هایما
S7-2L
S7-1.8L TURBO

e-code: 5407000014-05

9007051092236

تهران ،بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر 14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن)021( 48901 :
نمابر)021( 44934000 -1 :
مرکز پیامک30003 :
پست الکترونیکیinfo@ikco.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco.ir :

July / 2018 Iran Khodro Co. All rights reserved.

شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی ،نحوه
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است .لطف ًا در خصوص رعایت
نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

هایما

خریدار گرامی
از انتخاب خودرو هایما کمال تشکر را داریم .رضایت کامل شما از خودرو از باالترین اولویت های ما بوده و همواره سعی خواهیم نمود تمامی تالش و کوشش خود
را در ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات به شما مصرف کنندگان محترم بکار بندیم.
خودرو هایما مجهز به سیستم های الکترونیکی و مکانیکی پیچیده و پیشرفته می باشد .اصول تعمیر و نگهداری دوره ای را به دقت رعایت کرده و بر اساس شرایط
و قوانینی که در این ضمانت نامه و دفترچه راهنمای کاربری درج شــده اســت از خودرو خود به درســتی استفاده نمایید تا همواره شرایط خودرو شما در موقعیت
پایدار و سرویس سالم قرار داشته باشد.
بنابراین ،دفترچه راهنمای کاربری خودرو که همراه با خودرو شما ارائه می گردد را به دقت مطالعه نمایید.
خدمات گارانتی و نگهداری در زمان و مقدار کیلومتر مســافت طی شــده تعیین شده ،از جانب ما به شما مالک محترم خودرو ارائه خواهد شد .لطفا مندرجات این
ضمانت نامه را به دقت مطالعه نموده تا اطالعات الزم در خصوص خط مشی گارانتی ما را بدست آورید .همچنین شما قادر خواهید بود طبق اطالعات مندرج در
جدول پل ارتباطی ،با ما تماس حاصل نموده و از بهترین خدمات تعمیر و نگهداری ما بهره مند گردید.
در ضمن مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تأمین گردد( .از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد،
استفاده شود).
با آرزوی بهترین لذت و تجربه رانندگی برای شما مشتری محترم
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چگونگی دسترسی به خدمات گارانتی
مرحله اول
اگر میتوانید در حالت عادی خودرو را برانید مستقیماً به سمت نمایندگیهای مجاز ایران خودرو رفته و جهت دریافت خدمات سرویس حرفهای پذیرش نمایید .اگر از
حرکت عادی خودرو اطمینان ندارید لطفاً خودرو را به مکانی ایمن منتقل نمایید.
مرحله دوم
با نزدیکترین نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و ایراد بوجود آمده را شرح دهید تا مطلع گردید آیا میتوان خودرو را در حالت عادی برانید یا خیر.
مرحله سوم
اســتفاده از ایکو کارت :این کارت با بهرهبــرداری از فنآوریهای روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنــوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در
نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،به همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن ،تحویل شما مشتری محترم میگردد.
از این پس میتوانید با استفاده از این کارت در دستگاههای کارت خوان ( )posمستقر در نمایندگیها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحویل ،سرویسهای دورهای،
خدمات تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهرهمند گردید.
وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو ،بایستی به خریدار جدید واگذار گردد .همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی
رمز در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.
الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی ایکوکارت (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان میپذیرد.
توجه :هنگام مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی است.
مرحله چهار
تکنسینهای نمايندگيهای مجاز ايران خودرو ،خودروی شما را بازدید خواهند کرد .اگر نقص بوجود آمده تحت پوشش گارانتی باشد ،تکنسینهای مربوطه خدمات را
بصورت رایگان به شما ارائه خواهند نمود .در غیر اینصورت ،در قبال دریافت خدمات تعمیر و نگهداری الزم ،باید وجه مربوط بدان را به ایشان پرداخت نمایید.
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 .1ثبت اطالعات خودرو
توجه :این برگه باید توسط نمايندگيهای مجاز ايران خودرو تکمیل گردد .به منظور ارائه خدمات به موقع و دقیق به مشتریان ،تمام نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
باید به دقت این برگه را تکمیل نمایند.
ثبت اطالعات خودرو
مدل
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره موتور
نوع سیستم انتقال قدرت

اتوماتیک 				

دستی

تاریخ فروش
نام نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
آدرس
شماره تلفن
کد پستی
پست الکترونیکی (ایمیل)
مهر و امضاء نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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 .2ثبت اطالعات مالک
توجه :اطالعات مالک اول باید در این برگه توسط نمايندگيهای مجاز ايران خودرو تکمیل گردد .اطالعات دو ستون دیگر نیز باید توسط مالکان مربوطه تکمیل گردد.
ثبت اطالعات مالک
مالک اول

مالک سوم

مالک دوم

تاریخ خریداری

تاریخ خریداری

تاریخ خریداری

نام

نام

نام

تلفن ثابت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

تلفن همراه

تلفن همراه

تلفن همراه

پست الکترونیکی

پست الکترونیکی

پست الکترونیکی

آدرس

آدرس

آدرس

کد پستی

کد پستی

کد پستی
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 -1تعریف گارانتی
شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد میشود کلیة ایرادات ناشی از هرگونه نقص در
کیفیتقطعات و فرآیند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول و طی مدتی معین و یا کارکرد مشخص (هر کدام زودتر منقضی گردد) ،به صورت رایگان
و مطابق شرایط مندرج در این دفترچه برطرف نماید.
 -2تعریف ایکو کارت

این کارت با بهرهبرداری از فنآوریهای روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،به
همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن ،تحویل شما مشتری محترم میگردد.
از این پس میتوانید با استفاده از این کارت در دستگاههای کارتخوان ( )POSمستقر در نمایندگیها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحویل ،سرویسهای دورهای،
خدماتی تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهرهمند گردید.
وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو ،بایستی به خریدار جدید واگذار گردد .همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز،
در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.
الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی "ایکو کارت" (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان میپذیرد.
توجه  :هنگام مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ،برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی میباشد.
 - 3سياستهاي گارانتي خودروي هايما
در صورتي که قطعات خودرو شما در طول مدت گارانتی ،در اثر وجود نقص در مواد و يا استفاده قطعات در شرايط عادی ،دچار هرگونه خرابی و خسارت شوند ،به شرط
آنکه مشمول بندهای ذکر شده در فصل  4اين ضمانتنامه ،موارد خارج از پوشش گارانتی ،نباشند ،خدمات تعمير و تعويض مشمول گارانتي خواهند شد که نوع و نحوه
ارائه اين خدمات به تشخيص شركت ايران خودرو خواهد بود.
 -۳.۱گارانتی پايه ،قواي محركه و رنگ و بدنه
نوع خودرو
هايما

گارانتي پايه
( هر كدام زودتر فرا رسد)

گارانتي قواي محركه
(هر كدام زودتر فرا رسد)

 3سال يا  100000كيلومتر  5سال يا  100000كيلومتر

گارانتي
رنگ و بدنه
 36ماه
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 -۳.۲گارانتيهاي خاص

گارانتي خاص

رديف

شرح

ماه

كيلومتر

1

گارانتی تاير

۲۴

40000

2

گارانتی باتري

12

توضيحات
هر كدام زودتر فرا رسد

۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰
12
گارانتی گاز كولر
3
 -۳.۳ضمانت سیستم صوتی (رادیو پخش  - CD-Player -مالتی مدیا)
دورة گارانتی رادیو پخش و CD-playerمطابق گارانتی خودرو بوده و خدمات الزم در شبکه نمایندگیهای مجاز ایران خودرو ارایه میگردد.
 - ۳.۴قطعات مصرفی
ردیف
۱

۲
۳

۴
۵
۶

صفحه کالچ (گیربکس دستی)

شرح

گارانتی قطعات مصرفی

تسمه دينام ،کربن کنيستر  ،کاتاليست  ،سنسور دوم اکسيژن

لنت ترمز جلو و عقب ،المپها ،شمع موتور ،تیغه برف پاکن

روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر ضدیخ ،مایع شیشهشور

فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،فیلتر گاز ،فیلتر اتاق

 - ۳.۵گارانتی کيسه هوا
عملکرد صحيح کيسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه کننده خودرو ميباشد.

نکته :شرایط ذکر شده در این دفترچه ،تنها در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر است.
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ماه

۱۲
۳۶

کیلومتر

۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰

توضیحات

۶۰۰۰۰

گارانتی ندارد

هر کدام زودتر فرا برسد

قانون وآييننامه حمايت از مصرفکنندگان
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1اصطالحات ذيل در معاني مشروح به کار برده ميشود.
 -1-1خودرو :هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.
 -2-1عرضهکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود ميکند.
 -3-1واسطه فروش :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميکفند.
 -4-1نمايندگي مجاز :هر شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
 -5-1مصرفکننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
 -6-1بهاي خودرو :مبلغي است که در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضهکننده قيد گرديده است.
ماده  -2عرضهکننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني ،کيفيت ،سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده ميباشد.
تبصره  :1دوره تضمين نمي تواند کمتر از يک سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده باشد.
تبصره  :2دوره تعهد يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد ،برابر ده سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرفکننده ميباشد.
ماده  -3عرضهکننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي ،مونتاژ ،توليد و يا حمل) است که در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده
معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم شده به مصرفکننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب کاهش ارزش
معامالتي خودرو شود .هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کليه خسارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث ،اعم از خسارات مالي و جاني و هزينههاي
درمان ناشي از نقص يا عيب (که خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه ،تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه
مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضهکننده ميباشد.
تبصره  :1تعهدات عرضهکننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفا ميشود .عرضهکننده مکلف به ايجاد شبکه خدمات پس از فروش يا
نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدکي و تأمين آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمي تواند مصرفکننده را به مراجعه
به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
تبصره  :2در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق ،موضوع اختالفي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختالفات مربوطه ،متشکل از نمايندگيهاي
عرضهکننده خودرو ،کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نيروي انتظامي به رياست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اکثريت آراء صادر خواهد شد .درصورت
اعتراض هر يک از طرفين به رأي صادره ،خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأي نمايد.
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ماده  -4چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي که نقص يا عيب قطعاتي که موجب احتمال صدمه
جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يک تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند ،عرضهکننده مکلف است حسب درخواست
مصرفکننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق ،بهاي آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره  :1در صورت بروز اختالف بين طرفين ،حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختالف موضوع تبصره  2ماده  3اين قانون میباشد.
تبصره  :2عرضهکننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد .واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و يا اعالم صريح
عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز میباشد.
ماده  -5عرضهکننده ،واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت ،مورد تعمير يا خدمات مختلف دورهای قرار میگیرد ،پس از اتمام کار،
به صورت مکتوب کليه عيب ها و نقص هاي اعالمي از سوي مصرفکننده ،اقدامهای انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذکر نموده و آن را تسليم
مصرفکننده نمايد.
تبصره :استفاده از قطعات غير استاندارد يا تأييد نشده توسط عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز تعمير ممنوع میباشد.
ماده  -6چنانچه انجام تعهدات عرضهکننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غير قابل پيش بيني و غير قابل رفع) ناممکن باشد ،اين تعهدات به حالت تعليق در میآید .مدت تعليق به
دوره ضمانت افزوده میشود.
ماده  -7هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضهکننده ،واسطه فروش يا مصرفکننده که به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي که عرضهکننده بر طبق اين قانون و يا
ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ،ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود ،در برابر مصرفکننده باطل و بال اثر میباشد.
تبصره :انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده  01قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه
اعتبار ساقط است.
ماده  -8هر گونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارد به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم هاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج
از شبکه رسمي و مجاز عرضهکننده توسط مصرفکننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر
عرضهکننده ايجاد نميکند.
ماده  -9عرضهکننده مکلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت کتبي در اوراق ضمانت نامه قيد و در زمان تحويل خودرو ،به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح
و روشن به مصرفکننده اعالم نمايد.
ماده  - ۱۰آئين نامه اجرائي اين قانون (به ويژه در مورد مالکهاي ايجاد نمایندگیهای مجاز تعمير در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ
تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده  - 11وزارت صنايع و معادن مکلف به نظارت بر اجراي اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفکنندگان و اعالم گزارش ادواري شش ماهه به کميسيون صنايع و معادن
مجلس شوراي اسالمي است.
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آئين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان
ماده  -1ضوابط مندرج در این آییننامه شامل توأم عرضهکنندگان  ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از
سواری ،مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،ون ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.
ماده  -2در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف  -قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶
ب  -وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پ  -عرضهکننده :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 مینماید.
ت  -خدمات پس از فروش :کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات ،تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین
کارکرد مطلوب محصول میباشد.
ث  -واسطه خدمات فروش و پس از فروش :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق
نمایندگیهای مجاز میباشند ،واسطه مذکور میتواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضهکننده فعالیت نموده و
خدمات خود را ارائه نماید.
ج  -نمایندگی مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ  -شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو :بر اساس استاندارد ملی شماره ( )۱۹۱۱۷در خصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو  ،شاخصها و نحوه
ارزیابی عرضهکننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها میباشد.
ح  -دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابی
عرضهکننده ،واسطه خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ میشود.
خ  -خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این
آییننامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضهکننده میباشد.
د  -خدمات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده ( )۱۵این آییننامه و در قبال
دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده ( )2این آییننامه از سوی عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود.
ذ -خدمات سیار :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرفکننده ارائه میشود.
ر -خدمات فنی استاندارد :خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانهای ،ملی ،بینالمللی ،یا سایر استانداردها و دستورالعملهای تخصصی رسمیباشد.
ز  -ضمانتنامه :سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهکننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به همراه
خودرو ،تحویل مصرفکننده میشود.
ژ  -استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضهکننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
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س -کتابچه راهنمای مصرفکننده :کتابچهای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده 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 ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک ،مثلث
خطر و تجهیزات اضافی خودرو ،میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری ،برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دورهای ،نام و نشانی نمایندگیهای
مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش ،متن قانون ،آییننامه و دستورالعملهای اجرایی آن باشد.
ش  -تأمین خودروی جایگزین مشابه :واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.
ص  -قیمت کارشناسی :قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین میشد.
ض  -شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحتی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضهکننده ،واسطه فروش ،واسطه
خدمات پس از فروش ،نمایندگیهای مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضهکننده انتخاب میشود.
ط  -نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگیهای مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات
و مواد مصرفی مطابق ماده ( )۵۱اصالحی قانون نظام صنفی کشور – مصوب  – ۱۳۹۲با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب
رسمی به مصرفکننده ،از وی دریافت میشود.
ظ  -خودروی نو :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرفکننده بیش از ( )99کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.
ع  -عیب :زیاده ،نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال ،خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن میشود.
غ  -قطعه ایمنی خودرو :قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص میگردد.
تبصره  :فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم میشود.
ف  -عیب ایمنی :عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  :وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران ،فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات
مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.
ق  -قطعه و ماده مصرفی :قطعات و موادی مانند روغنها (نظیر روغن موتور و گیربکس) ،مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشهشوی)  ،فیلترها (نظیر فیلتر بنزین ،هوا و
روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
ک -استانداردها و مقررات ابالغی :کلیه معیارها و مشخصات ناظر در تولید ،ایمنی ،کیفیت ،آالیندگی زیست محیطی ،فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت،
سازمان ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضهکننده الزامی است.
تبصره -استانداردهای فنی شرکتهای عرضهکننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق ،جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده  -3عرضهکننده موظف است در سامانه اطالعرسانی خود ،نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری ،نوع  ،تیپ،
رنگ ،تجهیزات درخواستی ،قیمت خودرو ،سود مشارکت ،زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید.
ماده  -4عرضهکننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع ،تیپ ،رنگ و متعلقات ،ضوابط و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف
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و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالعرسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود ،در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:
ضوابط و روشهای مختلف فروش:
تحویل فوری

پیش فروش

مشارکت در تولید

سفارشی تعداد محدود

قیمت

قیمت قطعی زمان
عقد قرارداد

قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

قیمت توافقی زمان
عقد قرارداد

حداکثر تاریخ
تحویل

سی روز

نه ماه

دوازده ماه

سه سال

داخلی سه ماه
وارداتی چهار ماه

حداقل سود
مشارکت

-

حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام
بانکی در مدت قرارداد

حداقل سود سپرده یک ساله
نظام بانکی

حداقل سود سپرده سه ساله
نظام بانکی

-

حداقل سود
انصراف (درصد)

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود
سپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

جبران تأخیر در
تحویل

دو و نیم درصد ماهانه

شرایط

نداشتن تعهدات معوق

عادی

قطعی
-

سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه

سه درصد ماهانه

در صورت عدم امکان تحویل خودرو

-

موضوع قرارداد ،خودروی جایگزین از در صورت تأخیر بیش از دو
میان خودروهای تولیدی به انتخاب ماه در تحویل خودرو موضوع
مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل قرارداد ،مشتری حق انصراف
داده خواهد شد .این موضوع شامل
خواهد داشت.
خودروی وارداتی نمیشود.

 در کلیه روشها ،اطمینان از تأمین  CKD/CBUو شماره گذاری توسط عرضهکننده الزامی است. در کلیه روشها ،امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر میباشد. در صورت استفاده از تسهیالت بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ  ،رعایت قوانین مرتبط با آن و حصول اطمینان عرضهکننده از تأمین و پرداخت تسهیالت توسط بانک ها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهایلیزینگ به متقاضی  ،پیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه ،الزامی است.
 -تعهدات معوق :در فروش های فوری ،تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.

13

قانون وآييننامه حمايت از مصرفکنندگان
تبصره  -1حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد.
تبصره  -2سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشمار محاسبه میشود.
ماده  -5عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو ،مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده  -6عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده اقدام نماید .در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ
و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش ،نرخ سود مشارکت ،تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل ،خسارت تأخیر در تحویل ،فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو
از قبیل رادیو پخش  ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک  ،مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده الزامی است.
تبصره  :هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد ،چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود ،با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت
فروش لحاظ میشود.
ماده  -7عرضهکننده موظف است در قرارداد پیش فروش ،سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو ،از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ،مبلغ خسارت تأخیر در تحویل
را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره  -2در صورتی که مصرفکننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهکننده ،ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید،
عرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرفکننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده ،موکول نماید.
تبصره  -3در صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد ،سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ( )4این آییننامه محاسبه و پرداخت
میشود .عرضهکننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت نماید .انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد
مشمول سود انصراف نمیشود.
تبصره  -4در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیش از بیست روز شود ،سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید
محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  -8عرضهکننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرفکننده در الحاقیه قرارداد
منعقده ،قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه ،قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره  :در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو ،مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرفکننده بر عهده
عرضهکننده است.
ماده  -9عرضهکننده موظف است در زمان تحویل  ،خودروی درخواستی مصرفکننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب ،خودرو را تحویل
دهد.
تبصره  -1عرضهکننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو ،عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط ،رفع کند مشروط بر آن رفع عیب ،موجب
کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد .در غیر این صورت عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -2در صورتی که مصرفکننده در دروه تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور
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برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد ،عرضهکننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرفکننده ترتیبی اتخاذ
نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است در در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به
مصرفکننده ،برابر ماده ( )۱۷این آئین نامه رفتار نماید.
ماده  -۱۰عرضهکننده موظف است سند فروش ،صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده ،بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو ،شمارهگذاری ،بیمه ،عوارض،
مالیات و سایر موارد مربوط ،برگههای ضمانت ،کتابچه راهنمای مصرفکننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی رادر زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ارائه نماید.
ماده  -11عرضهکننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملهای زیر و نظارت بر حسن اجرای آن ،در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
الف  -فرآیند فروش
ب  -فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفکننده
پ  -بازرسی قبل از تحویل خودرو
ت  -حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا نمایندگی مجاز
ث  -نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز خود
ج  -پذیرش  ،گردش کار خدمات قابل ارائه ،برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ  -راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو
ح  -نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.
خ  -نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود
د  -ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.
ذ  -اطالعرسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز
ر  -نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز
ز  -ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو
ژ  -نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
س  -نظام آرایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.
ماده  -۱۲دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار ( )۴۰۰۰۰کیلومتر ،هر
کدام زودتر فرا برسد ،برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت  ،کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی
برابر دویست هزار ( )۲۰۰۰۰۰کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل یک سال میباشد.
تبصره  -1عرضهکننده میتواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرفکننده ،نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این
صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرفکننده اعالم گردد.
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تبصره  -2ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال  ،برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه میباشد.
تبصره  -3عرضهکننده موظف است قطعات ،مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعههای خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره  -4تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول ضمانت نمیگردد.
ماده -۱۳کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ،مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.
تبصره  -1فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر ،کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم
اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
تبصره  -2عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
ماده  -۱۴عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرفکننده خودرو در شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت عرضهکننده خودرو،
باعث خروج مجموعههای مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ،از شرایط تضمین میگردد.
ماده  -۱۵مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات ،ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو ،توسط عرضهکننده میباشد.
ماده  -۱۶عرضهکننده موظف است نسبت به راهاندازی سامانهای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ( )5قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرفکننده به
نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرفکننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضهکننده باید در اولین زمان ممکن،
نسبت به اجرای این درخواست ،اقدام نماید.
ماده  -۱۷عرضهکننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد
تعمیرات تأیید شده به طول انجامید ،به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آییننامه
اقدام نماید.
تبصره  -1مدت 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 تأیید شده ،برای کلیه
روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی
مجاز آن ،آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل خودرو به مصرفکننده را اعالم نماید ،پایان مییابد .در هر صورت مدت زمان توقف
خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره  -2در صورت مراجعه مصرفکننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگیهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو
از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.
تبصره  -3در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعههای خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده ( )3قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا
آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضهکننده خودرو میباشد.
ماده  -۱۸ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف  -خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد ،به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم ()0/۰۰۱۵
بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
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ب  -خودروی عمومی (تاکسی  ،وانت ،ون) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار دو هزارم
( )0/002بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
پ  -خودروی سنگین (مینی بوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیون و کشنده ) :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )17این آییننامه به مقدار یک
هزارم ( )0/001بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
ت  -موتور سیکلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )71این آییننامه به مقدار یک هزارم ( )0/001بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط
عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
تبصره  -1در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو ،مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
تبصره  -2عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مودر احراز مالکیت خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت
توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره  -3در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد ،با موافقت کتبی مصرفکننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه ،عرضهکننده ملزم
به پرداخت دو ده هزارم ( )0/0002بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
ماده  -۱۹عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرفکننده شامل موارد اشاره شده در قانون
و این آییننامه را راهاندازی و اجرا نماید .عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودروی خود مطلع نماید.
ماده  -۲۰عرضهکننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد
نیستند ،اقدام نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است در دوره تضمین  ،هزینههای بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد
تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد ،تقبل نماید.
ماده  -۲۱عرضهکننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز ،نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین
سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
ماده  -22عرضهکننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده ( )2این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان
تعمیرات ،مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهکننده ،آن را به واسطه
خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز خود ابالغ نماید .بر اساس این ضوابط ،نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب مصرفکننده را به ایشان تسلیم می
نماید.
تبصره  -عرضهکننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید.
ماده  -23عرضهکننده موظف است نمایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرفکننده ،خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر،
هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده  -24نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو عیب دیگری دارد ،قبل از تعمیر یا تعویض قطعه ،با مصرفکننده تماس
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گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت مصرفکننده ،مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره  -نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغی قطعات تعویضی را به مصرفکننده تحویل و رسید دریافت نماید.
ماده  -25چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،سهل انگاری و با استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضهکننده ،واسطه خدمات
پس از فروش و نمایندگی مجاز خسارتی متوجه مصرفکننده گردد ،عرضهکننده موظف به جایگزین کردن قطعات ،رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده
میباشد.
ماده  -26تعداد نمایندگیهای مجاز و واحدهای خدمات سیار ،بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.
ماده -27عرضهکننده موظف است در شبکه نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول ،مطابق با ضوابط
استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره  )19117و دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده  -28عرضهکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو ،فهرست
قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره  -شرکت عرضهکننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید.
ماده  -29مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرفکننده وجلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضهکننده میباشد .در صورت برزو اختالف بین عرضهکننده و مصرفکننده،
رأساً از طریق سازمان های صنعت  ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد .چنانچه رضایت
مصرفکننده تأمین نشود ،میتواند به هیأت حل اختالف موضوع تبصره ( )2ماده ( )3قانون مراجعه کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به
موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأی کند .مالک رأی  ،نظر اکثریت اعضای هیئت است .این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره  -1دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصره  -2سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه ،هیئتهای حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده
از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره  -3ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است .اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف پنج روز از
تاریخ اعالم هیئت ،توسط شاکی پرداخت شود ،در غیر این صورت  ،هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید.
تبصره  -4کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرفکنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره  -5سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آییننامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو
را به سازمانهای صنعت  ،معدن و تجارت استانها اعالم نمایند.
ماده  -30عرضهکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیهای مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون آییننامه و دستورالعملهای اجرای ذی ربط آن ایجاد
نماید.
تبصره  -نظارت بر ارزیابی ادواری عرضهکننده خودرو ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضهکننده،
به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت میباشد.
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تبصره  -2عرضهکننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده
به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری ،شماره تماس ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن،
به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده  -31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت است.
ماده  -32تصمیم نامه شماره  43678/44133مورخ  1389/02/29لغو میشود.

جهت کسب اطالعات بيشتر درخصوص قانون و آييننامه حمايت از حقوق مصرفکننده خواهشمند است به وب سايت شرکت ايساکو  www.isaco.irقسمت
خدمات  -حقوق مشتريان يا به موبايل اپليکيشن ايساکو مراجعه و يا با شماره  096440تماس حاصل فرمائيد.
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 .۵موارد خارج از پوشش گارانتی
 - ۵.۱از کار افتادن یا معیوب شدن قطعات ناشی از موارد خارج از کنترل سازنده
قطعات معیوب ناشی از جا زدن قطعات ،تنظیم و باز کردن قطعات توسط کاربر ،همچنین عیوب مستقیم یا غیر مستقیم قطعات ناشی از نصب قطعات یدکی تایید نشده
توسط شرکت ایران خودرو یا بدون کسب اجازه کتبی از شرکت ایران خودرو.
 - ۵.۲گسترش خرابی قسمتی از یک قطعه بر اثر استفاده نادرست از آن قطعه و قصور کاربر از توجه کافی برای رفع خرابی آن
این مورد مربوط می شود به گسترش خرابی قسمتی از یک قطعه که بر اثر استفاده نادرست کاربر بوجود آمده باشد که در این شرایط کاربر موظف بوده است با استفاده از
تجهیزات موجود در خودرو ،پس از بازدید و پیدا کردن مشکل بوجود آمده ،به خرابی آن قطعه پی برده و هنگام مشاهده عدم عملکرد صحیح خودرو ،برای رفع آن اقدام الزم
را انجام می داده ،اما کوتاهی کرده است.
 - ۵.۳عدم کارکرد یا بروز خسارت به هریک از قطعات ،ناشی از شرایط فورس ماژور
نقصهای مانند خراشیدگی ،رنگ رفتگی ،لکه رنگ ،پوسیدگی و غیره بر روی صفحه فلز رنگ شده ،ناشی از گرد وغبار موجود در هوا ،فرسایش شیمیایی ،ریختن شیره بر
روی رنگ و یا تاثیرات ناشی از سایر اشیا ،همچنین خسارات وارده ناشی از آتش سوزی ،تصادف و بروز فاجعه و غیره ،و نیز سایر عیوب کارکردی یا خسارت به قطعات ناشی
از اشتباهات فردی.
 - ۵.۴استفاده از خودرو در شرایط خاص
استفاده از خودرو به عنوان تاکسی ،خودرو کرایه یا سایر اهداف تجاری بدون تایید شرکت ایران خودرو ،همچنین خسارات وارده به خودرو ناشی از شرایط سرویس نامناسب
مانند استفاده خودرو در مسابقات یا با اهداف نظامی و غیره.
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 - ۵.۵ناخوانا بودن اطالعات قانونی خودرو ،ناشی از اشتباهات کاربر
خودروهایی که تاریخ تولید ،تاریخ خریداری ،میزان مسافت طی شده ،شماره موتور و شماره شاسی آنها قابل شناسایی نباشد .همچنین مواردی که در آنها ،اطالعات نام تجاری
محصول ،مدل و شماره شاسی درج شده برروی فاکتور یا سایر اسناد خودرو ،با اطالعات درج شده بر روی بدنه خودرو مطابقت نداشته باشند.
 - ۵.۶عدم انجام اصول نگهداری معمول طبق دستورالعمل ،اعمال سوخت ،روان ساز یا مایع کار کننده ،از نوع بی کیفیت یا تایید نشده
عملکرد نادرست خودرو یا بروز خسارت به قطعات ناشی از عدم انجام اصول نگهداری بر اساس فواصل زمانی یا شرایط الزم که در این ضمانت نامه درج شده است ،یا عدم
انجام اصول نگهداری معمول در نمایندگی های مجاز ایران خودرو بر اساس مندرجات ضمانت نامه مالک خودرو ،و یا اعمال سوخت ،روان ساز و مایع کار کننده بی کیفیت
و تایید شده و غیره.
 - ۵.۷احساس خرابی هایی که عملکرد واقعی خودرو را تحت تاثیر قرار نمی دهد
احساس انواع نویز ،صدای لرزش یا سایر مواردی که عادی به نظر می آیند ،تحت پوشش گارانتی نخواهند بود.
 - ۵.۸مستعمل شدن و پایین آمدن کیفیت عادی
مشکالتی ناشی از کارکرد عادی و مستعمل شدن خودرو مانند رنگ رفتگی عادی و فرسایش سطح قطعات غیر فلزی ،قطعات رنگ شده یا پوشش آبکاری قطعات.
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 . ۶مسئولیت های کاربر
 - ۶.۱رانندگی صحیح و استفاده درست از تجهیزات خودرو
شما موظف هستید بر اساس دستورالعمل های درج شده در دفترچه راهنمای کاربری که همراه با خودرو به شما ارائه شده است ،به طور صحیح رانندگی نموده و از تجهیزات
به کار رفته در خودرو به شایستگی استفاده نمایید و به منظور حصول اطمینان از ایمنی خود و اجتناب از بروز خسارت به خودرو ،همواره مراقب شرایط غیرعادی بوده و
اقدامات احتیاطی الزم را انجام دهید.
 - ۶.۲انتخاب یک مرکز خدمات و فروش حرفهای به منظور دریافت خدمات سرویس و نگهداری
پرسنل فنی مراکز خدمات و فروش که مورد تایید شرکت ایران خودرو می باشند ،دوره های آموزشی ویژه را پشت سر نهاده و دارای دانش فن آوری الزم در خصوص اصول
نگهداری خودروهای هایما و سایر اطالعات مربوطه می باشند .بنابراین ،به منظور دریافت خدمات و نگهداری مطلوب برای خودروی خود ،شما موظف هستید خودروی خود را
در صورت بروز خرابی به مرکز خدمات و فروش تایید شده ایران خودرو (نمایندگی های مجاز ایران خودرو) منتقل نمایید .در غیر این صورت گارانتی خودرو ابطال خواهد شد.
 - ۶.۳انجام سرویسهای دورهای
به منظور حصول اطمینان از تعمیر و نگهداری خودرو در شرایط فنی مطلوب ،شما مسئول انجام سرویس های دوره ای و رعایت اصول نگهداری برای خودروی خود ،بر اساس
مندرجات این ضمانت نامه و دفترچه راهنمای کاربری میباشید.
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 - ۶.۴سوابق یکپارچه ای از خدمات نگهداری خودروی خود تهیه نمایید
به منظور تشخیص علت عدم کارکرد خودروی خود به صورت بسیار دقیق و همکاری با فعالیت های بازدید و بررسی بخش های دولتی در این خصوص ،شما موظف هستید
تمامیت و اعتبار سوابق نگهداری درج شده در این ضمانت نامه را نگهداری نمایید .در غیر این صورت ،ممکن است شما از حقوق گارانتی محروم شده یا مشمول جرایم اداری
بخش های مختلف دولتی شوید.
 - ۶.۵ارسال تقاضای مجدد برای اسناد خودرو
به منظور درک بهتر نحوه عملکرد خودرو و مشخصه های اجرایی و همچنین بهره مندی کامل از خط مشی بعد از خدمات هایما ،در صورت گم کردن اسناد و مدارک مربوطه،
شما موظف هستید از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تقاضا نمایید نسخه المثنی مدارک و اسناد مربوطه را به شما تحویل نمایند.
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 .۷خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات
از آنجایی که نگهداری صحیح خودرو یک عامل اساسی برای کارکرد صحیح خودروی شما میباشد ،بنابراین از شما تقاضا میشود در سر رسید فواصل تعیین شده
نگهداری و تعمیرات ،خودرو خود را طبق شرایط مندرج در جدول تعمیر و نگهداری منظم مندرج در این ضمانت نامه ،به مراکز خدمات و فروش تأیید شده توسط
شرکت ایران خودرو منتقل نمایید( .اصول تعمیر و نگهداری باید هر  5000کیلومتر یا هر شش ماه یکبار بر روی خودرو اعمال شوند( .در خصوص خودروهایی که در
شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرند ،جهت کسب اطالعات در خصوص این فواصل و دورههای زمانی سرویس و نگهداری به ضمایم پیوست این جدول مراجعه
نمایید).
خدمات تعمیر و نگهداری اولیه خودروی شما باید در کیلومتر  ۵۰۰۰یا پس از گذشت  ۶ماه از تاریخ خرید (هرکدام زودتر فرا برسد) ،در مرکز نمايندگيهای مجاز
ايران خودرو انجام شود.
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هایما
جدول تعمیر و نگهداری منظم
راهنمای عالئم اختصاری بکار رفته در جدول های این بخش
		
ب :بازدید☐ نظافت☐ تعمیر☐ تنظیم و تعویض در صورت نیاز

			
ت :تعویض

ر :روغن کاری					

ن :تعمیر و نگهداری

گ :آيتمهايي كه الزم است با گشتاور معين سفت شوند.

محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هرکدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس
۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ترتیب سرویس

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

چرخه خدمات
آیتم خدمات

بازدید در هر  ۱۰۲۵۰۰کیلومتر یا  ۸۴ماه

فیلرگیری

بازدید در هر  ۱۰۲۵۰۰کیلومتر یا  ۸۴ماه

زنجیر تایم

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تسمههای تجهیزات موتور *1

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

روغن موتور *۲

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

فیلتر روغن *۲

ب

سیستم خنک کننده (شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تعویض هر دو سال یکبار
ب
ب

ب

ب

مایع خنک کننده موتور
ب
ب

ب

ب

شيلنگ هواي اتصال دريچه گاز و بست رابط

ب

عملکرد سيستم استارت و دکمه استارت

* :۱در صورتیکه خودروی شما مجهز به فرمان برقی یا سیستم تهویه هوا می باشد ،تسمه محرک های هر دو سیستم را مورد بازدید قرار دهید.
* :۲دوره های تعویض روغن* و فیلتر روغن را در شرایط زیر کوتاه تر کنید )1 :رانندگی در شرایط گرد و غبار )2 .حالت کار درجای طوالنی موتور یا رانندگی با سرعت کم
* از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد ،استفاده شود.
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هایما
جدول شماره .1تعمیر و نگهداری منظم
محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هرکدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ترتیب سرویس

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

ت

ب

ت

ب

ب
ب
ب
ب

ب

ب
ب

ت

ب
ب

ت

ب
ب

ت

ب
ب

ت

تعویض سالیانه یا در هر  ۱۲۵۰۰کیلومتر
تعویض سالیانه یا هر  20000کیلومتر
ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

حالت کار درجای موتور
فیلتر هوا * ۳

فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع * ۳

ب

ب

لوله و شلنگ بنزین
شمع موتور
سیستم تبخیر سوخت (کنیستر)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

شیر برقی کنیستر

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بازدید عملکرد باتری

* :3دورههای بازدید ،نظافت و تعویض فیلتر هوا را در صورت رانندگی در جادههای با گرد و غبار و شن و ماسهای کوتاهتر نمایید.
* قطعه دريچه کنترل بخار بنزين يا سوپاپ  ، PCVسوپاپ تهويه بخارات روي سرسيلندر به همراه لوله اتصال به منيفولد است.
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دریچه * PCV

فیلتر بنزین

تعویض در هر  20000کیلومتر
ب

آیتم خدمات

کویل جرقه

ب
ت

چرخه خدمات

هایما
جدول شماره .2تعمیر و نگهداری منظم
محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هرکدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ترتیب سرویس

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

چرخه خدمات
آیتم خدمات
پدال ترمز و پدال کالچ
لوله ،شلنگ و اتصاالت ترمز

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

روغن ترمز *۴

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ترمز دستی

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب

ب
ب

ب
ب

ب

بوستر و شلنگ
ب

ب

ب

لنتها و دیسکهای ترمز
کاسه ترمز

ب

ب

ب

ب

ب

ب

عملکرد فرمانپذیری و گردگیر چهارشاخ فرمان

ب

ب

ب

ب

ب

ب

میله راهنمای اتصال فرمان و تلسکوپی

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ت
ب

ب

ت
ب

ب

بررسی راد جعبه فرمان و سيبکها
ت

ب

تعویض در هر  ۳۶ماه یا پس از هر  ۴۲۵۰۰کیلومتر

ب

روغن گيربكس دستي *
بررسي سطح روغن گيربكس اتوماتيك *
تعويض روغن و فیلتر گيربكس اتوماتيك*

* :4در صورت استفاده مکرر از ترمز ،توصیه میشود روغن ترمز را بصورت سالیانه تعویض نمایید( .بطور مثال ،رانندگی خشن یا رانندگی در جادههای کوهستانی و یا رانندگی در شرایط
آب و هوایی دارای رطوبت زیاد ).در صورت عدم استفاده از خودرو ،روغن ترمز هر دوسال تعويض گردد.
* از برندهای مورد تأیید و بستهبندیهایی که توسط شرکت ایساکو ارائه میگردد ،استفاده شود.
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هایما
جدول شماره .3تعمیر و نگهداری منظم
محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هرکدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ترتیب سرویس

۸۴

۷۸

۷۲

۶۶

۶۰

۵۴

۴۸

۴۲

۳۶

۳۰

۲۴

۱۸

۱۲

۶

ماه

۱۰۲/۵

۹۵

۸۷/۵

۸۰

۷۲/۵

۶۵

۵۷/۵

۵۰

۴۲/۵

۳۵

۲۷/۵

۲۰

۱۲/۵

۵

× 1000کیلومتر

ب

ب
ب
گ

گ

ب
گ

ب
گ

گ

ب
گ

ب
گ

ب
ب

گ
گ

گ

ب
گ

ب
گ

ب
ب

ب

گ

ب
گ

ب
ب

گ

گ

گ

گ

ب
ب

ب
گ

ب
گ

گ

اتصال سیستم تعلیق  ،توپی جلو/عقب
گ

گ

ب
گ

ب
ب

گ

ب

ب

ب

گ

گ

ب
ب

پیچ و مهرههای شاسی و بدنه
عملكرد تمامی سیستمهای الکتریکی *5
تنظيم نور چراغهای جلو
بررسي وضعیت بدنه (زنگ زدگی)

ب

ب

الستیکها (شامل الستیک زاپاس و تنظیم فشار)

ر

ر

ر

ر

ر

ر

لوالها

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بازديد زیر بدنه

ب

ب

ب

ب

ب

ب

تست جاده

* :5عملکردهای تمامی قسمتهای سیستمهای الکتریکی مانند نورها ،سیستم برفپاککن و شیشههای برقی.
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پیچهای چرخ
محافظ حرارتی اگزوز

بازدید سالیانه
ب

آیتم خدمات

گردگير پلوس ( محور محرك )

ب
گ

چرخه خدمات

هایما

 .8برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه (برگه تعمیر و نگهداری)
اولین دوره تعمیر و نگهداری (مخصوص ايران خودرو)

شماره موتور

اولین دوره نگهداری (مخصوص فروشنده)

نام مشتری

نام مشتری

آدرس

تلفن تماس

شماره پالک

شماره پالک

مسافت طی شده
(کیلومتر)

تلفن تماس
شماره شاسی

مسافت طی شده
( کیلومتر)

پیشنهادات و انتقادات مشتری:

شماره شاسی

تاریخ خرید

مسافت طی شده
انجام شده توسط:

انجام شده توسط:
مهر نمايندگي مجاز ايران خودرو

		
تاریخ

*این رسید باید پس از تکمیل توسط نمايندگي مجاز ايران
خودرو  ،به شرکت ایران خودرو بازگردانده شود.

تاریخ خدمات
تعمیر و نگهداری

( کیلومتر)

مهر گارانتی نمايندگي های مجاز ايران خودرو

امضا

اولین دوره تعمیر و نگهداری
(مخصوص مشتری)

تاریخ

مهر نمايندگي مجاز ايران خودرو

امضای مشتری

* رسید مربوطه توسط نمايندگي مجاز
ايران خودرو نگهداری میشود.

توجه :این خدمات نگهداری باید در کیلومتر
 2500یا  2ماه از تاریخ خریداری خودرو
انجام شوند( .هرکدام زودتر فرا برسد).
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هایما

موارد موجود در دوره ی اول تعمیر و نگهداری:
 .1تعویض روغن موتور  ،فیلتر روغن و فیلتر هوا
 .2بازدید تسمه محرک ،سیستم خنک کننده ،حالت کار در جای موتور
 .3بازدید شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ و روغن ترمز.
 .4بازدید ترمز دستی و دیسک ترمز.
 .5بازدید و آچارکشی پیچ و مهرههای اصلی شاسی.
 .6موارد پیشنهادی( .لطفاً جدول تعمیر و نگهداری منظم را بررسی نمایید).
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هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره دوم

 8تعمیر و نگهداری منظم ،دوره سوم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  7500کیلومتر و یا با گذشت  6ماه از تاریخ
خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  12500کیلومتر و یا با گذشت  12ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم  ،دوره چهارم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  17500کیلومتر و یا با گذشت  18ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،کویل
جرقه ،تست عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن
ترمز ،ترمز دستی ،تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمان پذیری و
گارد دنده ،میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال
قدرت اتوماتیک ،اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی
سیستم های الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیک ها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و
زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخ ها ،پیچ و مهره های شاسی و بدنه ،لوالی روان ساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 .4تست جاده ای.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.
مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.
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تعمیر و نگهداری منظم ،دوره پنجم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  22500کیلومتر و یا با گذشت  24ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن ترمز را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچارکشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره ششم

تعمیر و نگهداری منظم ،دوره هفتم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۲۷۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۳۰ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۳۲۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۳۶ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره هشتم

تعمیر و نگهداری منظم ،دوره نهم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۳۷۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۴۲ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۴۲۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۴۸ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره دهم

تعمیر و نگهداری منظم ،دوره یازدهم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۴۷۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۵۴ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۵۲۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۶۰ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره دوازدهم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۵۷۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۶۶ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،شمع خودرو ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،روغن ترمز ،ترمز دستی و دیسک ترمز
را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن و فیلتر هوا را تعویض نمایید.
 .3پیچهای چرخ و پیچ و مهرههای شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
 .4نور چراغهای جلو را بازدید نمایید.
 .5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگي های مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو
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تعمیر و نگهداری منظم ،دوره سیزدهم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۶۲۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۷۲ماه از
تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:

هایما

.8برگه تعمیر نگهداری و ثبت سابقه(برگه تعمیرات و نگهداری)
تعمیر و نگهداری منظم ،دوره چهاردهم

این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی مسافت  ۶۷۵۰۰کیلومتر و یا با گذشت  ۷۸ماه از
تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد.
تاریخ( ...../...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( .......:کیلومتر)
نوع روغن برای تعویض............................... :
ویسکوزیته ................................:وزن.........................:
موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
 .1تسمه محرک ،سیستم خنککننده (شامل تنظیم سطح مایع خنککننده) ،دریچه گاز،
حالت کار درجای موتور ،لوله و شلنگ سوخت ،شمع خودرو ،سیستم تبخیر سوخت ،تست
عملکرد باتری ،پدال ترمز ،پدال کالچ ،لوله ترمز ،شلنگ و اتصاالت ترمز ،روغن ترمز ،ترمز
دستی ،تقویتکننده ترمز و شلنگ مربوطه ،دیسک ترمز ،عملکرد فرمانپذیری و گارد دنده ،میله
راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی ،سطح مایع سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،
اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب ،سپر حرارتی سیستم اگزوز ،تمامی سیستمهای
الکتریکی ،وضعیت بدنه ،الستیکها (شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ) و زیر بدنه
خودرو را بازدید نمایید.
 .2روغن موتور ،فیلتر روغن  ،فیلتر هوا و روغن گیربکس دستی را تعویض نمایید.
 .3پیچ چرخها ،پیچ و مهرههای شاسی و بدنه ،لوالی روانساز و گیرهها را آچارکشی نمایید.
 -4تست جادهای.
 . 5برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه
نمایید.

مهرو امضا :نمايندگيهای مجاز ايران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ( ........./...../..... :روز  /ماه  /سال)
مسافت طی شده( ..........:کیلومتر)
(هرکدام زودتر فرا برسد).
توجه :بازدید کردن شامل انجام بررسی ،نظافت ،تعمیر ،تنظیم و تعویض در صورت
نیاز میشود.
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 .9سابقه خدمات مهم خودرو
تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه :به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو ،اطالعات این جدول باید توسط نمايندگي های مجاز ايران خودرو تکمیل گردد.
38
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 .9سابقه خدمات مهم خودرو
تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه :به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو ،اطالعات این جدول باید توسط نمايندگي های مجاز ايران خودرو تکمیل گردد.
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 .9سابقه خدمات مهم خودرو
تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدمات

نام نمايندگي مجاز ايران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه :به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو ،اطالعات این جدول باید توسط نمايندگي های مجاز ايران خودرو تکمیل گردد.
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 .9سابقه خدمات مهم خودرو
شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه :به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو ،اطالعات این جدول باید توسط نمايندگيهای مجاز ايران خودرو تکمیل گردد.

توجه :به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو ،اطالعات این جدول باید توسط نمايندگي های مجاز ايران خودرو تکمیل گردد.
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کارت اشتراک طالیی
و
سرویسهای امدادی

42

هایما
كارت اشتراك طاليي و سرويسهاي امدادی :كارتي است كه با استفاده از آن مشتركين ميتوانند از خدمات ويژه شركت امداد خودرو ایران به شرح جدول زیر استفاده نمایند (اين كارت شامل سطح خدمات كارت طاليي و
جدول خدمات شرکت امداد خودرو ایران
سرويسهاي امدادي سال ،يك تا چهار ستاره ميباشد)
شرح خدمات

سرویسهای امدادی :
پاسخ گویی به درخواست مشتریان
راهنمایي و راهاندازی تلفنی
اطالع رسانی
پیگیری امور مشتریان
مشاوره فنی
انجام فعالیتهای امدادی به صورت شبانهروزی
ارائه سرویسهای ادواری و نگهداری
تعمیرات خودرو
سرویس در محل ()Quick Service
حمل و جابجایی خودرو
انتقال سرنشینان خودرو متوقف
خدمات طالیی:
جبران خسارت ناشی از حوادث
جبران خسارت سرقت کلی و جزئی
جبران خسارت حوادث و بالیای طبیعی

(سیل ،زلزله ،آتشفشان ،تگرگ ،طوفان ،صاعقه ،ریزش آوار ،آتشسوزی ،انفجار)

انجام تعمیرات خودرو
پرداخت هزینه خواب
تحویل الستیک (حداکثر  4حلقه در یک دوره)
جبران خسارت شکست شیشه به تنهایی
جبران خسارت پاشش اسید و مواد شیمیایی
تعویض خودرو در خسارت کلی
ارائه خدمات وفاداری مشتری

امداد سیار

کارت طالیی کارت طالیی یک
ستاره
سال

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه
طبق تعرفه
رایگان
رایگان

طبق تعرفه
طبق تعرفه
رایگان
رایگان

طبق تعرفه
طبق تعرفه
رایگان
رایگان

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

طبق تعرفه

کارت طالیی دو ستاره

کارت طالیی سه ستاره

کارت طالیی چهار ستاره

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

تا  25000کیلومتر
پیمایش رایگان

رایگان

رایگان
رایگان

تا  ۴۰۰۰۰کیلومتر پیمایش
رایگان

تا  ۶۰۰۰۰کیلومتر پیمایش رایگان

رایگان

رایگان
طبق ضوابط
رایگان
رایگان

رایگان
رایگان

طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق ضوابط

تا  ۶۰۰۰۰کیلومتر پیمایش رایگان

طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق ضوابط خدمات طالیی

طبق ضوابط خدمات طالیی
طبق تعرفه
طبق تعرفه

طبق تعرفه
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كارت اشتراك طاليي و سرويسهاي امدای :كارتي است كه با استفاده از آن مشتركين ميتوانند از خدمات ويژه شركت امداد خودرو ایران به شرح جدول زیر استفاده نمایند (اين كارت
شامل سطح خدمات كارت طاليي و سرويسهاي امدادي سال ،يك تا چهار ستاره ميباشد)
نكته :1جزئيات و ضوابط ارائه خدمات شركت امدادخودرو ايران در سايت شركت امداد خودرو ايران ( )www.096440.comقابل دسترس كليه مشتريان مي باشد.
نكته  :2کلیه محصوالت سواری صفر کیلومتر تحویلی شرکت ایران خودرو دارای اشتراک امداد سیار رایگان می باشند.
نکاتی در خصوص نحوه دریافت خدمات
• تماس با شماره تلفن سراسري  096440یا ثبت درخواست از طریق نرم افزار کاربری تلفن همراه در زمان بروز نقص فني و يا حادثه براي خودرو ،در هر زمان از شبانه روز و در هر
نقطه از كشور(محدود به داخل كشور) كه قابل دسترسي از طريق جادههاي اصلي كشور باشد.
• هنگام دريافت خدمت و اعزام امدادگر از سوي شركت امداد خودرو ايران ،هويت امدادگر از طريق كد و كارت شناسايي و استفاده از آرم شركت (لوگوي شركت) احراز ميگردد.
• شماره پيامك شركت امداد خودرو ايران  300030مي باشد.
• مشتريان ميتوانند جهت خريد كارت اشتراك از طريق شماره  ، 096440مراجعه به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو یا دفاتر بازاریابی شرکت که اطالعات آنها در سایت شرکت موجود
میباشد اقدام نمایند.
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هایما
ثبت درخواست با نرم افزار تلفن همراه ()SOS E.K.I
✓ امكان ثبت درخواست امداد و ارسال موقعيت خودروي معيوب
✓ قابليت پيگيري امداد بصورت دستي و اتوماتيك
✓ مشاهده صورتحساب و سوابق بر روي گوشي و تبلت
✓ قابليت نمايش آدرس و شماره تماس نزديكترين نمايندگي مجاز ايران خودرو به موقعيت كاربر
✓ قابليت مكانيابي مكان پارك خودرو ،مسير يابي و نمايش روي نقشه
✓ دسترسي به مشخصات،تصاوير ،فايلهاي تصويري و كاتالوگ خودروهاي ايران خودرو
✓ اشنايي با عالئم هشدار دهنده ،آموزش تعمير و نگهداري خودرو
نرم افزار مذکور در سايت شركت امداد خودرو ايران ( )www.096440.comقابل دسترس كليه مشتريان ميباشد.
خدمات ديگر شركت امداد خودرو ايران
جهت بهرهمندی و آگاهی از نحوه ارائه خدمات زیر با شماره  096440تماس حاصل فرمایید.
 -2-1سرويس در محل()Quick service
به منظور رفاه حال مشتريان جهت انجام سرويس و خدمات تعميراتي خودرو در محل كار يا زندگي ايشان ،خدمت سرويس دورهای و تعميرات سيار در محل ،توسط شركت امداد خودرو
ايران ارائه ميگردد.
 -2-2خدمات سرويس طاليي ()Golden service
انجام خدمات خودرویی بی نیاز از حضور مشتری در نمایندگیهای مجاز و تحویل خودرو در محل مورد درخواست مشتری میباشد.این خدمات شامل امور مرتبط با پذیرش ،ترخیص،
تسویه حساب ،انتقال به نمایندگی مجاز و تحویل خودرو به مشتری میباشد.
 -2-3خدمت نوسوار()Used car
هریک از دارندگان محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو که مشترک یکی از سطوح کارتهای طالیی این شرکت باشند میتوانند طبق ضوابط ،درخواست خود مبنی بر تعویض خودرو
کارکرده را با یکی از محصوالتی که در زمان درخواست موجود باشد ارائه نماید.

45

هایما

46

نمایندگیهای

مجاز
ایران خودرو
تهران وشهرستانها

 خريدار گرامي ،جهت اطالع از آخرين تغييرات نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو به سايت ايساکو“  ” www.isaco.irمراجعه فرماييد.47

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

 4001838شرکت آذران تبريز مجيد امنيت پرست

آذربايجان شرقي

تبريز

41

 4001860حسن آستاني بستان آباد عليا

کد

نام

آدرس

تلفن

(داخلي 32857566 )5تبريز خ آذربايجان -پل سرداران فاتح -جنب پمپ بنزين

آذربايجان شرقي بستان آباد 41

43335441

بستان آباد سه راهي تبريز تهران -جنب اداره راه و ترابري

 4002003سيد عبداله نوريان

اصفهان

نجف آباد

31

42611151

نجف آباد  ،خ امام خميني(ره)  -روبروي بنياد شهيد

 4002018مرتضي افشاري

اصفهان

نائين

31

46266644

نائين  ،ابتداي جاده تهران-روبروي پمپ بنزين

 4002097محسن محبوبي

اصفهان

اردستان

31

58449268

اردستان كمربندي به سمت كاشان جنب كارخانه يخ

چهارمحال و بختياري

بروجن

38

34222902

بروجن  ،بلوار جانبازان،ابتداي جاده لردگان

 4004007شركت نيكران خودرو يزد سيد علي ساداتي

يزد

اردكان

35

32234006

اردکان  ،بلوارشهيد بهشتي  500متر بعداز ميدان خاتمي بطرف يزد

 4004019اداره اوقاف و امور خيريه استان يزد ابراهيم
ايرانمنش

يزد

يزد

35

38255280

يزد-ميدان شهداي محراب ابتداي بلوارمدرس

 4002404شركت فضل يدك جنوب فضل اهلل زيبائي

خوزستان

اهواز

61

35549663

اهواز -چهار راه آبادان  -بلوار آيت اهلل بهبهاني  -روبروي پارك  7تير -پالك 300

 4002418روزبه نيكو

خوزستان

رامهرمز

61

43537920

رامهرمز -خيابان دهقان  -روبروي بانك ملي شعبه امت

 4002430فرخ ملك شيرآبادي

خوزستان

اهواز

61

2-33796060

سه راه خرمشهر  -ميدان انقالب -روبروي ترمينال هفده گانه انتهاي خيابان بانک ملي

 4002102فرزين برجيان بروجني

 4002432شركت خدمات خودرويي خوشمرام شوش
عليرضا بيگلري

خوزستان

شوش دانيال 61

42870200

شوش -جاده ترانزيت اهواز تهران  -جنب بيمارستان نظا م مافي

 4002441ياور زنگنه بديل

خوزستان

شوشتر

61

36212557

شوشتر  -جاده اهواز-شهرک انديشه -بلوار علم الهدي

 4002444محمود محمودي مهر

خوزستان

شادگان

61

53720072

شادگان بلوار شهيد بهبهاني نيا جنب جايگاه سوخت سيدالشهداء

 4002452هوشنگ عالي پورهفشجاني

خوزستان

ايذه

61

43651508

جاده اهواز ايذه ،جنب قدمگاه اميرالمؤمنين

شرکت تضامني منوچهر زهدار وشرکا ابراهيم
4002456
زهدار

خوزستان

آبادان

61

53256443

آبادان  -ميدان ثامن االئمه  -مابين جايگاه بنزين و پاسگاه قديم روبروي حمل و نقل شادمان بار

 4002457اسكندر جعفري

خوزستان

انديمشك

61

4227777

خ انقالب روبروي ترمينال نظامي جنب نمايندگي سايپا

48

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

خوزستان

ماهشهر

61

52342703

ناحيه صنعتي اتوبان سازمان برق مقابل پارك نسترن

 4002501صيد عباس امــــــامي

ايالم

ايالم

84

32226051

ايالم بلوارشهيدبهشتي روبروي ميدان ميوه وتره بارشماره يک-جنب بيمارستان طالقاني

 4002506جهانبخش رستمي مهر

ايالم

شيروان
وچرداول

84

5-34225414

کد

نام

 4002458سعيد تميمي

آدرس

ايالم -شهرستان چرداول-سرابله-جنب دانشگاه بيام نور نمايندگي ايرانخودرو رستمي مهر

 4002507شركت پارس ماشين جوي زر رضا صادقيان

ايالم

ايوان غرب 84

33236857

ايوان  -بلوار امام خميني جنب تامين اجتماعي

 4002509رحمن غيابي

ايالم

مهران

84

33826503

مهران  -ابتداي جاده مهران ايالم جنب نمايندگي سايپا

 4002511ايرج رجبي

ايالم

ايالم

84

32250878

ايالم جاده اصلي کرمانشاه کيلومتر  3روبروي نيروگاه برق هفت چشمه

 4002512شركت تضامني مهرگان موتور فتح اله کريمي

ايالم

دره شهر

84

35228854

دره شهر كوي مطهري بلوار شهيد فهميده

ش خدماتي تعميرگاهي صدف آشتيان
4001060
عليرضا چنگي آشتياني

تهران

تهران

 4001098شركت راهنورد سمند ايرانيان عبدالواسع كمالي

تهران

تهران

21

 4001130حسن ابريشميان

تهران

تهران

21

 4005055شركت شكوفه موتورگيالن عليرضا پوررستگار

تهران

تهران

 44923695-44923692 21كيلومتر  14جاده مخصوص تهران-كرج  ،بلوار ايران خودرو ،نبش زامياد

 4005099تعميرگاه مرکزي  5099محمدصادق پورگلزاري

تهران

تهران

21

شركت مركزي يدك خودرو حسين عبدالهي
4001205
سريزدي

البرز

كرج

 -65-36701560 26داخلي 1كرج ابتداي جاده ماهدشت تقاطع راه آهن جنب ميدان تره بار

 4001305حسينكرباسچـــــي

قم

قم

25

 4001464داود حسني

زنجان

زنجان

24

 33324733داخلي3

 4001702بابا بابايي روحنواز

اردبيل

اردبيل

45

33365689

اردبيل -خيابان مبارزان-جنب سيلو-پالک308

 4001710لطيف مباركي

اردبيل

اردبيل

45

33572977

,اردبيل :كيلومتر  3جاده ترانزيت اردبيل به تبريز

 95-94-93-92-66350991 21خ كميل -روبروي پمپ بنزين -نرسيده به پل نواب پالک 225
( 79-66284978داخلي )4بزرگراه فتح-بعد از سه راهي شهريار (بسمت تهران) -جنب پمپ بنزين-پاركينگ آزادگان
66008575

77344542

محمد علي جناح -ورودي شيخ فض ا ...نوري تهران كار واش

تهران  -سه راه تهرانپارس -جاده آبعلي -سه راه اتحاد -خيابان اتحاد -كوچه يكم شرقي

 - 37231118داخلي  5ابتداي جاده كاشان به سمت جمكران  -بعد از ميدان وليعصر سمت راست كوجه دوم
زنجان  -صلع جنوب غربي پايانه مسافربري بين شهري  -خيابان قوامياري  -جنب اداره زيباسازي شهرداري

49

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

 4001715شركت خودرو صنعت خلخال كامبيز
شريفيان

اردبيل

خلخال

45

32453804

خلخال -كيلومتر  3جاده خلخال اسالم-پشت پمپ بنزين خوجين

 4001718شرکت آراز خودرو مغان علي بهروز

اردبيل

اصالندوز

45

32742819

اصالندوز -خيابان جمهوري اسالمي نرسيده به ميدان امام حسين (ع)

 4001719ناصر سيفي جدا

اردبيل

انگوت

45

32619473

جاده اربيل پارس آباد-سه راهي انگوت جنب پمپ بنزين قره آغاج

 4001721خليل شکري

اردبيل

بيله سوار

45

32828733

 3كيلومتر مانده به شهرستان بيله سوار -نمايندگي ايران خودرو

 4001958شركت گوهر صنعت گيل محمد حدادفر

گيالن

رشت

13

کد

نام

آدرس

رشت -يخسازي -اول حافظ آباد

 4001960شرکت شکوفه موتور گيالن عليرضا
پوررستگار

گيالن

رشت

13

5-33722300

 4001970شرکت مارليک کارشمال رحيم بلندپور

گيالن

رشت

13

33872155

رشت آج بيشه نرسيده به پاکتسازي

 4001986شرکت رودسر خودرو عطااهلل کريم نياي
رودسري

گيالن

رودسر

13

42646799

ابتداي ورودي شهر ميدان طالقاني

 4001987شركت ساسان شايان خزر محمد حسين صالحي

گيالن

بندر انزلي 13

44439970

بندر انزلي روبروي دهکده ساحلي نمايندگي  1987ساسان شايان خزر

 4001988احمد راد قصبه

گيالن

شفت

13

4-34785062

 4001992شرکت اليت ماشين محمد حسين ياري

گيالن

اسالم

13

44261315

 4001993شرکت پديده موتور آستارا اسماعيل بني
رستم

گيالن

آستارا

13

2-44864831

 4001997ميالد خليل زاده كلنگستاني

گيالن

خمام

13

34427794

خمام -اول كمربندي خمام به انزلي

 4001999محمد نادم

گيالن

بندر انزلي 13

44506603

بندرانزلي کيلومتر يک جاده آستارا نرسيده به هتل سفيد کنار

 4002904رسول دليري فالح آبادي

گيالن

شفت

13

34772005

شفت ابتداي جاده رشت به فومن ابتداي عزيزي

 4002920شرکت گسترش خودرو صدرا بابک پورعلي

گيالن

تالش

13

44278233

تالش جوکندان کيلومتر 5جاده آستارا  -جوكندان

 4002922اسماعيل بني رستم

گيالن

آستارا

13

44850284

كمربندي آستارا و اردبيل  -سه راهي باغچه سرا

50

رشت  -روبروي فرودگاه  -نمايندگي1960

شفت باالتر از دادگستري خيابان شهيد بهشتي جنب هتل تاالر راد
گيالن  8-کيلومتر بعد از پره سر -به طرف داخل شهر اسالم -جنب باربري عقاب
آستارا کيلومتر  5جاده آستارا به تالش جنب طرح ساحلي صدف

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

 4002924عليرضا رحيم پور

گيالن

الهيجان

13

 4002925شركت اريكه سواران كاسپين امير حسين
موشح

کد

نام

آدرس

تلفن

 42237076 - 42235600الهيجان  -كيلومتر  2جاده آستانه  -جنب تاالر رز

گيالن

بندر انزلي 13

44403601

کيلومتر  15جاده رشت به انزلي  -حسن رود  -مقابل پادگان نيرو دريايي

 4003314يوسف فروزان

مازندران

عباس آباد 11

54622040

عباس آباد خيابان شهدا (جاده كالردشت) نمايندگي ايران خودرو

 4003207عبدالحميد اماني

گلستان

كالله

17

35421156

كالله  -انتهاي خيابان شهيدمدني -پالك 173

 4003208محمد علي حاجي عسگري

گلستان

كردكوي

17

34342608

كردكوي  -بلوار امام رضا  -نمايندگي ايرانخودرو

 4003217علي ظلي

گلستان

گرگان

17

3-32147750

گرگان -انتهاي بلوار جرجان -نرسيده به پل نصرآباد

 4003224امير بابايي

گلستان

گنبد كاووس 17

33388809

گنبد  -خيابان امام خميني جنوبي نبش اداره دامپزشكي گنبد

 4003305شركت تاپ خودرو شمال احمد نوري

مازندران

آمل

11

44248216

آمل -خيابان امام خميني -روبروي آفتاب 76

 4003306حسين فرهادي

مازندران

نور

11

7-44552576

 4003325علي رهنما زاده

مازندران

آمل

11

44241417

آمل  -بلوار امام خميني -نبش كوچه شهرام (نبش افتاب )43

 4003330سيد صادق موسوي

مازندران

بابل

11

32208607

بابل  -ايستگاه آمل  -كمربندي غربي  -ميدان سجودي

 4003343شهريار فرهنگ مهر

مازندران

بابل

11

32348601

بابل  -كمربندي اميركال نرسيده به پمپ بنزين

 4003356حسين حق پرست

مازندران

بهشهر

11

34581600

بهشهر  -كيلومتر  1اتوبان بهشهر  -ساري

 4003361شركت حديد خودرو شمال بهرام مرادي

مازندران

آمل

11

43082663

آمل  -خيابان طالب آملي  -بلوار كارگر  -بين درياي 74و76

 4003362شركت خدماتي خودرويي نصر مامطير
محمدرضا گلکاني

مازندران

بابل

11

32112202

كيلومتر  6جاده بابل به آمل -مقابل پمپ بنزين بهار نارنج

 4003364شركت پيوند خودرو طبرستان عباس يعقوبي

مازندران

مياندورود

11

33886024

مياندورود  -سورك  -بلوار امام رضا  -روبروي تامين اجتماعي

 4003377شركت مامطير خودرو حسيني بابل سيد
داود حسيني

مازندران

بابل

11

32125375

بابل  -كيلومتر 5جاده قديم بابل آمل -درويش خاك

نور -خيابان امام خميني جنب نمايندگي هيوندايي

51

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

 4003407عباس مصلحي

سمنان

شاهرود

23

32334841

 4002203عبدالرحيم  /اصغر سجادي  /جعفريان

فارس

الر

71

9- 52335454

 4002207نادر بيات

فارس

شيراز

71

38218184

 4002208مير علي اكبر  /بهادر لوحي  /شهامت

فارس

مرودشت

71

کد

نام

آدرس
ضلع شرقي بلوارازادي مقابل خ خرمشهر
استان فارس -الرستان -الر-بين دوشهر بلوار پاسداران جنوبي
شيراز-حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت سمت راست -ساختمان 4طبقه-ايران خودرو بيات

 -43402690داخلي  3مرودشت کيلومتر 3جاده تخت جمشيد

 4002219كرم رضايي

فارس

قائميه

71

42412342

قائميه جنب فلکه امام

 4002220عباس مهربان

فارس

آباده

71

44354180

آباده بلوار جمهوري نمايندگي  2220مهربان

 4002221قدرت ا ..حسيني

فارس

خنج

71

8-52626667

فارس -خنج-بلوار خاتم االنبياء

 4002222پيمان نايب زاده

فارس

شيراز

71

4-38349000

بلوار عدالت روبروي برج دوم زندان عادل آباد

 4002223محمد دولتخواه

فارس

كازرون

71

42242986

کازرون  -کيلومتر  3بلوار ملت

 4002230عبدالوهاب پاسيار

فارس

الر

71

7-52251955

 4002237فرزين والي پور

فارس

شيراز

71

38330080

بلوار اميرکبير-نرسيده به پل کربندي-سمت چپ-جنب سايپا-ايران خودرو والي پور

 4002245قاسم عزتي

فارس

شيراز

71

37766037

بلوار خليج فارس تيون ايران

 4002246محمدعلي آل داوود

فارس

شيراز

71

38425943

شيراز-بلوار اميرکبير-خ شهيد فرزدقي(ترمينال باربري)-نرسيده به اولين چهارراه-روبروي باغ جنت

 4002250شاهرخ راسخ

فارس

شيراز

71

38317240

بلواراميرکبيرخيابان شهيد صفايي قاليشويي

 4002254غالمحسيناسماعيلي

فارس

شيراز

 36712444-36712800 71شيراز  5کيلومتر بعد از پليس راه شيراز سپيدان  1500متر بعد از پمپ بنزين دو كوهك -سمت راست

الرستان 30 -متري فرمانداري -ابنتداي جاده خور شهر جديد

 4002257بهزاد رضايي

فارس

شيراز

71

4-37237331

 4002260شركت فوالد خودرو داراب حميدرضا فوالدي

فارس

داراب

71

53546118

فارس ،داراب ،نرسيده به ميدان اهلل

 4002264شرکت ياران خودرو کازرون عليرضا قناعتي

فارس

كازرون

71

42249053

كازرون  -بلوار پريشان

52

بلوار خليج فارس روبروي پادگان وليعصر نمايندگي رضايي کد 2257

نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

 4002265خسرو گودرزي

فارس

نورآباد ممسني

71

42644555

شهرستان رستم شهر مصيري

 4002267سيامك احمدي شولي

فارس

شيراز

71

38334645

بلوار اميركبير100 ،متر بعد از پليس راه ،جنب پمپ بنزين سايپا

 4002272علي زارع

فارس

شيراز

71

602-36200600

 4002275شركت جهان خودرو اطلس شيراز حجتا..
جهاني

فارس

شيراز

71

9-37227726

 4002277بهرام شيرواني

فارس

مرودشت

71

43231291

مرودشت خيابان عسجدي حافاصل خيابان دولت آباد و صدوقي

 4002278كبري فرح بد

فارس

شيراز

71

38390005

بلوار اميركبير-چهارراه سرباز-جنب آهن آالت يقطين

 4002279حامد نعمت الهي

فارس

ارسنجان

 4002280مرتضي يوسفي

فارس

شيراز

71

 4002286شركت شيراز خودرو سعدي خليل كاردان
فرد حقيقي

فارس

شيراز

71

 4002289مسعود صالحي خوشمكاني

فارس

سپيدان

71

2 - 36725001

 4002295غالمحسين اميدوار

فارس

اقليد

71

44534545

 4002298ش.ت مهدي قناعتي-اسماعيل گلزار
اسماعيل گلزار

فارس

شيراز

71

کد

نام

آدرس

شيراز -بلوار دکتر حسابي  -ابتداي شهرک بزين
شيراز ميدان شهيد شيروديبلوار واليت روبروي اداره برق منطقه 7

( 49-43529048 71داخلي  )2بلوار امام رضا(ع)-نمايندگي ايرانخودرو 2279نعمت الهي
38320647

بلوار امير كبير  200-متر بعد از پل امام حسن مجتبي -ايران خودرو يوسفي

 37334128-37333961شيراز  -شهرک سعدي -باالتر از پمپ بنزين
سپيدان بلوار امام حسين
بلوار امام رضا ،قبل از ميدان واليت -جنب شركت مزدا
جاده شيراز به سپيدان 15 -كيلومتر بعد از پليس راه

 4002604نصرا ..خدري

بوشهر

بندر گناوه 77

33148618

سه راهي ديلم گناوه

 4002605عبدالمحمد كارداني

بوشهر

بوشهر

77

33557459

خيابان صلح اباد-روبه روي پمپ بنزين

 4002608شركت خدمات فني و تعميرات خودرو
عبدا ..سالمي

بوشهر

عسلويه

77

13-37250011

شهرستان عسلويه منطقه بستانو

 4002620محمد داوودي

بوشهر

كنگان

77

37233545

کنگان روبروي منطقه انتظامي

 4002621عبدالرسول تمجيدي

بوشهر

بوشهر

77

 33577159-33577055بوشهر  -جاده نيروگاه تنگك اول جنب تعويض پالك
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نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

 4002704قباد زمان

كهگيلويه و بويراحمد

ده دشت

74

32268999

دهدشت كمربندي سوم انتهاي جاده طوليان نمايندگي مجاز ايران خودرو

 4002707صدراهلل دوهنده

كهگيلويه و بويراحمد

ده دشت

74

32269904

دهدشت کمربندي جاده اصفهان

 4002708شركت خودروكار گچساران رضا رادمنش

كهگيلويه و بويراحمد

گچساران

74

32326471

گچساران-جاده پازنان-سمت چپ-فرعي آخر

كرمان

رفسنجان

34

34356659

رفسنجان  -جاده رفسنجان به يزد جنب كارخانه شيرفلكه

 4004308محمد قاسمي

هرمزگان

رودان

76

42887083

رودان-ميدان جمهوري اول بلوار سنگ رستم جنب ژاندارمري سابق

 4003003حسن نمازي

خراسان رضوي

گناباد

 - 57258080 51داخلي  20گناباد خيابان امام خميني

 4003056مجيــــــدرضاتوكلــــــي

کد

نام

 4004127اصغر قربانعليزاده

آدرس

خراسان رضوي

تربت حيدريه

51

 - 2320201داخلي  26تربت حيدر يه _ ميدان  22بهمن

 4001503شركت خودرو تجارت نيکو محمدكاظم
هاشمي نيكو

همدان

همدان

81

34227838داخلي  110همدان ميدان هکمتانه اول خ شهيد توپچي

 4001507شركت چرخ كاالي همدان محسن
خشنودان

همدان

همدان

(34263414 81داخلي )118همدان کيلومتر  5جاده کرمانشاه بعد از ميدان کربال

 4001513احمد عبدي

همدان

مالير

 4001516جواد مال اميري

همدان

تويسركان 81

 4001519منوچهر رضائي   

همدان

نهاوند

81

33271123

 4001522علي اصغر وحدتي جميل

همدان

همدان

81

42-32743240

 4001527سعيد رضيئي

همدان

مالير

(32283812 81داخلي )104مالير-ميدان استقالل -بلوار آزادي جنب اداره آگاهي

 4001528ش هگمتانه صنعت قدرت ايرانيان ميثم
خانجاني

81

33332610

مالير -ميدان انقالب -اول بلوار شهيد بهشتي -روبرو ترمينال همدان

(34945190داخلي)2

تويسرکان  -انتهاي بلوارشهيداشرفي اصفهاني  -جنب نمايندگي سايپا
نهاوند-بلوار شاهد ميدان عليمراديان
همدان بلوار بهشت روبروي باغ بهشت نرسيده به ميدان امام حسن مجتبي (ع)

همدان

همدان

81

32640008

همدان -ميدان امام حسين -بلوار بهشت -روبروي بانك صادرات ايران

 4001610عطاء رحماني

كردستان

مريوان

87

34613601

مريوان -سه راهي سلسي و رشه ده-نمايندگي  1610ايران خودرو

 4001613سيد عطاء مجيدي

كردستان

ديواندره

87

38723665

ديواندره خ اصلي ريروي دادگستري فروشگاه سابق ايساکو
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نمایندگیهای مجاز ایران خودرو
استان

شهر

پيش
شماره

تلفن

 4002302شرکت گسترش و پخش قطعات اليگودر
خسرو گودرزي

لرستان

اليگودرز

66

43322252

اليگودرز-ميدان آزادگان

 4002304خسرو روشنائي

لرستان

اليگودرز

66

43324885

اليگودرز-روبروي فرمانداري

 4002306هادي مطهري

لرستان

بروجرد

66

42447029

بروجرد-بلوار امام خميني

 4002315شركت اعتماد خودرو اليگودرز محمد علي
رمضاني

لرستان

اليگودرز

66

43331166

ميدان آزادگان-بلوار غربي-مقابل كارخانه آرد ممتاز

 4002316غالمرضا احمدي پور

لرستان

الشتر

66

3-32527000

 4002318مرتضي محمودوند

لرستان

خرم آباد

66

 4002322عزت اله مير علي زاده

لرستان

خرم آباد

66

 4002327حجت اله گل آرا

لرستان

بروجرد

( 17 - 42303011 66داخلي )2ميدان زائران كربال -جنب ترمينال مالير

 4002808ملک جليليان

كرمانشاه

كرمانشاه

 4002815غالمرضا شريفي

كرمانشاه

سرپل ذهاب 83

کد

نام

83

آدرس

بلوار امام خميني

(33436740داخلي1و )2آدرس خرم آباد بلوار بهارستان کيلومتر چهار جاده خوزستان
33439087

37257762

كيلومتر  5جاده انديمشك -مقابل شركت ملي فراورده هاي نفتي ايران

کرمانشاه  -ميدان فاطميه خيابان دکتر فاطمي

-42231444الي 6

کرمانشاه  -سرپل ذهاب  -خيابان راه كربال  -نبش کوچه سيمايي

 4002816بهزاد محمودي زاده

كرمانشاه

اسالم آباد

83

45243813

کرمانشاه  -اسالم آباد غرب-ميدان امام حسين ابتداي جاده ايالم

 4002820مجيد ميري

كرمانشاه

كرمانشاه

83

38279772

کرمانشاه بلواردولت آباد -مقابل بانك صادرات

 4002824فرامرز حشمتي

كرمانشاه

گيالن غرب 83

 4002826عزت اله ناصري

كرمانشاه

83

كرمانشاه

(43228200داخلي )2گيالنغرب  -ضلع شمالي ميدان آزادي
37203064

بلوار كمربندي(جانبازان) -پايين تر از باغ پرندگان

توجه :حق برگردان متن این ضمانت نامه به زبانهای دیگر نزد شرکت ایران خودرو محفوظ می باشد.
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e-code: 5407000014-06

9007051092236
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شرکت ایران خودرو (سهامیعام)

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

دارنده محترم
این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی ،نحوه
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است .لطف ًا در خصوص رعایت
نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطف ًا این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

