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  مقدمه

صنایع تولیدی رشکت ضمن تربیک به حسن سلیقه ش� در انتخاب 

و راهن�ی  خودرو، خواهشمند است از آنجایی که دفرتچه گارانتی عظیم

گرفB رسویس گارانتی جزئی از اسناد خودروی ش�ست، پس از تحویل 

خودرو، این دفرتچه را به دقت مطالعه فرمایید و در حفظ و نگهداری آن 

تنها در  ،سازد ارائه خدمات گارانتی همچنین خاطر نشان می.کوشا باشید

نگام تحویل لذا در ه .باشد های مجاز این رشکت امکان پذیر می Oایندگی

آن  ،ای های دوره و در زمان رسویس کرده کارت گارانتی را دریافت ،خودرو

 .های مجاز خدمات پس از فروش ارائه Oایید را به واحد پذیرش Oایندگی

ای کامل از خدماتی که  ثبت سابقه خدمات و رسویس، سابقهدر قسمت 

عات برای ثبت این اطال  .شود انجام شده، ثبت می بر روی خودروی ش�

حفظ رشایط گارانتی و ارائه خدمات بهرت در مراجعات بعدی رضوری 

است و الزم است که Oایندگی مجاز برگه مربوطه را در پایان هر رسویس 

  .تکمیل Oاید
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        ش�ره شناسایی خودرو ش�ره شناسایی خودرو ش�ره شناسایی خودرو ش�ره شناسایی خودرو 
  شناسايي خودرو

  

  

  

  

  

  

  .مشخصات خودروی ش� به طور دقیق و خوانا توسط Oایندگی تکمیل شود ،هلطفاً توجه فرمایید در این صفح، خریدار محرتم

 

 

                                  

        ::::    آدرس Oایندگی مجازآدرس Oایندگی مجازآدرس Oایندگی مجازآدرس Oایندگی مجاز

        

مهر و امضاء Oایندگی مجاز مهر و امضاء Oایندگی مجاز مهر و امضاء Oایندگی مجاز مهر و امضاء Oایندگی مجاز                                                                                                                                                                                                                                         

        ::::    تاریخ رشوع گارانتیتاریخ رشوع گارانتیتاریخ رشوع گارانتیتاریخ رشوع گارانتی

        ::::    مدل خودرومدل خودرومدل خودرومدل خودرو

        ::::    ش�ره موتورش�ره موتورش�ره موتورش�ره موتور

 
، این ، این ، این ، این به شخص دیگربه شخص دیگربه شخص دیگربه شخص دیگر    لطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرولطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرولطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرولطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرو
        ....دفرتچه را به مالک جدید تحویل دهیددفرتچه را به مالک جدید تحویل دهیددفرتچه را به مالک جدید تحویل دهیددفرتچه را به مالک جدید تحویل دهید

  

  توجه

  شناسايي خودرو
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 امراین  .آل خودروی خود هستید مسل�ً ش� خواستار حفظ رشایط ایده
مجاز در کیلومرتهای تعیین شده و  های به Oایندگی منظمبا مراجعه 

های  Oایندگی .شود می شده در این دفرتچه میرسقیدهای  انجام رسویس
 خودرو در رسارس کشور با تجهیزات صنایع تولیدی عظیمرشکت مجاز 

  .ی به مشرتیان خود هستندیآماده پاسخگو ،کامل و پرسنل مجرب

اطالعات کامل در مورد  دادنو ) یا تلفنیو اینرتنتی (با تعیین وقت قبلی 
نسبت  ،ارسع وقت در به Oایندگی کمک خواهید کرد تا ،خرابی خودرو

  .)به غیر از موارد اضطراری( نقص خودروی ش� اقدام کندبه رفع 
که  jاسیتعمیرگاه، آدرس و ش�ره توسط تکمیل کارت تعمیراتی  هنگام

  .را به فرد مسئول ارائه دهیدjاس گرفت با ش�  بتواندر طول روز 
 ش�ره jاس و اطالع ازبرای  و به کسب اطالعات بیشرت صورت نیاز در

خودرو به عنوان واسطه  صنایع تولیدی عظیمرشکت ی ها آدرس Oایندگی
و  ۰۲۱- ۴۴۵۸۱۲۰۰ تلفن مرکز  با ش�ره ،فروش وخدمات پس از فروش

رشکت یا به آدرس سایت و  jاس گرفته ۰۲۱- ۴۴۵۸۱۴۰۰و  ۰۲۱- ۴۴۵۸۱۳۰۰
  .کنید مراجعه www.azimkhodromfg.comخودرو  صنایع تولیدی عظیم

  كليات گارانتي 
است، رشکت صنایع تولیدی عظیم  آمده دفرتچهدر این  مطابق با آنچه

به کلیه محصوالت تولیدی این رشکت جهت  گارانتی خودرو با ارائه
اطمینان به کیفیت تولیدات و رفع کلیه ایرادات مربوط به  لحصو 

های رسارس  ساخت قطعات و مونتاژ خودرو با مراجعه به Oایندگی
  . Oاید کشور، خدمات خود را تضمین می

 مدت گارانتي

 خود  B15مدل  - X7هنتنگ رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو، محصول 
  .Oاید میگارانتی ) هرکدام زودتر فرابرسد(کیلومرت  ۱۵۰.۰۰۰ماه و یا  ۶۰را مدت 

و از زمان تحویل خودرو  شدهتاریخ رشوع ض�نت در کارت گارانتی درج 
  .گردد مین دفرتچه ارائه به اولین خریدار، مطابق با رشایط مندرج در ای

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

ا ارائه اصل کارت ها فقط ب Oایندگی. پایان دوره گارانتی دقت Oایید
  .باشند ارائه خدمات گارانتی می گارانتی مجاز به

 شرايط گارانتي نحوه مراجعه به نمايندگي
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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 

توانند برای استفاده از آن به یکی از  گارانتی بوده و مشرتیان می

  .های رسارس کشور مراجعه Oایند Oایندگی

. باشد ماه می ۱۲گارانتی به مدت  گارانتی باتری از تاریخ رشوع ::::باتریباتریباتریباتری

  .)باشد درصورت عدم استفاده صحیح از باتری، مشمول گارانتی Oی(

 ۱۰.۰۰۰ماه یا  ۱۲گارانتی الستیک از تاریخ رشوع گارانتی به مدت  ::::الستیکالستیکالستیکالستیک

درصورت الیه الیه شدن، ترک خوردن و بادکردن . (باشد می کیلومرت

  .)اشدب قسمتی از الستیک، مشمول گارانتی می

 ۶کن از تاریخ رشوع گارانتی به مدت  پاک گارانتی تیغه برف ::::کنکنکنکن    پاکپاکپاکپاک    برفبرفبرفبرف

  .باشد می) که زودتر فرابرسد کدامهر (کیلومرت  ۱۰.۰۰۰ماه یا 

ها،  ، بوش طبق و سیبکف~ کمکگارانتی  ::::سیبکسیبکسیبکسیبک    - - - - بوش طبقبوش طبقبوش طبقبوش طبق    - - - - ف~ف~ف~ف~    کمککمککمککمک

  .باشد میکیلومرت  ۱۰۰.۰۰۰ماه یا  ۳۶

ماه یا  ۳۶ارشآالت از تاریخ رشوع به مدت کلیه و گارانتی  ::::کلیه وارشآالتکلیه وارشآالتکلیه وارشآالتکلیه وارشآالت

ه به تنهایی تعویض گردد مشمول گارانتی چنانچ. (باشد کیلومرت می ۱۰۰.۰۰۰

  .)باشد Oی

کیلومرت  ۱۰۰.۰۰۰ماه یا  ۳۶گارانتی شیشه از تاریخ رشوع به مدت  ::::شیشهشیشهشیشهشیشه

مشکالت مربوط به کیفیت شامل اعوجاج نور، وجود . (باشد می

شه، تغییر رنگ، خودکشی شیشه در اثر رسد و های هوا در شی حباب

  .)باشد گرم شدن هوا مشمول گارانتی می

   ::::قطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودروقطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودروقطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودروقطعات پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودرو

پالستیکی مربوط به طراحی داخلی خودرو، از تاریخ  قطعاتگارانتی 

) زودتر فرابرسد که هرکدام(کیلومرت  ۱۰۰.۰۰۰ماه یا  ۳۶مدت  به رشوع

  .باشد می

        : : : : ات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودروات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودروات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودروات پالستیکی مربوط به طراحی خارجی خودروقطعقطعقطعقطع

مربوط به طراحی خارجی خودرو، از تاریخ  پالستیکیگارانتی قطعات 

) زودتر فرابرسد که هرکدام(کیلومرت  ۱۰.۰۰۰ماه یا  ۱۲رشوع به مدت 

  .باشد می

طبله (گارانتی رنگ خودرو در برابر متورم شدن  ::::ض�نت رنگ خودروض�نت رنگ خودروض�نت رنگ خودروض�نت رنگ خودرو

ریدگی یا لکه کردن سطح قابل رویت jام پ ، ترک خوردن، رنگ)کردن

وع گارانتی قطعات رنگ شده به دلیل نقص تولید یا مواد، از تاریخ رش 

  .ماه است ۳۶به مدت 

  يت پوشش گارانتموارد تح
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 ۵.۰۰۰ماه یا  ۳گارانتی شمع موتور از تاریخ رشوع به مدت  ::::شمع موتورشمع موتورشمع موتورشمع موتور
  .باشد کیلومرت می

  .دباش کیلومرت می ۱۰۰.۰۰۰ماه یا  ۳۶ ها تسمهگارانتی  ::::تسمهتسمهتسمهتسمه
گارانتی قطعات استهالکی نظیر لنت ترمز، از  حداک� ::::قطعات استهالکیقطعات استهالکیقطعات استهالکیقطعات استهالکی

  .باشد کیلومرت می ۱۰.۰۰۰ماه یا  ۶تاریخ رشوع گارانتی 
   ::::شاتونشاتونشاتونشاتون    - - - -     سوپاپسوپاپسوپاپسوپاپ    میلمیلمیلمیل    - - - -     لنگلنگلنگلنگ    میلمیلمیلمیل    - - - - رسسیلندررسسیلندررسسیلندررسسیلندر    - - - - سیلندرسیلندرسیلندرسیلندر    بلوکبلوکبلوکبلوک

از  - شاتون - سوپاپ میل - لنگ میل - رسسیلندر - گارانتی بلوک سیلندر
  .باشد کیلومرت می ۱۰۰.۰۰۰اه یا م ۳۶رشوع گارانتی  تاریخ

 
 
 

 

  

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

 .کند در نگهداری خودروی خود همواره دقت Oایید توصیه می

  .اند دیده هایی که در اثر تصادف یا رضبه آسیب قسمت - ۱
اند و  قطعات و تجهیزاتی که بطور اضافی روی خودرو نصب شده - ۲

های  مانند سیستم ،نصب آنها به قطعات دیگر خودرو آسیب زده باشد
کشی و ایرادات فنی در  دزدگیر که باعث تغییرات در سیم نصب و صوتی

  .خودرو شود
نگ نصب هرگونه قطعات زنگ زده که موجب بروز خوردگی و یا ز  - ۳

  .زدگی در سایر قطعات شود
اثر تصادف و برخورد اشیاء خارجی به از بین رفB رنگ خودرو در  - ۴

  .بدنه
صنایع تولیدی عیوبی که بنا بر تشخیص کارشناس گارانتی رشکت  - ۵

ای در وقت مقرر  های دوره عظیم خودرو، به علت عدم انجام رسویس
  .باشد ایجاد شده باشد، شامل گارانتی Oی

 
در دوران گارانتی داغی قطعات تعویض شده با هزینه در دوران گارانتی داغی قطعات تعویض شده با هزینه در دوران گارانتی داغی قطعات تعویض شده با هزینه در دوران گارانتی داغی قطعات تعویض شده با هزینه 

خودرو بوده خودرو بوده خودرو بوده خودرو بوده     گارانتی، متعلق به رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی، متعلق به رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی، متعلق به رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی، متعلق به رشکت صنایع تولیدی عظیم
        ....گرددگرددگرددگردد    و تحویل مشرتی Oیو تحویل مشرتی Oیو تحویل مشرتی Oیو تحویل مشرتی Oی

  

  توجه

 موارد خارج از پوشش گارانتي
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طعات و خودرو یا تقویت آن و یا حذف ق گونه تغییرات درهر  - ۶

همچنین تعمیرات و تغییرات در ، جایگزین Oودن قطعات دیگر

تعمیرگاه غیرمجاز مانند دستکاری در سیستم موتور و گیربکس و 

کشی خودرو و دستکاری در کیلومرت خودرو  دیفرانسیل و تغییر در سیم

خودرو،  صنایع تولیدی عظیمبنا به تشخیص کارشناسان فنی رشکت 

  .باشد شامل گارانتی Oی

و یا مخدوش و یا در صورتی که ش�ره هویت خودرو محو شده  - ۷

  .گردد از گارانتی خارج میقسمتی مخدوش باشد 

یا اغتشاش و یا ) ...و  سیل و زلزله(خرابی ناشی از بالیای طبیعی  - ۸

  .های سیاسی و اجت�عی شورش

به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام  هر گونه آتش سوزی - ۹

توسط و دستکاری تعمیرات و یا وقوع آتش سوزی به دلیل سهل انگاری 

  .های غیر مجاز افراد در تعمیرگاه

های قوی  خسارت ناشی از قرار گرفB خودرو در میدان - ۱۰

  .های فشار قوی انتقال برق ها و دکل الکرتومغناطیسی مانند پست

مدت طوالنی  بهری در اثر عدم استفاده از خودرو تبا فاسد شدن - ۱۱

  .باشد شامل گارانتی Oی

 بهپوسیدگی الستیک و قطعات الستیکی دراثر توقف و عدم استفاده  - ۱۲

  .باشد مدت طوالنی شامل گارانتی Oی

اثر نفوذ آب به داخل موتور در مناطقی که  عیوب موتوری که در - ۱۳

 .باشد شامل گارانتی Oیباشد، شده  دارای عمق زیاد هستند ایجاد

نتیجه  سهل انگاری در اثر استفاده از تیغه برف پاک کن خراب و در - ۱۴

  .باشد خط افتادن روی شیشه شامل گارانتی Oی

با توجه به اینکه وجود ضد یخ از زنگ زدن قطعات موتوری  - ۱۵

تی کند، عیوب ناشی از عدم استفاده از ضدیخ شامل گاران جلوگیری می

  .باشد Oی

ی و استهالک قطعات استهالکی فی مربوط به قطعات مرص ها هزینه - ۱۶

از جمله فیوز، المپ، روانکارها، گاز کولر، مایع  ،باشد شامل گارانتی Oی

تنها در صورتیکه خرابی قطعه دیگری که تحت پوشش  .الکرتولیت

ر قطعات مذکو  ،باعث تعویض قطعات ذکر شده گردد ،باشد گارانتی می

  .گیرند مشمول گارانتی قرارمی

  .پردازیم در این قسمت ما به رشح کامل این قطعات می



 دفرتچه راهن�ی خدمات گارانتیدفرتچه راهن�ی خدمات گارانتیدفرتچه راهن�ی خدمات گارانتیدفرتچه راهن�ی خدمات گارانتی    

10 

قطعات مرصفی و یا قطعات با عمر مفید محدود، به قطعاتی اطالق 
ت به سایر قطعات خودرو محدودتر بوده و بشود که عمر آنها نس می

به صورت عادی پس از گذشت مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی 
  .هلک شده و بایستی تعویض شوندمست

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

 زنی، سوخت خودرو شمع سیستم جرقه ،)دیفرانسیل روغن و گیربکس
هوای سیستم  فیلرتفیلرتهوا، فیلرتسوخت، ( ، انواع فیلرتها)بنزین(

، ضدیخ، تیغه برف پاک کن، لنت ترمز، انواع )کننده، فیلرت روغن خنک
 .باشد شامل گارانتی Oی ...و  ها المپ

 

 

 

 

 

  ابطال گارانتي خودرو
از ش�  ،خودرو جهت ارائه خدمات مطلوب رشکت صنایع تولیدی عظیم

ری خودرو به عنوان عضو خانواده خود تقاضا دارد در حفظ و نگهدا
ها از ارائه  در رشایط زیر گارانتی خودرو ابطال و Oایندگی .دقت فرمایید

  :خدمات معذور خواهند بود
دستکاری در  در صورت محو شدن پالک مشخصات خودرو و یا - ۱

  .گردد ، گارانتی خودرو لغو میش�ره موتور
 و یا از کارانداخB در صورت دستکاری جهت کم کردن کیلومرتش�ر - ۲

آن و یا هرگونه تغییرات بنا به تشخیص کارشناسان گارانتی رشکت صنایع 
  .گردد ، گارانتی خودرو ابطال میخودرو تولیدی عظیم

در صورت از کار افتادن کیلومرتش�ر بدون خواست و دخالت  ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
عیب وارده  Oودنبرطرف  جهتدر ارسع وقت  مشرتی بایستیمشرتی، 

  .Oوده تا از ابطال گارانتی جلوگیری گرددمراجعه به Oایندگی مجاز 
گارانتی خودروهایی که در سانحه و یا آتش سوزی آسیب دیده و ایراد  - ۳

  .گردد میلغو  حتی درصورت بازسازی ،به دلیل نقص فنی خودرو نباشد

  شرايط ابطال گارانتي خودرو و قطعات  قطعات مصرفي

 
در صورتیکه قطعات معیوب خودرو بنا به تشخیص کارشناس در صورتیکه قطعات معیوب خودرو بنا به تشخیص کارشناس در صورتیکه قطعات معیوب خودرو بنا به تشخیص کارشناس در صورتیکه قطعات معیوب خودرو بنا به تشخیص کارشناس 

خودرو تعویض گردند، مواد خودرو تعویض گردند، مواد خودرو تعویض گردند، مواد خودرو تعویض گردند، مواد     گارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیمگارانتی رشکت صنایع تولیدی عظیم

شده مربوط به عیب مورد نظر شامل گارانتی شده مربوط به عیب مورد نظر شامل گارانتی شده مربوط به عیب مورد نظر شامل گارانتی شده مربوط به عیب مورد نظر شامل گارانتی  مرصفی تعویضمرصفی تعویضمرصفی تعویضمرصفی تعویض

        ....خواهند بودخواهند بودخواهند بودخواهند بود

  توجه
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هرگونه تغییر در کاربری تعریف شده توسط سازنده در صورت  - ۴

مسابقات اتومبیلرانی و یا خودرو و تبدیل جهت رشکت در هرگونه 

  .گردد استفاده به منظور خودروی کار، گارانتی خودرو ابطال می

  ابطال گارانتي قطعات
  استاندارد تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیر  در صورت - ۱

نه تنها  ،مجازهای غیر  عمیرگاهدر ت خودرو تولیدی عظیم  رشکت صنایع

  .دشو  می گارانتی خارج  از  ات در آن مجموعهقطعات مذکور، بلکه سایر متعلق

خودرو هیچگونه تعهدی در قبال بروز  رشکت صنایع تولیدی عظیم - ۲

 .های تغییر یافته روی خودرو نخواهد داشت اشکاالت در قسمت

کشی، تقویت  هرگونه تغییرات در خودرو توسط مشرتی شامل آهن

ف~بندی وتور و مشاسی، نصب تجهیزات اضافی، تقویت و تغییرات در 

کشی و  خودرو، نصب رینگ و الستیک غیر استاندارد، تغییرات در سیم

ها و  آسیب به آن دراثر نصب دزدگیر غیر استاندارد، استفاده از کیت

های کاهنده سوخت و آسیب به قطعات سیستم  مواد و قرص

رسانی نظیر پمپ بنزین و انژکتورها که در نهایت منجر به بروز  سوخت

باعث ر سیستم الکرتیکی و الکرتونیکی و مکانیکی خودرو گردد، عیب د

  .ابطال گارانتی خواهد شد

  هاي مجاز قطعات نصب شده در نمايندگي
های مجاز با ارائه فاکتور رسمی،  کلیه قطعات تعویض شده در Oایندگی

  .باشد کیلومرت گارانتی می  ۱۰.۰۰۰ کارکرد یاو  ماهشش به مدت 

  هاي مجاز  ر نمايندگيخدمات انجام شده د
، ی مجاز با ارائه فاکتور رسمیها کلیه خدمات انجام شده در Oایندگی

  .باشد می کیلومرت دارای گارانتی ۳.۰۰۰کارکرد  ماه و یا ۲ به مدت

  

  ها تعهدات نمايندگي
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  كنندگان خودرو قانون حمايت از حقوق مصرف )1
  نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو آئين )2

 :شود برده می کار به مرشوح یمعان در لیذ اصطالحات ))))۱۱۱۱    مادهمادهمادهماده
 یبرا خارج ای داخل دیتول یموتور  هینقل لهیوس نوع هر ::::روروروروخودخودخودخود    - - - - ۱۱۱۱- - - - ۱۱۱۱

 .مجاز تیظرف تا بار و نیرسنش حمل یبرا یعموم معابر در استفاده
 از ای میمستق طور به که یحقوق ای یقیحق هرشخص ::::عرضه کنندهعرضه کنندهعرضه کنندهعرضه کننده - - - - ۲۲۲۲- - - - ۱۱۱۱

 یواردات و یدیتول نو یخودروها فروش به مبادرت فروش واسطه قیطر
  .کند خود می

عرضه  موافقت با که یحقوق ای یقیحق شخص هر ::::فروشفروشفروشفروش واسطهواسطهواسطهواسطه - - - - ۳۳۳۳- - - - ۱۱۱۱
 .کند یم اقدام خودرو فروش به نسبت کننده

عرضه  موافقت با که یحقوق ای یقیحق شخص هر ::::مجازمجازمجازمجاز    ییییندگندگندگندگییییOاOاOاOا    - - - - ۴۴۴۴- - - - ۱۱۱۱
 مدت لطو  در خودرو فروش از پس خدمات و دار فروش عهده کننده

 .است ض�نت

 یبرا را خودرو که یحقوق ای یقیحق شخص هر ::::مرصف کنندهمرصف کنندهمرصف کنندهمرصف کننده    - - - - ۵۵۵۵- - - - ۱۱۱۱

 .دارد اریاخت در یعموم ای یشخص استفاده
 برگه در ای و یواگذار  قرارداد در که است یمبلغ ::::خودروخودروخودروخودرو ییییبهابهابهابها    - - - - ۶۶۶۶- - - - ۱۱۱۱

 .است دهیگرد دیق عرضه کننده توسط فروش
 مورد در یابالغ یاستانداردها تیرعا به موظف عرضه کننده ))))۲۲۲۲    مادهمادهمادهماده

 به شده ارائه ض�نت با آن مطابقت و خودرو ت، سالمتیفی، کیمنیا

 .باشد یم مرصف کننده
 یرسم لیتحو زمان از سال کی از کمرت تواند یO نیتضم دوره ::::۱۱۱۱    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 .مرصف کننده باشد به خودرو نیآخر
 یفن خدمات ارائه و قطعات نیتأم دوره ای تعهد دوره ::::۲۲۲۲ههههتبرص تبرص تبرص تبرص 

مرصف  به خودرو نیآخر یرسم لیتحو زمان از سال رد، برابر دهاستاندا
 .باشد یکننده م

 نوع هر رفع به مکلف ،ض�نت مدت طول در عرضه کننده ))))۳۳۳۳ مادهمادهمادهماده

 در که است حمل ای و دیتول ،، مونتاژیطراح از یناش بیع ای نقص

 Oوده بروز خودرو از استفاده معمول جهینت در ای داشته وجود خودرو

 ریکننده مغا فمرص  به شده اعالم مشخصات و ض�نتنامه ادمف با و
 موجب ای باشد آن یمنیا یناف ای خودرو از مطلوب استفاده مانع ای بوده

  خودرو كنندگان مصرف حقوق از حمايت قانون

  ضوابط مربوط به حقوق مشتريان
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 خودرو بیع ای نقص رفع نهیهز .شود خودرو یارزش معامالت کاهش

 مرصف کننده و به وارده خسارات هیکل جربان و ض�نت مدت طول در

 یناش درمان یها هزینه و یجان و یمال راتخسا از ثالث، اعم اشخاص

 )دباش ثالث شخص مهیب تعهدات از خارج که( بیع ای نقص از

 در مشابه نیگزیجا یخودرو  نیرگاه، تأمیتعم به خودرو حمل یها نهیهز

 و چهل از شیب خودرو توقف چنانچه مدت( راتیتعم مدت طول

 .باشد عرضه کننده می عهده بر )باشد ساعت هشت
 واسطه قیطر از ای میمستق طور به عرضه کننده تعهدات ::::۱۱۱۱ تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 شبکه جادیا به مکلف عرضه کننده .شود یم فایا مجاز یندگیOا ای فروش

 قطعات عیر و توزیتعم مجاز یها یندگیا Oای فروش از پس خدمات

عرضه  یخودروها تعداد با متناسب الزم یها آموزش نیتأم و یدکی

 به کننده را به مراجعه  تواند مرصف Oی کشور بوده و  شده در سطح

 .دیOا اجبار ینیمع یندگیOا
فوق،  ماده موضوع نیطرف نیب اختالف بروز صورت در ::::۲۲۲۲ تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 اختالفات حل أتیه در ابتدا نیطرف درخواست حسب یاختالف موضوع

 یرسم خودرو، کارشناس عرضه کننده یها یندگیOا از مربوطه، متشکل

 یرسم کارشناس استیر به یانتظام یرو ین ناسکارش و یدادگسرت 

درصورت  .دش خواهد صادر آراء تیاک� با الزم یرأ  و طرح یدادگسرت 

 صالحه دادگاه در صادره، خواسته یرأ  به نیطرف از کی هر اعرتاض

 حداک� و نوبت از خارج دیبا صالحه دادگاه .بود خواهد یر یگیپ قابل

  .دیOا یرأ  انشاء ماه دو ظرف

 دوره طول در خودرو یمنیا قطعات بیع ای نقص چنانچه ))))۴۴۴۴ مادهمادهمادهماده

 نقص که یصورت در ای باشد یباق همچنان ریتعم بار سه از پس ض�نت

 گردد اشخاص یجان ای یصدمه جسم احت�ل موجب که یقطعات بیع ای

 لیدل به روز یس از شیب خودرو ای باشد نشده برطرف ریتعم کی با و

 حسب است مکلف �اند، عرضه کننده استفاده قابل ریغ راتیتعم

 ای ضیتعو نو یخودرو  با را وبیمع یدرخواست مرصف کننده خودرو 

 .دارد مرصف کننده مسرتد به را آن یتوافق، بها با
 قیطر از آن فصل و  ن، حلیطرف نیب اختالف بروز صورت در ::::۱۱۱۱    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 .باشد قانون می نیا ۳ ماده ۲ تبرصه موضوع اختالف حل أتیه
 را شده مسرتد یخودرو  از استفاده ای یواگذار  حق عرضه کننده ::::۲۲۲۲ تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 نقص و بیع رفع از پس مزبور یخودرو  یواگذار  .ندارد بیع رفع از شیپ

 .باشد مجاز می ،یواگذار  اسناد در مزبور وبیح عیرص اعالم ای و یقبل
 موظفند ریتعم مجاز یندگیOا و فروش عرضه کننده، واسطه ))))۵۵۵۵ مادهمادهمادهماده
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 مختلف خدمات ای ریتعم ض�نت، مورد موضوع یخودرو  که بار هر

 ها بیع هیکل مکتوب صورت کار، به اjام از گیرد، پس قرار می ای دوره

 و شده انجام های مرصف کننده، اقدام یسو  از یاعالم یها نقص و
 آن و Oوده ذکر تیوضع صورت در را شده ضیتعو ای ریتعم قطعات

 .دیم مرصف کننده Oایتسل را
عرضه  توسط نشده دییتأ ای استاندارد ریغ قطعات از استفاده ::::رصهرصهرصهرصهتبتبتبتب

 .باشد ممنوع می ،ریتعم مجاز های Oایندگی و کننده
 رمرتقبهیغ حوادث لیدل به کننده عرضه تعهدات انجام چنانچه ))))۶۶۶۶ مادهمادهمادهماده

 حالت به تعهدات نیباشد، ا ناممکن )رفع قابل ریغ و ینیب شیپ رقابلیغ(

 .شود افزوده می ض�نت به دوره قیتعل مدت .آید میدر  قیتعل
 عرضه کننده، واسطه نیب میرمستقیغ ای میمستق توافق نوع هر ))))۷۷۷۷ مادهمادهمادهماده

 که یتعهدات از یبخش ای jام آن موجب به مرصف کننده که ای فروش

دارد،  عهده بر صادره ا ض�نتنامهی و قانون نیا طبق بر عرضه کننده
شود،  گذارده یگر ید عنوان هر ای فروش واسطه عهده به ای دیOا ساقط

 .باشد بالاثر می و مرصف کننده باطل برابر در
 و قرارداد نیطرف فیتکال و حقوق که یقرارداد نوع هر انعقاد ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
 یمدن قانون ۱۰ ماده استناد به ،نشود تیرعا آن در قانون نیا نیمشمول

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

 بهشده  وارد یمال و یجان خسارات و نقص و بیع گونه هر ))))۸۸۸۸ مادهمادهمادهماده

 و قطعات نصب ای ضیتعو لیدل به که ثالث اشخاص مرصف کننده و
 مجاز و یرسم شبکه خارج از خدمات افتیدر ای و یجانب یها ستمیس

 شمول از  شود جادیا ض�نت دوران یط مرصف کننده  توسط عرضه کننده

 ثالث اشخاص کننده و  فمرص  یبرا یحق ونهچگیه و است خارج قانون نیا

 .کند یO جادیا عرضه کننده برابر در
 صورت به را قانون نیا موضوع تعهدات است مکلف عرضه کننده ))))۹۹۹۹ مادهمادهمادهماده

 ،یمقتض نحو خودرو، به لیتحو زمان در و دیق نامه ض�نت اوراق در یکتب
 .دیOا مف کننده اعال مرص  به روشن ح ویرص طور به را قانون نیا موضوع

 جادیا یها مالک مورد در ژهیو به( قانون نیا یاجرائ نامه نیآئ ))))۱۰۱۰۱۰۱۰ مادهمادهمادهماده

 یخودروها تعداد ازاء به کشور سطح در ریتعم مجاز های Oایندگی

  صنعت، وزارت توسط ،بیخ تصویتار از ماه سه ظرف )شده عرضه
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به و هیتهمعدن و تجارت 

 نیا یاجرا بر نظارت به مکلفصنعت، معدن و تجارت  وزارت ))))۱۱۱۱۱۱۱۱ مادهمادهمادهماده
 یادوار  گزارش اعالم و مرصف کنندگان حقوق حفظ یراستا در قانون
  .است یاسالم یشورا معادن مجلس و عیصنا ونیسیکم به ماهه شش
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  مات پس از فروشدخمربوط به 
ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل jام عرضه کنندگان،  ))))۱۱۱۱    مادهمادهمادهماده

های  های خدمات پس از فروش و Oایندگی ای فروش، واسطهه واسطه
سواری، مینی بوس، میدل باس،  مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از

، کشنده، تریلر و انواع موتور وبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیونات
  .باشد سیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می

عانی مرشوح مربوط به کار نامه اصطالحات زیر در م دراین آیین ))))۲۲۲۲ماده ماده ماده ماده 
  : روند می
هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از  ::::عرضه کنندهعرضه کنندهعرضه کنندهعرضه کننده) ) ) ) پپپپ

مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل  ،طریق واسطه فروش
  .Oاید کشور یا وارداتی خود می

از فروش  عبارت است از کلیه خدمات پس ::::خدمات پس از فروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروشخدمات پس از فروش) ) ) ) تتتت
پشتیبانی خدمات، شامل تعهد،  و تیک محصول از قبیل ض�ن

که موجب تضمین کارکرد مطلوب  قطعات استاندارد مین تأ  تعمیرات و

  .باشد محصول می
اشخاص حقیقی یا حقوقی که ::::پس از فروشپس از فروشپس از فروشپس از فروش    وووو    واسطه خدمات فروشواسطه خدمات فروشواسطه خدمات فروشواسطه خدمات فروش) ) ) ) ثثثث

با موافقت عرضه کننده رصفاً یا تواماً عهده دار خدمات فروش و پس از 
واسطه مذکور  .باشند می های مجاز از طریق Oایندگی فروش خودرو

تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان رشکتی  می
مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت Oوده و خدمات خود را ارائه 

  .Oاید
هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه  ::::Oایندگی مجازOایندگی مجازOایندگی مجازOایندگی مجاز) ) ) ) جججج

ش خودرو در طول مدت کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فرو 
  .ض�نت است

بر اساس استاندارد ملی ش�ره  :شیوه ارائه خدمات پس از فروششیوه ارائه خدمات پس از فروششیوه ارائه خدمات پس از فروششیوه ارائه خدمات پس از فروش) ) ) ) چچچچ
در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش ) ۱۹۱۱۷(

ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از  خودرو، شاخص
پایش عملکرد آن های مجاز آن و همچنین رده بندی و  فروش و Oایندگی

  .باشد می
: زیابی خدمات فروش خودروزیابی خدمات فروش خودروزیابی خدمات فروش خودروزیابی خدمات فروش خودروط و ار ط و ار ط و ار ط و ار ، ضواب، ضواب، ضواب، ضوابدستورالعمل رشایطدستورالعمل رشایطدستورالعمل رشایطدستورالعمل رشایط) ) ) ) حححح

مربوط به امور خدمات  منظور تعیین شیوه هکه باست دستورالعملی 

حمايت از حقوق نامه اجرايي قانون  آيين
  خودرو كنندگان مصرف
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ه خدمات واسطها و نحوه ارزیابی عرضه کننده،  ، شاخصفروش خودرو
 بندی و پایش عملکرد آنها های آن و همچنین رده فروش و Oایندگی

  .شود تهیه و اقدام میصنعت، معدن و تجارت، توسط وزارت 

و تعویض  تأمین مجموعه خدمات تعمیرات،  :خدمات دوره تضمینخدمات دوره تضمینخدمات دوره تضمینخدمات دوره تضمین) ) ) ) خخخخ

قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت 
این آیین نامه و انجام آن به صورت )۱۳(و ) ۱۲(مشخص مطابق مواد

  .دباش به عهده عرضه کننده می ،رایگان
، تعویض و تأمینمجموعه خدمات تعمیرات،  ::::خدمات دوره تعهدخدمات دوره تعهدخدمات دوره تعهدخدمات دوره تعهد) ) ) ) دددد

این ) ۱۵( ی مشخص مطابق مادهزمان  یک دورهپشتیبانی خدمات که در 
) ط(برابر با نرخ مصوب موضوع بند«قبال دریافت اجرت  نامه و در  آیین
ف کننده انجام کننده برای مرص  از سوی عرضه »نامه  این آیین) ۲( ماده

  .دشو  می
خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو  ::::خدمات سیارخدمات سیارخدمات سیارخدمات سیار) ) ) ) ذذذذ

  .شود در بیرون از Oایندگی مجاز به مرصف کننده ارائه می
، ای خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ::::خدمات فنی استانداردخدمات فنی استانداردخدمات فنی استانداردخدمات فنی استاندارد) ) ) ) رررر

های تخصصی  ملی، بین املللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل
  .رسمی باشد

در برگیرنده مسئولیت  سندی است به زبان فارسی و ::::ض�نت نامهض�نت نامهض�نت نامهض�نت نامه    ))))زززز
خودرو  از مطلوب دوره ض�نت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده

  .شود که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مرصف کننده می
استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات  ::::استفاده مطلوب از خودرواستفاده مطلوب از خودرواستفاده مطلوب از خودرواستفاده مطلوب از خودرو) ) ) ) ژژژژ

رضه کننده به ویژه در مورد تعداد رسنشین و اعالم شده از سوی ع
  .مقدار بار

کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی،  ::::کتابچه راهن�ی مرصف کنندهکتابچه راهن�ی مرصف کنندهکتابچه راهن�ی مرصف کنندهکتابچه راهن�ی مرصف کننده) ) ) ) سسسس
که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مرصف کننده 

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

چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و 
به تفکیک شهری، (  سوخت  تجهیزات اضافی خودرو، میزان مرصف

همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و  و )برون شهری و ترکیبی
ت پس از فروش، مB های مجاز شبکه فروش و خدما نشانی Oایندگی

  .های اجرایی آن باشد قانون، آیین نامه و دستورالعمل
در  واگذاری خودروی مشابه و ::::خودروی جایگزین مشابهخودروی جایگزین مشابهخودروی جایگزین مشابهخودروی جایگزین مشابه    تأمین تأمین تأمین تأمین ) ) ) ) شششش

صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین 
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  .است

قیمتی است که بر اساس نظر کارشناس رسمی  ::::قیمت کارشناسیقیمت کارشناسیقیمت کارشناسیقیمت کارشناسی) ) ) ) صصصص

  .شود ن مییه مرتبط تعیدادگسرتی در رشت

شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان  ::::رشکت بازرسیرشکت بازرسیرشکت بازرسیرشکت بازرسی) ) ) ) ضضضض

برای صنعت، معدن و تجارت ملی استاندارد ایران که توسط وزارت 

انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات 

های ادواری یا موردی  های مجاز و ارائه گزارش پس از فروش، Oایندگی

  .شود و عرضه کننده انتخاب میصنعت، معدن و تجارت به وزارت 

های  عالیت Oایندگیفی بودن فنظر به صن ::::نرخ خدمات و قطعاتنرخ خدمات و قطعاتنرخ خدمات و قطعاتنرخ خدمات و قطعات) ) ) ) طططط

روش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد فمجاز، واسطه خدمات پس از 

  اصالحی )۵۱(مطابق ماده  مرصفی مات و همچنین نرخ قطعات و موادخد

 ،با محوریت کمسیون نظارت - ۱۳۹۲مصوب  - قانون نظام صنفی کشور  

تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمی به مرصف 

 .شود کننده از وی دریافت می

خودرویی که به هنگام تحویل به مرصف کننده بیش از  ::::خودروی نوخودروی نوخودروی نوخودروی نو) ) ) ) ظظظظ

  .کیلومرت طی مسافت نکرده باشد) ۹۹(

 ارزش كاهش موجب هك یحالت رییتغ ای و صهیاده، نقیز ::::ببببییییعععع) ) ) ) عععع

 .شود یم آن از متعارف استفاده امكان عدم ای كاال، خدمت یاقتصاد

 صدمه احت�ل موجب آنها بیع كه یقطعات ::::خودروخودروخودروخودرو ییییمنمنمنمنییییاااا قطعهقطعهقطعهقطعه    ))))غغغغ

 .اشخاص گردد مال و جسم، جان

 باصنعت، معدن و تجارت  وزارت توسط قطعات نیا فهرست ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 یرو ین یرانندگ و ییراهن� سیپل و رانیا استاندارد یمل سازمان یهمکار 

 .شود یاعالم م و هیته رانیا یاسالم یجمهور  یانتظام

مال  و جسم، جان به صدمه جادیا احت�ل که یوبیع ::::ییییمنمنمنمنییییاااا ببببییییعععع) ) ) ) فففف

 .گردد اشخاص

 یهمکار  با است موظفصنعت، معدن و تجارت  وزارت    :تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 یر جمهو  یرانندگ و ییس راهن�یپل و رانیا استاندارد یمل سازمان

 مشمول ن قطعاتیهمچن و خودرو یمنیا وبیع ران، فهرستیا یاسالم

 .دیOا ابالغ و هیته را خودرو یاجبار  استاندارد

 روغن رینظ( ها روغن مانند یمواد و قطعات ::::ییییمرصفمرصفمرصفمرصف مادهمادهمادهماده وووو قطعهقطعهقطعهقطعه    ))))قققق

 ،)یشو  شهیش عیما و خیضد عیما رینظ( عاتیما ،)ربکسیو گ موتور

 که یمواد و قطعات ریسا و )روغن و ن، هوایبنز لرتیف رینظ( لرتهایف

ابالغ  و هیته صنعت، معدن و تجارت وزارت توسط هاآن کامل فهرست

 .شد خواهد
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 بر ناظر مشخصات و ارهایمع هیكل ::::ییییابالغابالغابالغابالغ مقرراتمقرراتمقرراتمقررات وووو استانداردهااستانداردهااستانداردهااستانداردها    ))))کککک

پس  خدمات و ، فروشیطیمح ستیز یندگیت، آالیفی، كیمنید، ایتول
 سازمانمعدن و تجارت، ، صنعت وزارت یسو  از که فروش خودرو از

 ابالغ نفت وزارت و ستیز طیمح حفاظت ران، سازمانیا استاندارد یمل

  .است یالزام عرضه کننده یسو  از آنها تیو رعا
 عدم صورت در عرضه كننده یها رشكت یفن یاستانداردها ::::ههههتبرص تبرص تبرص تبرص 

  .شد خواهد محسوب یابالغ یاستانداردها فوق، جزو موارد با رتیمغا
قرارداد،  عقد پس از یاجبار  یاستانداردها در رییتغ هرگونه ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 بیتصو شود، با یگذار  متیق مشمول و نهیش هزیافزا چنانچه موجب
  .شود یم فروش لحاظ متیدرق ،یگذار  متیق مرجع
به Oایندگی مجاز  ،درصورتی که مرصف کننده در دوره تضمین ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

ر رشایطی در مدت مراجعه Oاید و رفع کامل عیوب خودرو تحت ه

باشد، زمان باقی مانده از دوره مذکور برای Oایندگی مجاز مقدور ن

ا Oایندگی مجاز موظف است ضمن یعرضه کننده یا واسطه فروش 

ترتیبی   ،مجاز به اعالم کتبی موضوع به مرصف کننده الزام Oایندگی

 رفع ،اتخاذ Oاید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت رشایط تضمین

  . عیب گردد

عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیب خودرو  ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو 

این ) ۱۷( هنسخه و تحویل یک نسخه از آن به مرصف کننده، برابر ماد

  .آیین نامه رفتار Oاید

عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش  ))))۱۰۱۰۱۰۱۰ماده ماده ماده ماده 

همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای 

خالص خودرو، ش�ره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد 

های ض�نت، کتابچه راهن�ی مرصف کننده حداقل به  مربوط، برگه

زبان فارسی و تجهیزات را در زمان تحویل خودرو به مرصف کننده ارائه 

  .Oاید

عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و  ))))۱۱۱۱۱۱۱۱ماده ماده ماده ماده 

های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب  دستورالعمل

  .اقدام Oایدصنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ابالغی وزارت 

  نامه اجرایی قانون ح�یت از حقوق مرصف کنندگان خودرو آیین

  .فرایند فروش) الف

  .خسارت متعلقه به مرصف کنندهنظام پرداخت سود و  فرایند و) ب

  .بازرسی قبل از تحویل خودرو) پ
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  .ل عرضه کننده تا Oایندگی مجازححمل مناسب خودرو از م) ت

های مجاز  نظام آموزش کارکنان رشکت عرضه کننده و Oایندگی) ث

  .خود

برنام ریزی تعمیرات و ، پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه) ج

  .ی مجازترخیص خودرو به Oایندگ

  .های مختلف خودرو راهن�ی تعمیراتی بخش) چ

و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه  تأمین نظام ) ح

  .خدمات پس از فروش و Oایندگی مجاز آنها

  .های مجاز خود نظام تشویق، تنبیه واعطا و لغو Oایندگی) خ

  .های مجاز ارتقای کمی و کیفی شبکه Oایندگی) د

رسانی شفاف رتبه Oایندگی و حقوق مشرتیان در محل پذیرش اطالع ) ذ

  .Oایندگی مجاز

  .های مجاز ظرسنجی از مراجعین کلیه Oایندگیننظام ) ر

ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی ) ز

  .دروو خ

نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط ) ژ

  .ف بیست روزقانونی ظر 

های امدادی در دوره تضمین و  نظام ارائه خدمات سیار و طرح) س

  .دوره تعهد برای مشرتکین خود

دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت  ))))۱۲۱۲۱۲۱۲ماده ماده ماده ماده 

برابر چهل  کارکردیف کننده حداقل دو سال یا از تاریخ تحویل به مرص 

ی ها برای خودرو )دتر فرا برسدر کدام زو ه( کیلومرت)  ۴۰.۰۰۰(  هزار

، اتوبوس، کامیونت، کامیون و سنگین شامل مینی بوس، میدل باس

کشنده از تاریخ تحویل به مرصف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر 

انواع و برای  )هر کدام زودتر فرا برسد( کیلومرت)  ۲۰۰.۰۰۰(  دویست هزار

یک سال حداقل نده ف کنسیکلت از تاریخ تحویل به مرص موتور 

  .باشد می

تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور  عرضه کننده می::::۱۱۱۱تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

ا ینسبت به افزایش دوره تضمین  ،مندی مرصف کننده افزایش رضایت

تعهد اقدام Oاید که در این صورت باید جزئیات رشایط آن به طور 

  .کتبی و شفاف به مرصف کننده اعالم گردد

حداقل سه سال و برای  ،های سبک نت رنگ برای خودروض� ::::۲۲۲۲تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

های سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه  خودرو

  . باشد ماه می
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عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مرصفی و استهالک  ::::۳۳۳۳تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 
را های خودرو  ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه

  .مین Oایدمشمول خدمات دوره تض
تعمیریا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از  ::::۴۴۴۴تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

مشمول ض�نت  ،حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد
  .گردد Oی

های خودرو به جز قطعات و مواد  کلیه قطعات و مجموعه ))))۱۳۱۳۱۳۱۳ماده ماده ماده ماده 
  .باشند مرصفی، مشمول خدمات دوره تضمین می

 قلمداد یفمرص  مواد و قطعات عنوان به که یقطعات فهرست ::::۱۱۱۱ تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

سرت، یکن کربن شامل هوا یندگیآال کاهنده زاتیازجمله تجه ،نشده
 از کمرت آنها کارکرد عمر که ژنیدوم اکس حسگر و کانورتور ستیکاتال

 وزارت باشد، توسط یم خودرو نیتضم دوره در نظر مورد زمان مدت
 .شد هدخوا ابالغ و نییتع صنعت، معدن و تجارت 

 مشمول رصفاً  هوا سهیک قطعات و ستمیس حیصح عملکرد ::::۲۲۲۲    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

 تعهد دوران شامل ، یابالغ یبراساس استانداردها و ن نبودهیتضم دوره

 .باشد یم زین

عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با رشایط  )۱۴۱۴۱۴۱۴ماده ماده ماده ماده 

های  گیمندرج در کتابچه راهن�ی مرصف کننده خودرو در شبکه Oایند 
های مرتبط  مجاز رشکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه

  .گردد خودرو به خدمت مورد نظر، از رشایط تضمین می
قطعات، ده  تأمین مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و ) ) ) ) ۱۵۱۵۱۵۱۵ماده ماده ماده ماده 

سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از ه�ن نشان تجاری و نوع 
  .باشد خودرو، توسط عرضه کننده می

ای مبتنی  اندازی سامانه ف است نسبت به راهعرضه کننده موظ ))))۱۶۱۶۱۶۱۶ماده ماده ماده ماده 
قانون و تعیین زمان ) ۵(بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده 

های مجاز در دوره تضمین و  و محل مراجعه مرصف کننده به Oایندگی
 صورتی که مرصف کننده تاکید بر پذیرش در در .تعهد اقدام Oاید

Oایندگی خاصی از خود را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان 
  .ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام Oاید

عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره  )۱۷۱۷۱۷۱۷ماده ماده ماده ماده 
تضمین که ناشی از خسارت حاصله از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش 

ستاندارد تعمیرات تایید شده به طول انجامد، از دو روز کاری یا زمان ا
خودرو مشابه و جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت  تأمین به 

عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به رشح مفاد این آیین 
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  .نامه اقدام Oاید

، برای پرداخت خسارت در دوره ومدت زمان توقف خودر  ::::۱۱۱۱تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان  تضمین و دوره تعهد به

استاندارد تعمیرات تایید شده برای کلیه روزهای توقف خودرو در 

Oایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفB فرآیندهای 

داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا 

ه Oایندگی مجاز پس از انجام Oایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی ک

تعمیرات الزم آمادگی تحویل خودرو به مرصف کننده را اعالم Oاید، 

مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا  ،صورتدر هر  .یابد پایان می

  .شود تعهد خودروی مربوطه اضافه می

 یـب تكـرار یرفـع ع یدر صورت مراجعـه مصـرف كننـده بـرا ::::٢٢٢٢تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

 یگـر بـرایمجاز د یها یندگیك از Oایاهریمجاز و  یندگین Oابـه همـا

درو رش خو یخ پذیشـرت، زمـان توقف خودرو از بدو تاریـا بیبـار دوم و 

   .گردد یپرداخت خسارت محاسبه م یبرا

های خودرو  در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه: : : : ۳۳۳۳تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

موجب  ،قانون )٣(اده كننده موضوع م یدگیص مرجع رسیبـه تشخکه 

ش از حد مجاز هوا گردد، یب یندگیـا آالیا تصـادف و یبروز حادثه 

و بـر عهده عرضه  ن مـاده بـودهیمشمول ضوابط ا ،خدمات مربوط

  .باشد یكننده خودرو م

خسارات  یضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنا )١٨١٨١٨١٨ماده ماده ماده ماده 

   :استر یاز مـوارد حادثه و تصادف به رشح ز یناش

مجـاز بـه  ینـدگیل خودرو بـه Oایاز زمان تحو: ییییسوار سوار سوار سوار     ییییخودرو خودرو خودرو خودرو  ))))الفالفالفالف

ن یـیـن آیا )١٧(ادشـده در مـاده یزان یهـر روز توقف مازاد، به م یازا

نـه یخودرو به عنوان هز یبها) ۰۰۱۵/۰( نامـه بـه مقـدار پـانزده ده هـزارم

  .شود یمتوقـف توسـط عرضـه كننـده بـه مصـرف كننـده پرداخت 

ل خودرو به یاز زمان تحو ):):):):، وانت، ون، وانت، ون، وانت، ون، وانت، ونییییتاكستاكستاكستاكس((((    ییییعمومعمومعمومعموم    ییییخودرو خودرو خودرو خودرو ) ) ) ) بببب 

 )١٧(اد شده در ماده یزان یهر روز توقف مازاد به م یبـه ازا یندگیOا

نـه یخودرو به عنوان هز یبها )٠٠٢/٠( ن نامه به مقدار دو هزارمیین آیا

  .شود یتوقـف توسـط عرضـه كننـده بـه مصـرف كننـده پرداخت م

ونت، ونت، ونت، ونت، ییییباس، اتوبوس، كامباس، اتوبوس، كامباس، اتوبوس، كامباس، اتوبوس، كام دلدلدلدلییییبوس، مبوس، مبوس، مبوس، م    ییییننننییییمممم((((ن ن ن ن ییییسنگسنگسنگسنگ ییییخودرو خودرو خودرو خودرو ) ) ) ) پپپپ

 در شده ادی زانیم به مازاد توقف روز هر یازا به): وكشندهوكشندهوكشندهوكشنده ونونونونییییكامكامكامكام

 عنوان به خودرو یبها )٠٠١/۰(هزارم  یک مقدار به ن نامهییآ نیا )۱۷( ماده

  .شود یم پرداخت به مرصف كننده عرضه كننده توسط توقف نهیهز

به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده  ::::موتورسیکلتموتورسیکلتموتورسیکلتموتورسیکلت) ) ) ) تتتت
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بهای موتورسیکلت به ) ۰۰۱/۰(این آئین نامه به مقدار یک هزارم ) ۱۷(
  .شود کننده پرداخت می کننده به مرصف عنوان هزینه توقف توسط عرضه

ن نسبت به مبلغ خسارت توقف یدر صورت عدم توافق طرف ::::١١١١تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 
  .ردیپذ یم  انجام یدادگسرت  ینظر كارشناس رسمخودرو، مراتب با كسب 

ق واسطه خدمات یا از طریعرضه كننده موظف است رأساً  ::::٢٢٢٢تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 
ت یپـس از فـروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالک

خودرو، نسبت به پرداخـت خسـارت توقف خودرو دركمرت از پانزده روز 
  .دیاقدام Oا

طول  به ماه كی از شیب نیسنگ یخودرو  توقف كه یصورت در ::::٣٣٣٣ تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
 مازاد خودرو توقف روز هر یبرا مرصف كننده یكتب موافقت انجامد، با

بهای  )۰۰۰۲/۰( ماه، عرضه کننده موظف به پرداخت دوده هزارم كی بر
  .باشد یم یخودرو عالوه بر مقدار قبل

و  ق واسطه فروشیا از طریعرضه كننده موظف است رأساً  )١٩١٩١٩١٩    مادهمادهمادهماده
نه خسارات وارده به یخدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هز

ن نامه را یین آیمرصف كننده شامل موارد اشـاره شده در قانون و ا
باشد كه  ید به گونه این نظام بایعملكرد ا .دیو اجرا Oا یانداز  راه

ها و خسارت  نهیافت هزیدر یزان و چگونگیمرصف كننده را از م

   .دیع Oاخود مطل یخودرو 
 ینـدگیـق شـبکه Oایا از طری عرضه كننده موظف است رأساً  )٢٠٢٠٢٠٢٠ماده ماده ماده ماده 

ل یكه به دل ییه خودروهایرش کلیبه پذ ،یطیمجـاز خـود تحت هر رشا
  .دیستند، اقدام Oایقـادر به تردد ن یمنـیب قطعات ایوجود ع

 یر یبـارگ یها نـهین، هزیعرضه کننده موظف است در دوره تضم ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
ن یتر کیر به نزدیرقابل تعمیدر راه مانده و غ یمـل خودروهاو ح

ر یوب سایاز ع یكه ناش یموارد تصادف یمجـاز را بـه اسـتثنا یندگیOا
  .دیخودرو نباشد، تقبل Oا یها قطعات و مجموعه

ـق واسـطه یعرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طر )٢١٢١٢١٢١    مادهمادهمادهماده
رش jام یمجاز، نسبت به پذ یها یندگیا Oایخـدمات پـس از فروش و 

مشابه  یر خودروهاین سایت خـود و همچنیتحت مسئول یخودروها
، مطابق یرسم ینـدگیفاقد Oا یو حقوق یقیتوسط اشخاص حق یواردات

  .دیاقدام Oاصنعت، معدن و تجارت وزارت  یبا دستورالعمل ابالغ
ن نرخ خدمات ییكننده موظف است نسبت به تع عرضه )٢٢٢٢٢٢٢٢    مادهمادهمادهماده
ن یا )٢( ماده )ط( مطابق بند یو مواد مرصف یدکیـرات، قطعـات یتعم

ـرات، مطـابق بـا ین جـدول زمـان تعمین تـدوینامـه وهمچنـ نیـیآ
ـق و یاسـتاندارد سـازنده خـودرو اقـدام Oـوده و پـس از تطب
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ک ماه از زمان اعالم رشکت یظرف  ،یتوسط رشکت بازرس یگذار  صحه

 یهـا یندگیا به واسطه خدمات پس از فروش و Oاعرضه کننـده، آن ر 
ا واسطه یو  یندگیـن ضوابط، Oایبراسـاس ا .ـدیمجـاز خـود ابـالغ Oا

شان یكننـده را بـه ا  خدمات پـس از فـروش، صورتحسـاب مصـرف
  .دیOا یم میتسل

سه صورتحساب صادره با یعرضه كننده موظف است امكان مقا ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
   .دیخود فراهم Oا یگاه اطالع رسانیق پایز طرنرخ خـدمات را ا

ـد یمجـاز را ملـزم Oا یها یندگیعرضه كننده موظف است Oا )٢٣٢٣٢٣٢٣    مادهمادهمادهماده
م صورتحساب به مرصف کننده، خدمات ارائه شده خود یتـا ضـمن تسل

و  )هر كدام زودتر فرا برسد(لومرت یا سـه هـزار كیرا به مدت دو ماه 
هـر کدام زودتر فرا ( لـومرتیـا ده هـزار کیقطعات را به مدت شش ماه 

  .ندیض�نت Oا )برسد
ص دهد عالوه بر یمجاز موظف است چنانچه تشخ یندگیOا )٢٤٢٤٢٤٢٤    مادهمادهمادهماده

ا یر یدارد، قبل از تعم یگر یب دیرش، خودرو عیوب مندرج در برگ پذیع
ض قطعه، با مرصف كننده jاس گرفته و از او جهت انجام یتعو
در صورت عدم موافقت مرصف كننده،  .دیOا فین تكلییرات تعیتعم

  .شود یمستندساز  یل خودرو به صـورت كتبـیمراتب هنگام تحو

قطعات  یمجاز موظف است در دوره تعهد، داغ یندگیOا ::::تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
 .دیافت Oاید دریل و رسیرا به مرصف كننده تحو یضیتعو

ه علت قانون ب )٣( ماده در ص مراجع مذکوریچنانچه به تشخ )٢٥٢٥٢٥٢٥    مادهمادهمادهماده 
ا استفاده از قطعات یو  یرات، سهل انگار یت تعمیفیعدم ك

راسـتاندارد توسـط عرضـه كننـده، واسـطه خدمات پس از فروش و یغ
متوجه مرصف كننده گردد، عرضه كننـده  یمجاز، خسارت یندگیOا

ن كردن قطعـات، رفـع نقصـان خـدمات بـدون یگزیموظف به جا
  .باشد یت وارده مافـت وجـه و جبـران خسارایدر

 اساس ار، بریس خدمات یواحدها و مجاز یها یندگیOا تعداد )٢٦٢٦٢٦٢٦ مادهمادهمادهماده

  .شد خواهد نییتع صنعت، معدن و تجارت وزارت یدستورالعمل ابالغ
مجاز فروش  یها یندگیعرضه كننده موظف است در شبكه Oا )٢٧٢٧٢٧٢٧    مادهمادهمادهماده

ح سـط یدارا یت واحدهایرصفاً از ظرف ،و خـدمات پس از فروش خود
وه ارائـه یش یقابـل قبـول، مطـابق بـا ضوابط استاندارد مل یفـیک

و دستورالعمل  )١٩١١٧شـ�ره  اسـتاندارد(خـدمات پـس از فـروش 
  .دیخدمات فروش استفاده Oا یابیط، ضوابط و ارزیرشا
 یا انهیاست نسبت به استقرار شبكه راعرضه كننده موظف  )٢٨٢٨٢٨٢٨    مادهمادهمادهماده

مجاز فروش و خدمات پس از فروش  یها یندگیها و Oا واسطه یبرا
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و  یفشامل محاسبه مدت توقـف خـودرو، فهرست قطعات و مواد مرص 
ف ـز صورتحسـاب هـر مرص یهر خـودرو و ن یرات برایاجرت تعم

   .دیاقدام Oا ،كننده

 یرشکت بازرس یرشکت عرضه کننده موظف است امکان دسرتس ::::ههههتبرص تبرص تبرص تبرص 
  .دیان شبکه را فراهم Oیبـه اطالعـات ا

ت یف كنندگان و جلب رضاات مرص یبه شكا یدگیت رسیولئمس    )٢٩٢٩٢٩٢٩ماده ماده ماده ماده 
در صورت بروز  .باشد یشان در مرحله اول برعهده عرضه كننده میا

 یها ق سازمانیف كننده، رأساً از طرن عرضه كننده و مرص یاختالف ب
  ت مرصفیح�  و با نظارت سازمان ها استان و تجارت  صنعت، معدن 

چنانچه  .ردیگ یقرار م یدگیو رس یدکنندگان مورد بررسیولکنندگان و ت
ت حل اختالف أ یتواند به ه ینشود، م  تأمینننده ف کت مرص یرضا

أت حل اختالف یه .قانون مراجعه کند )٣(ماده  )٢(ه موضوع تبرص 
به موضوع  ،اتیخ ثبت شكایست روز از تاریموظف است ظرف ب

ت ی، نظر اك�یمالک رأ . كند یو نسبت به آن كتباً اعالم رأ  یدگیرس
   .خ ابالغ اجرا شودید ظرف ده روز از تاریبا ین رأ یا .أت استیه یاعضا

ل ین ماده و محل تشکیأت حل اختالف موضوع ایرخانه هیدب ::::١١١١    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
  .باشد یها م جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مكلف است ظرف ها  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ::::٢٢٢٢    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
حل اختالف مربوط را  یها أتین نامه، هیین آیب ایخ تصویك ماه از تاری

ل داده یموجود تشك یسازمان یها در محل آن سازمان با استفاده از پست
  .ار آنها قرار دهدیو محل الزم را در اخت یانسان یرو یو امكانات، ن

گان یف راأت حل اختال یبه آن در ه یدگیثبت اعرتاض و رس ::::    ٣٣٣٣تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه
أت حارض و اظهار نظر یكه در ه یاست، اما حق الزحمه كارشناس رسم

پرداخت  یأت، توسط شاکیخ اعالم هید ظرف پنج روز از تاریكند بایم
ل مختومه یپرونده اعرتاض را با ذكر دل ،أتین صورت، هیر ایشود، در غ

  .دیOا یاعالم م

كننـدگان جهت طـرح  كه مصـرف ییـه نهـادهـا و سازمانهایكل ::::٤٤٤٤    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه 
به   كننده را ت مرصفیند موظفند شكایOا یت به آنها مراجعه میشكا

  .ندیارسال Oا صنعت، معدن و تجارتوزارت 
ک یظرف  ،دکنندگانیت مرصف کنندگان و تولیسازمان ح� ::::٥٥٥٥    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه 

به  یدگین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیین آیماه پس از ابالغ ا
صنعت، معدن و  یها کنندگان خودرو را به سازمانات مرصف یشکا

  .دیها اعالم Oا تجارت استان

عرضه كننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر  )٣٠٣٠٣٠٣٠    مادهمادهمادهماده
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ن نامه یین شده در قانون و آییف تعیمجاز را براساس وظا یها یندگیOا

  .دیجاد Oایربط آن ایذ ییاجرا یها و دستورالعمل

عرضه كننده خودرو، واسطه فروش،  یادوار  یابیرزنظارت و ا ::::۱۱۱۱تبرصه تبرصه تبرصه تبرصه 

مجاز آنها و ارائه  یها یندگیواسطه خدمات پس از فروش و Oا

و عرضه کننده،  صنعت، معدن و تجارتبه وزارت  یابیارز یها گزارش

 یم صنعت، معدن و تجارتمنتخب وزارت  یبه عهده رشکت بازرس

   .باشد

 یها یندگیه Oایكل ینشانعرضه كننده موظف است نام و  ::::٢٢٢٢    تبرصهتبرصهتبرصهتبرصه

ن یر مشخصات و همچنیق شده خود را به همراه سایمجاز فعال و تعل

ان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش یمشخصات مشرت

رش و نام یخ پذی، ش�ره jاس، نوع خودرو، تاریشامل نام مشرت 

عملکرد  یابیبرخط جهت ارز یمراجعه شده را بصورت دسرتس یندگیOا

  .دیOا یمعرف یبه رشکت بازرس آن،

ن نـامه بـر عهـده یین آیا یت نظـارت بـر حسن اجـرایمسئـول )٣١٣١٣١٣١    مادهمادهمادهماده

  .است صنعت، معدن و تجارتوزارت 

خودرو برای جلب رضایت بیشرت مشرتیان  رشکت صنایع تولیدی عظیم

پیشگیری از بوجود خود، افزایش دوام خودرو و کنرتل منظم جهت 

ای به jامی  اقدام به ارائه رسویس دوره، آمدن معایب کلی

 .محصوالت خود Oوده است

 

 

  
  

        

        

        

        

        

        
 
        

ای در زمان گارانتی الزامی و هزینه ای در زمان گارانتی الزامی و هزینه ای در زمان گارانتی الزامی و هزینه ای در زمان گارانتی الزامی و هزینه     های دورههای دورههای دورههای دوره    انجام رسویسانجام رسویسانجام رسویسانجام رسویس    - - - - ۱۱۱۱

 ....باشدباشدباشدباشد    آن بر عهده مالک خودرو میآن بر عهده مالک خودرو میآن بر عهده مالک خودرو میآن بر عهده مالک خودرو می

که در موارد خارج که در موارد خارج که در موارد خارج که در موارد خارج ((((هزینه قطعات مرصفی و استهالکی هزینه قطعات مرصفی و استهالکی هزینه قطعات مرصفی و استهالکی هزینه قطعات مرصفی و استهالکی     - - - - ۲۲۲۲

        ....ددددگردگردگردگرد    از مشرتی اخذ میاز مشرتی اخذ میاز مشرتی اخذ میاز مشرتی اخذ می) ) ) ) گارانتی در این دفرتچه ذکر شده استگارانتی در این دفرتچه ذکر شده استگارانتی در این دفرتچه ذکر شده استگارانتی در این دفرتچه ذکر شده است

ای الزامی بوده و از زمان تحویل خودرو به ای الزامی بوده و از زمان تحویل خودرو به ای الزامی بوده و از زمان تحویل خودرو به ای الزامی بوده و از زمان تحویل خودرو به     های دورههای دورههای دورههای دوره    رسویسرسویسرسویسرسویس    - - - - ٣٣٣٣

عیوب ناشی از عدم انجام خدمات عیوب ناشی از عدم انجام خدمات عیوب ناشی از عدم انجام خدمات عیوب ناشی از عدم انجام خدمات . . . . گرددگرددگرددگردد    اولین مالک ارائه میاولین مالک ارائه میاولین مالک ارائه میاولین مالک ارائه می

کننده کننده کننده کننده     ای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهن�ی مرصفای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهن�ی مرصفای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهن�ی مرصفای مطابق با رشایط مندرج در کتابچه راهن�ی مرصف    دورهدورهدورهدوره

کننده خودرو، باعث کننده خودرو، باعث کننده خودرو، باعث کننده خودرو، باعث     های مجاز رشکت عرضههای مجاز رشکت عرضههای مجاز رشکت عرضههای مجاز رشکت عرضه    در شبکه Oایندگیدر شبکه Oایندگیدر شبکه Oایندگیدر شبکه Oایندگی

به خدمت موردنظر از رشایط به خدمت موردنظر از رشایط به خدمت موردنظر از رشایط به خدمت موردنظر از رشایط های مرتبط خودرو های مرتبط خودرو های مرتبط خودرو های مرتبط خودرو     خروج مجموعهخروج مجموعهخروج مجموعهخروج مجموعه

        ....گرددگرددگرددگردد    تضمین میتضمین میتضمین میتضمین می

  توجه

  هاي ادواري سرويس
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    اي  جدول سرويس دوره
    بندیبندیبندیبندی    زمانزمانزمانزمان        

    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات
        آیتمآیتمآیتمآیتم        
    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات    

١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠    ××××        3    8    13    18    23    28    33    38    43    48    53    58    63    68    73    78    83    88    93    98    103    108    113    118    123    128    133    138    143    148    153    

    183    177    171    165    159    153    147    141    135    129    123    117    111    105    99    93    87    81    75    69    63    57    51    45    39    33    27    21    15    9    3    ماهماهماهماه

    موتورموتورموتورموتور                                                                                                                                                                                                    
 V J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J تسمه

 دریچه گاز برقی
 Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  Q  

 کیلومرت و در رشایط سخت در صورت نیاز زودتر از موعد  100000تعویض هر  تایمتسمه 
شمع 

 موتور

 ماه ١٢یا  کیلومرت 20000هر  تعویض رشایط عمومی
 بازدید و تعویض زودتر از موعد با توجه به رشایط رشایط سخت

 PVC( J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  Jشیر (شیر تهویه کارتل 
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J کننده موتور لوله و اتصاالت مایع خنک

 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J کننده موتور سطح مایع خنک
 سال ٢رت یا کیلوم ٤٠٠٠٠تعویض هر  کننده موتور مایع خنک

 فیلرت هوا
 ماه ١٢کیلومرت یا  ١٠٠٠٠تعویض هر / ماه  ٦کیلومرت یا  ٥٠٠٠نظافت هر  Q رشایط عمومی
 ماه ٦کیلومرت یا  ٥٠٠٠تعویض هر / ماه  ٣کیلومرت یا  ٢٠٠٠نظافت هر          رشایط سخت

 روغن موتور
 ماه ٦کیلومرت یا  ٥٠٠٠تعویض هر  G رشایط عمومی
 ماه ٣کیلومرت یا  ٣٠٠٠تعویض هر         رشایط سخت

 فیلرت روغن موتور
 ماه ٦کیلومرت یا  ٥٠٠٠تعویض هر  G رشایط عمومی
 ماه ٣کیلومرت یا  ٣٠٠٠تعویض هر          رشایط سخت

 J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J باتری
 J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J دور آرام موتور

 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J لوله سوخت و کانکتور
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    اي  جدول سرويس دوره

    بندیبندیبندیبندی    زمانزمانزمانزمان        
    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات

        آیتمآیتمآیتمآیتم        
    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات    

١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠    ××××        3    8    13    18    23    28    33    38    43    48    53    58    63    68    73    78    83    88    93    98    103    108    113    118    123    128    133    138    143    148    153    

    183    177    171    165    159    153    147    141    135    129    123    117    111    105    99    93    87    81    75    69    63    57    51    45    39    33    27    21    15    9    3    ماهماهماهماه

 J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J کنیسرت
 ماه ١٢کیلومرت یا  ١٠٠٠٠تعویض هر  G فیلرت سوخت

    گیربکسگیربکسگیربکسگیربکس                                                                                                                                                                                                                                                                        

 کیلومرت ٦٠٠٠٠تعویض هر         DCTروغن گیربکس اتوماتیک 
 کیلومرت ٦٠٠٠٠تعویض هر         اتوماتیکفیلرت روغن گیربکس 

    قطعات برقیقطعات برقیقطعات برقیقطعات برقی                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J روشنایی داخلی و خارجی
 J فندک و بوق
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J 
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J 
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J 

 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J پاش برف پاکن  جلو و عقب و آب
 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B مایع شیشه شوی
 J های جانبی شیشه باالبرهای برقی و آینه
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 J سانروف و غربیلک فرمان چند منظوره
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 J اسرتیو و سیستم ناوبری و رادار پارک
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 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J صندلی،ایربگ و کمربند ایمنی
 J کولر و دکمه های کنرتلی
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 ماه ١٢تعویض هر / ماه  ٦نظافت هر  Q فیلرت اتاق
    شاسی و بدنه خودروشاسی و بدنه خودروشاسی و بدنه خودروشاسی و بدنه خودرو                                                                                                                                                                                                                                                                                            

های شاسی  سفت کردن پیچ ها و مهره

 )آچارکشی(
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 
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    اي  جدول سرويس دوره
    بندیبندیبندیبندی    زمانزمانزمانزمان        

    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات
        آیتمآیتمآیتمآیتم        
    تعمیراتتعمیراتتعمیراتتعمیرات    

١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠    ××××        3    8    13    18    23    28    33    38    43    48    53    58    63    68    73    78    83    88    93    98    103    108    113    118    123    128    133    138    143    148    153    

    183    177    171    165    159    153    147    141    135    129    123    117    111    105    99    93    87    81    75    69    63    57    51    45    39    33    27    21    15    9    3    ماهماهماهماه

 سال ٢کیلومرت یا  ٤٠٠٠٠تعویض هر  J مایع ترمز
 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J پدال ترمز و ترمز پارک برقی

 J لنت و دیسک ترمز
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 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J لوله و شیلنگ سیستم ترمز
 J غربیلک فرمان و ستون فرمان

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 
J 

 J سیبک فرمان و گردگیر سیبک فرمان
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 J پلوس و گردگیر پلوس
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 J مکانیزم تعلیق جلو وعقب
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 J لوله اگزوز و اتصاالت جانبی
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 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J تایر و شارژ فشار باد
 J مهره چرخ و بلربینگ چرخ
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 جابجایی الستیک
 با توجه به رشایط واقعی تنظیم کنید
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 بازدید در هر سال J آسیب های ظاهری

 
J  =     بازدیدQ  =     شستشوG  =     تعویضB =     پرکردنR  =جابجایی  
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    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :دیمراجعه بع کیلومرت

  :مشرتی امضاء

 :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :گیامضاءOایند  مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 
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    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه ختاری 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

 :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :ضاءOایندگیام مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 
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    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

 :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 

    ایایایای    وضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دورهوضعیت رسویس دوره    ثبتثبتثبتثبت

  :مراجعه تاریخ 

  :کارکرد کیلومرت

  :مراجعه بعدی کیلومرت

  :مشرتی امضاء

  :امضاءOایندگی مهرو 
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  د فروش و خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو جهت ارتباط با واح
  :به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

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

        ::::jاس با واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو

  ۰۲۱ –۴۴۵۸۱۲۰۰   :تلفن
        ::::خودروخودروخودروخودرو        یمیل واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیمیمیل واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیمیمیل واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیمیمیل واحد ارتباط با مشرتی رشکت صنایع تولیدی عظیمااااآدرس آدرس آدرس آدرس 

Crm.mfg@azimkhodro.com 
        ::::jاس با واحد امداد خودرو خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد امداد خودرو خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد امداد خودرو خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودروjاس با واحد امداد خودرو خدمات پس از فروش رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو

  ۰۲۱ – ۴۴۵۸۱۲۰۰:   تلفن
        ::::نایع تولیدی عظیم خودرونایع تولیدی عظیم خودرونایع تولیدی عظیم خودرونایع تولیدی عظیم خودرواداره تحویل رشکت صاداره تحویل رشکت صاداره تحویل رشکت صاداره تحویل رشکت ص

  ۱۴خیابان نخ زرین، پالک جاده مخصوص کرج،  ۹کیلومرت : نشانی
  ۰۲۱ – ۴۴۵۲۵۸۸۱،  ۰۲۱ – ۴۴۵۰۳۸۷۶:   تلفن

        ::::مشخصات دفرت مرکزی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرومشخصات دفرت مرکزی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرومشخصات دفرت مرکزی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرومشخصات دفرت مرکزی رشکت صنایع تولیدی عظیم خودرو

  ساخت�ن عظیم خودرو ،)شهید پوری(جاده مخصوص کرج، بلوار کوهک  ۹کیلومرت : نشانی
  ۰۲۱ – ۴۴۵۶۵۴۰۷:  فکس      ۰۲۱ – ۴۴۵۸۱۲۰۰،  ۰۲۱ – ۴۴۵۸۱۴۰۰:  تلفن

  نحوه ارتباط با شركت
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  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




