانون مراجعه کند. هيأت حل 

اختالف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات، به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعالم رأي كند. مالک رأي، نظر اكرثيت اعضاي هيأت است.

اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اجرا شود.  

تبرصه 1: دبريخانه هيأت حل اختالف موضوع اين ماده و محل تشکيل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مي باشد.

تبرصه 2: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آيني نامه، هيأت هاي حل اختالف مربوط را در محل آن 

سازمان با استفاده از پست هاي سازماين موجود تشكيل داده و امكانات، نريوي انساين و محل الزم را در اختيار آنها قرار دهد. 

تبرصه 3: ثبت اعرتاض و رسيدگي به آن در هيأت حل اختالف رايگان است، اما حق الزحمه كارشناس رسمي كه در هيأت حارض و اظهار نظر مي كند بايد ظرف 

پنج روز از تاريخ اعالم هيأت، توسط شاکي پرداخت شود، در غري اين صورت، هيأت، پرونده اعرتاض را با ذكر دليل مختومه اعالم مي منايد.

 تبرصه 4: كليـه نهـادهـا و سازمان هايي كه مصـرف كننـدگان جهت طـرح شكايت به آنها مراجعه مي منايند موظف اند شكايت مرصف كننده را به وزارت
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صنعت، معدن و تجارت ارسال منايند.

 تبرصه 5: سازمان حاميت مرصف کنندگان و توليد کنندگان، ظرف يک ماه پس از ابالغ اين آيني نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات مرصف 

کنندگان خودرو را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم منايد.

ماده  30( عرضه كننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر منايندگي هاي مجاز را بر اساس وظايف تعيني شده در قانون و آيني نامه و دستورالعمل هاي 

اجرايي ذيربط آن ايجاد منايد. 

تبرصه  1 : نظارت و ارزيايب ادواري عرضه كننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و منايندگي هاي مجاز آنها و ارائه گزارش هاي ارزيايب 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عرضه کننده، به عهده رشکت بازريس منتخب وزارت صنعت،معدن و تجارت مي باشد. 

تبرصه 2: عرضه كننده موظف است نام و نشاين كليه منايندگي هاي مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنني مشخصات 

مشرتيان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشرتي،شامره متاس، نوع خودرو، تاريخ پذيرش و نام منايندگي مراجعه شده را به صورت 

دسرتيس برخط جهت ارزيايب عملکرد آن، به رشکت بازريس معريف منايد.

ماده  31( مسئـوليت نظـارت بـر حسن اجـراي اين آيني نـامه بـر عهـده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
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رسویس های ادواری

رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو برای جلب رضایت بیشرت مشرتیان خود، افزایش دوام خودرو و کنرتل منظم جهت پیشگیری از بوجود آمدن 

معایب کلی، اقدام به ارائه رسویس دوره ای به متامی محصوالت خود منوده است.

1- انجام رسویسهای دوره ای در زمان گارانتی اجباری و هزینه آن بر عهده مالک خودرو می باشد.

2- هزینه قطعات مرصفی و استهالکی )که درموارد خارج گارانتی در این دفرتچه ذکر شده است( از مشرتی اخذ می گردد.

3- رسویس های دوره ای الزامی بوده و از زمان تحویل خودرو به اولین مالک ارائه می گردد. عیوب ناشی از عدم انجام 

خدمات دوره ای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهنامی مرصف کننده خودرو در شبکه منایندگی های مجاز رشکت 

عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر از رشایط تضمین می گردد.

تـوجــه
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  کیلومرت  

    رسویس/ بازدید               

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * روغن موتور

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * فیلرت روغن

* * * * * * * * * * * * * * * فیلرت بنزین

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * تعویض فیلرت هوا

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *  
  تعویض فیلرتکابین

)تهویه مطبوع(

                              لوله تخلیه بخار روغن

                              اتصاالت خنک کاری

                             
سیستم ترمز وچهارچرخ

)لنت ترمز-دیسک-شلنگ ها و ...(

      *        *        *        روغن کمک گیربکس

                              سیستم هیدرولیک  فرمان

                              سیستم کولر و رسمایش

                              فشار باد تایرها

                              تعلیق جلو و عقب مجموعه پلوس ها

                              لوله و انباره اگزوز

*تعویض      بازدید
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  کیلومرت  

    رسویس/ بازدید               

                             
 لوله ها، شلنگ ها واتصاالت سیستم

سوخت رسانی

                              کشش تسمه ها

                              سفتی و گشتاور مهره چرخ

                              روشنایی چراغ ها و بوق ها

                              SRSسیستم ایربگ

                              باتری وشارژر دینام

                              سیستم تهویه هوا

* * * * * * * شمع موتور

      *        *        *        مایع خنک کننده موتور

      *        *        *        روغن ترمز به همراه هواگیری

      *        *        *        روغن دیفرانسیل

      *        *        *        روغن گیربکس اتوماتیک

                              روغن هیدرولیک فرمان

                              مجموعه گاردان و اتصاالت

               بررسی دور آرام موتور

*تعویض      بازدید
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نحوه ارتباط با رشکت

جهت ارتباط با واحد فروش و خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

www.AzimKhodromfg.com                                                                                                           :آدرس سایت خدمات پس از فروش عظیم خودرو

متاس با واحد ارتباط با مشرتی صنایع تولیدی عظیم خودرو:                                                                                                                     021-44581200

crm.mfg@azimkhodro.com                                                                         :آدرس ایمیل واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو

متاس با واحد امداد خودرو خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو:                                                                            021-44581200

اداره تحویل  رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو:

        نشانی: کیلومرت 9 جاده مخصوص کرج، بلوار کوهک )شهید پوری(، ساختامن عظیم خودرو

تلفن: 44581400 - 021        44581300 - 021         44581200 - 021                   فکس: 021-44565407

مشخصات دفرت مرکزی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو:

        نشانی: کیلومرت 9 جاده مخصوص کرج، بلوار کوهک )شهید پوری(، ساختامن عظیم خودرو

تلفن: 44581400 - 021        44581300 - 021         44581200 - 021                   فکس: 021-44565407



  احتراما، بدينوسيله موارد زير را به اطالع مشتريان و مالكان خودروهاي توليدي 
 :شركت صنايع توليدي عظيم خودرو مي رساند

 مدت زمان گارانتي موارد تحت پوشش گارانتي رديف

 سال 10مسئوليت صحت عملكرد در طول  كيسه هوا 1

 هزار كيلومتر 20ماه يا  12 صفحه كالچ 2

 هزار كيلومتر 10 ترمزلنت  3

 هزار كيلومتر 10 المپ ها 4

 هزار كيلومتر 10 شمع موتور 5

 هزار كيلومتر 10 تسمه ها 6

 هزار كيلومتر 10 برف پاك كن 7

 هزار كيلومتر 30ماه يا  18 كربن كنيستر 8

 هزار كيلومتر 30ماه يا  18 كاتاليست كانورتر 9

 هزار كيلومتر 30ماه يا  18 سنسور دوم اكسيژن 10

 هزار كيلومتر 40سال يا  2 الستيك 11

 مسئوليت ارائه خدمات سيستم پخش صوت 12

 :ساوانا به شرح زير مي باشد - ضمنا ميزان مصرف بنزين خودروي فوتون 

 )كيلومتر 100ليتر در (ميزان مصرف  سيال مصرفي

 ليتر 8/9 بنزين




