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 -1مقذمه:
اهطٍظُ توبهي قطوت ّبي تَليس وٌٌسُ ذَزضٍ زض ثبظاضّبي ثب ضلبثت ثؿيبض فكطزُ ؾؼي زض جلت ضيبيت هكتطيبى ذَز زاضًس تب زض ايي ضّگصض ثب ػطيِ
هحهَالت ذَز ًمف ثيكتطي زض گطزاًسى چطخ نٌؼت ٍ حهَل تجؼبت ًبقي اظ آى زاقتِ ثبقٌس.
زض ايي ضاؾتب ػالٍُ ثط فؼبليتْبي گؿتطزُ زض ضاؾتبي ثْجَز ويفيت هحهَالت ،اضائِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ًيع اهطي اجتٌبة ًبپصيط ٍ يطٍضي هي ثبقس.
ايي زؾتَضالؼول ثِ هٌظَض ايجبز ظثبى هكتطن هيبى قطوت ذسهبت ٍ تجبضت ثن ذَزضٍ ٍ ًوبيٌسگبى هحتطم ايي قطوت زض تجبزل اَالػبت ٍ هٌبؾجبت
ّوِ جبًجِ تْيِ ٍ تسٍيي قسُ اؾت ٍ تؼطيف هؼيبضّب ٍ اؾتبًساضزّبي لبثل اؾتفبزُ ٍ ّوچٌيي قفبف ؾبظي ؾيبؾت قطوت زض لجبل گبضاًتي ذَزضٍّبي
تحت پَقف اظ هْوتطيي اّساف ايي زؾتَضالؼول هي ثبقس.
 -2هذف :
 اَويٌبى اظ تؼويط هكىالت فٌي ٍ ذسهبت ضايگبى ذَزضٍ زض هحسٍزُ ظهبًي هكرم تْيِ زازُ ّبي فٌي ٍ آهبضي ثِ هٌظَض ثْجَز ويفيت هحهَالت. گبضاًتي يه ًَع ذسهبت اؾت وِ اَويٌبى ذبَط الظم ضا ثِ هكتطي زض هَضز ٍؾيلِ ذطيساضي قسُ هي زّس. -3دامنه کاربرد :وليِ ًوبيٌسگيْبي هجبظ ؾطاؾط وكَض تحت پَقف قطوت.
 -4تعاريف:
 :1-4ذَزضٍ ّبي ؾَاضي قرهي
ثِ ذَزضٍ ّبيي اَالق هيگطززوِ تَؾٍ قرم ثطاي اؾتفبزُ ذَز ،ذبًَازُ ٍ يب يه ؾبظهبى ثِ هٌظَض اؾتفبزُ غيط تجبضي ذطيساضي قسُ اؾت .
 :2-4تؼطيف گبضاًتي
تًويي حفّ ويفيت ػولىطز ذَزضٍ هُبثك اؾتبًساضزّبي وبضذبًِ ؾبظًسُ ٍ يَاثٍ هكرم زض ََل زٍضُ گبضاًتي.
 :3-4زٍضُ گبضاًتي
هست ظهبى ٍ يب ويلَهتط وبضوطزي وِ يه ذَزضٍ تحت پَقف گبضاًتي لطاض هيگيطز .زٍضُ گبضاًتي ثطاي ذَزضٍ ّبي ؾَاضي قرهي تحت پَقف
قطوت ثن ذَزضٍ ثكطح ظيط اؾت:
-

 2ؾبل يب  50,000ويلَهتط

-

 3ؾبل يب  60,000ويلَهتط

-

 3ؾبل يب  100,000ويلَهتط

-

 5ؾبل يب  150,000ويلَهتط

 :4-4قطٍع زٍضُ گبضاًتي
هالن قطٍع زٍضُ گبضاًتي ،اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ثِ هكتطي اؾت وِ زض ؾيؿتن جبهغ ذسهبت قطوت (ؾيؿتن ؾَى) زضد قسُ اؾت.
 :5-4زٍضاى تؼْس:
هست ظهبى تؼْس قطوت ثطاي اضائِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثِ هكتطيبى 10 ،ؾبل پؽ اظ فطٍـ ذَزضٍ هيجبقس.
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 -5جسيیات و استثنائات گارانتی خودرو هاي شخصی
 :1 -5اؾتفبزُ ٍ تؼويط ذَزضٍ ّب ثبيس ثط هجٌبي همطضات ٍ لَاًيي ػوَهي وكَض  ،ضاٌّوبييّب ٍ زفتطچِ ّبي اػالم قسُ اظ ؾَي قطوت ثن ذَزضٍ ٍ
وتبثچِ ّبي ضاٌّوبي هكتطي ٍ تؼويط ٍ ًگِ زاضي اضائِ قسُ ثبقس .اجطت اٍليي ؾطٍيؽ ّط ذَزضٍ هُبثك ثب قطايٍ اػالم زض زفتطچِ گبضاًتي ذَزضٍ
ضايگبى ذَاّس ثَز ٍ ًوبيٌسگي ّبي هجبظ ثبيس اًجبم قسى ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ضا زض زفتطچِ حجت ٍ ثب هْط ًوبيٌسگي تبييس ًوبيٌس.
 :2 -5گبضاًتي قبهل ايطازّبي ويفي ًبقي اظ َطاحي ،تَليس ،هًَتبغ ٍ يب هَاز اٍليِ لُؼبت يب ؾيؿتوْبي هَجَز زض ذَزضٍ ذَاّس ثَز.
 :3 -5تؼَيى لُؼبت زض ََل زٍضُ گبضاًتي هَجت افعايف هست گبضاًتي ذَزضٍ ًوي قَز.
 : 4 -5زاغي لُؼبتي وِ ثهَضت گبضاًتي تؼَيى قسُ اًس هتؼلك ثِ قطوت ؾبظًسُ اؾت ٍ هكتطي يب ًوبيٌسگي ًوي تَاًٌس آى ضا ًعز ذَز ًگِ زاضًس.
ّ :5 -5طگًَِ تهوين گيطي زض ذهَل زاغي لُؼبت گبضاًتي هرتم قطوت ؾبظًسُ ذَزضٍ اؾت.
 -6مواردي که خودرو و يا تعويض قطعات شامل گارانتی نخواهنذ بود
 :1-6لُؼبتي وِ غيط اظ ًمم ؾبذت ٍ جٌؽ زچبض ايطاز قسُ ثبقٌس (اؾتفبزُ ًبزضؾت ،تهبزفبت ٍ غيطُ)
 :2-6زض هست گبضاًتي ،زض نَضت اؾتفبزُ اظ لُؼبت غيط انلي (لُؼبتي وِ اظ َطيك قطوت ثن ذَزضٍ تْيِ ٍ تَظيغ ًويگطزًس حتي اگط زاضاي هبضن ٍ
آضم ؾبظًسُ انلي ثبقس) ٍ ثطٍظ ّطگًَِ ايطاز  ،لُؼِ هؼيَة ٍ ؾيؿتوْبي هطتجٍ ثب آى قبهل گبضاًتي ًوي قًَس.
تجهطُ :1چٌبًچِ جْت ضفغ ايطاز گبضاًتي ًيبظ ثِ تؼَو لُؼِ ٍ يب هَاز ههطفي ثبقس ،آى لُؼِ ٍ يب هَاز ًيع تحت پَقف گبضاًتي ذَاّس ثَز.
نام قطعات و مواد مصرفی
ضٍغي ّب ًظيط ضٍغي هَتَض ،گيطثىؽ ،تطهع ٍ ّيسضٍليه
هبيؼبت ًظيط هبيغ يس يد ،هبيغ قيكِ قَي
فيلتطّب ًظيط فيلتط ثٌعيي ،فيلتط َّا

تجهطُ :2ػيَة ٍ ووجَز هبيؼبت ٍ هَاز ههطفي ًبقي اظ تَليس تب  3هبُ ٍ  3000ويلَهتط هكوَل گبضاًتي هيجبقس.
 : 3-6ذؿبضت ٍاضزُ ثِ ذَزضٍ ثِ زليل ػسم ؾطٍيؽ ٍ ًگْساضي نحيح اظ لجيل ػسم هطاجؼِ ثِ هَلغ ؾطٍيؽ ّبي ازٍاضي هُبثك زفتطچِ ضاٌّوبي
گبضاًتي ذَزضٍ زض ًوبيٌسگيْبي هجبظ ,اؾتفبزُ اظ ؾَذت يب هىولّبي غيط اؾتبًساضز ,ػسم اؾتفبزُ اظ ضٍغي ّب ٍ ضٍاًىبضّبي تَنيِ قسُ زض وتبثچِ
ضاٌّوبي هكتطيبى ٍ  ...هَجت ذطٍد لُؼبت هطتجٍ اظ قطايٍ گبضاًتي ذَاّس ثَز.
 : 4-6نسهبتي وِ ثِ ػلت ػسم اؾتفبزُ ََالًي هست اظ ذَزضٍ ثِ آى ٍاضز هي قَز هبًٌس ذؿبضت ًبقي اظ ضٍغي هَتَضي وِ ثِ زليل ػسم ضٍقي قسى
ََالًي هست هَتَض ثِ آى ٍاضز هي قَز ،ذبلي قسى ثبتطي ثِ ٍاؾُِ ػسم اؾتفبزُ اظ ذَزضٍ ثطاي هست ظهبى ََالًيّ ،طگًَِ آؾيجي (اػن اظ َجيؼي ٍ
غيط َجيؼي) ثِ ضًگ ٍ ثسًِ ذَزضٍ ًبقي اظ تَلف ََالًي ثبقس ٍ غيطُ ،هكوَل گبضاًتي ًويثبقٌس.
 :5 -6ذطاثي لُؼ بت ٍ يب ثطٍظ ايطازتي وِ ًبقي اظ تهبزف ،تؼَيى اتبق ذَزضٍ ٍ يب اؾتفبزُ ًبهتؼبضف هبًٌس حول ثبض ثب ٍظى ثيكتط اظ حس هجبظ ٍ  ...ثبقٌس.
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 :6 -6ايطازت ًبقي اظ تؼَيى يب تؼويط غيط انَلي ٍ يب ثطزاقتي لُؼبت ذَزضٍ.
 :7 -6زض نَضتي وِ هبله ،هساضن گبضاًتي ذَزضٍ ضا اضائِ ًسّس ٍ اهىبى احجبت تحت پَقف گبضاًتي ثَزى ذَزضٍ ٍجَز ًساقتِ ثبقس.
 : 8 -6لُؼبتي وِ ًيبظ اؾت زض يه زٍضُ ظهبًي هكرم تؼَيى قًَس هبًٌس تؿوِ ّب ،ضٍغي هَتَض ،ضٍغي تطهع ،يسيد ٍ گبظ وَلط هگط ايٌىِ زض هست
ظهبًي ووتط اظ حس اؾتبًساضز ٍ هؼوَل فطؾَزُ قسُ ثبقٌس ٍ يب ذطاثي يىي اظ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هَجت قَز وِ ايي لُؼبت ظٍزتط اظ هَػس
هؼوَل تؼَيى قًَس.
 : 9 -6نسهبتي وِ ًبقي اظ حَازث يب ػَاهل َجيؼي (ؾيل ٍ ظلعلِ ،نبػمِ ،ضيعـّبي َّايي ،ثبضاىّبي اؾيسي ،ضاًٌسگي زض هحيٍ ًوهظاض ،قيطُ
زضذتبى ٍ ثطگْب ،فًلِ پطًسگبى ،اًَاع آلَزگيّبي ظيؿت هحيُيََ ،فبى يب ؾبيط ؾَاًح َجيؼي) ٍ حَازحي وِ ثسليل اغتكبـ ٍ قَضقْبي اجتوبػي ٍ
ؾيبؾي ثِ ذَزضٍ ٍاضز هيكًَس.
 :10 -6ػَاهل جبزُاي (قي ،ؾٌگطيعُ ،گطز ٍ غجبض يب ؾبيط ػَاهل جبزُاي) وِ ثبػج فطٍضفتي ثسًِ ٍ نسهِ ثِ ضًگ ثسًِ يب قىؿتگي قيكِ قَز.
 :11 -6ذَزضٍ ّبي هؼيَة وِ زض هعايسُ يب ثب ترفيف فطٍذتِ قسُاًس هكوَل گبضاًتي ًرَاٌّس ثَز هگط ثب هجَظ اظ قطوت ؾبظًسُ.
ّ : 12 -6طگًَِ زؾتىبضي غيط انَلي ،تغييط ٍ يب ًهت ؾيؿتوْبي ايبفِ ثط ضٍي ذَزضٍ ثسٍى هجَظ قطوت ؾبظًسُ ٍ يب اؾتفبزُ اظ آپكيّبيي وِ هغبيط
ثب ٍيؼيت اؾتبًساضز ٍ َطاحي ذَزضٍ هيجبقس هبًٌس اؾتفبزُ اظ ضيٌگّب ٍ تبيطّب ،ؾيؿتن نَتي ،زظزگيط ٍ غيطُ هَجت ذطٍد ثرفّبي هطتجٍ اظ قطايٍ
گبضاًتي ذَاّس قس.
 :13 -6آؾيت زيسگي ًبقي اظ حول ثبض غيط هجبظ ٍ ظيبز ٍ ّوچٌيي جبثجبيي ًبهٌبؾت ثب ذَزضٍثط.
 :14 -6ايطازات ًبقي اظ ضاًٌسگي زض آة ػويك ٍ يب قؿتكَي هَتَض وِ ثبػج ًفَش آة ثِ اجعا الىتطًٍيىي ،هَتَضي ٍ زاذلي ذَزضٍ گطزز.
 :15 -6ذؿبضت ًبقي اظ اؾتْالن َجيؼي ذَزضٍ ،فطؾَزگي ٍ ضًگ پطيسگي.
 :16 -6اؾتفبزُ اظ ذَزضٍ زض هؿبثمبت ضالي ،ؾطػت ٍ ......
 :17 -6زض نَضتي وِ ذَزضٍ ثِ ضٍـ تجسيل وبضگبّي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ويت ّبي تبئيس ًكسُ تَؾٍ قطوت وطهبى هَتَض ،وبضگبّْبي غيط هجبظ زٍگبًِ ؾَظ
قَز ،وليِ لؿوتْبي هَتَض ٍ ؾَذتضؾبًي ٍ ؾيؿتن تطهع اظ قطايٍ گبضاًتي ذبضد ذَاٌّس قس.
ّ : 18-6عيٌِ پبضويٌگ ٍ ػسم اؾتفبزُ اظ ذَزضٍ ٍ ثىؿل وطزى ذَزضٍ (ثىؿل وطزى ذَزضٍ زض قطايٍ ذبل ثِ تكريم قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ
هكوَل گبضاًتي هيگطزز)
ّ : 19-6طگًَِ تغييطات زض ذَزضٍ ٍ تمَيت آى (ٍ يب تغييطات زض ًطمافعاض  ECUهَتَض يب ًطمافعاض  TCUگيطثىؽ) يب حصف ثطذي اظ لُؼبت ٍ جبيگعيٌي ثب
لُؼبت زيگط.
ٍ :20-6جَز ّطگًَِ گطز ضًگ وِ ًبقي اظ لطاض گطفتي ذَزضٍ زض هحيٍ ًبهٌبؾت ثبقس.
 :21-6ذؿبضات ًبقي اظ لطاض گطفتي ذَزضٍ زض هيساىّبي لَي هغٌبَيؿي ٍ غيطُ (وٌبض پؿتّب ٍ ظيط زولّبي فكبض لَي اًتمبل ًيطٍ)
 :22-6نسهبت ًبقي اظ تطزز ذَزضٍ زض هؿيطّبي ليطپبقي قسًُ ،وهضيعي قسُ ٍ ػَاهل ثيطًٍي ًظيط ثطذَضز ؾٌگ ٍ قي ثب ذَزضٍ.
 : 23-6لُؼبتي وِ ثِ ََض ػبزي ههطفي ثَزُ ٍ يب زض هؼطو اؾتْالن ضٍظهطُ لطاض زاضًس ٍ يب زض ؾطٍيؽّبي ازٍاضي هَضز ًيبظ ذَاٌّس ثَز ًظيط ثٌعيي،
ؾطضيع وطزى ٍ يب تؼَيى اًَاع ؾيبالت (هبًٌس هبيِ قيكِقَي ،هبيغ ذٌه وٌٌسُ هَتَض ٍ غيطُ) ،ضٍغيّب ٍ ضٍاًىبضّب (هبًٌس ضٍغي هَتَض ،ضٍغي
ّيسضٍليه ،ضٍغي هَتَض ٍ غيطُ) ،فيلتطّب ٍ غيطُ.
 :24-6اؾتفبزُ اظ ثبتطي ثب آهپطاغ ًبهٌبؾت
 :25-6اؾتفبزُ اظ هَاز قيويبيي ثطاي تويع وطزى ضًگ ذَزض ٍ يب تعئيٌبت زاذلي
 : 27-6ػسم هطاجؼِ هبله ذَزضٍ هكوَل فطاذَاى پؽ اظ اػالم فطاذَاى اظ ؾَي قطوت ثِ ًوبيٌسگيّبي هجبظ ،هَجت ذطٍد لُؼبت هطتجٍ ٍ ؾلت
هؿئَليت اظ قطوت ذَاّس قس.
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 -7شرايط ابطال گارانتی
 :1-7ػسم اًجبم ؾطٍيؽ اٍليِ
 :2-7زؾتىبضي يب جساوطزى ويلَهتط قوبض ذَزضٍ ،ثِ غيط اظ هَاضزي وِ تَؾٍ ػبهليت هجبظ نَضت هي پصيطز.
 :3-7تؼويط ذَزضٍ زض هىبى ّبيي غيط اظ ًوبيٌسگي ّبي هجبظ ٍ هَضز تبئيس قطوت هٌجط ثِ اثُبل گبضاًتي لُؼبت ٍ يب ؾيؿتن تؼويط قسُ هي گطزز.
 : 4-7هَاضزيىِ ثِ تكريم قطوت ًمم فٌي ًبقي اظ ػسم اًجبم ثِ هَلغ ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ثَزُ اؾت.
 -8دامنه گارانتی براي هر خودرو
ثط اؾبؼ ؾيبؾت ّب ٍ تهويوبت هت رصُ ،زاهٌِ گبضاًتي ثطاي ّط ذَزضٍ ثِ نَضت جساگبًِ اظ ؾَي وطهبى هَتَض اػالم هي گطزز .ثسيْي اؾت وِ ايي
زاهٌِ ووتط اظ ظهبى ٍ ويلَهتط تؼييي قسُ زض لَاًيي جبضي وكَض ًرَاّس ثَز ٍ ثطاي ّط ذَزضٍ ثِ نَضت پيَؾت ،جع اليٌفه ذٍهكي گبضاًتي
هيگطزز.
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دامنه گارانتی خودروهايJ5-AT, J5-MT, J3 , X60-MT , 620-1.8 , 620-1.6 , 520
 -1مقذمه:
وليِ اجعا ٍ ؾيؿتوْبي ذَزضٍ ثِ غيط اظ اؾتخٌبئبت ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌبچِ زض قطايٍ ػبزي هَضز ثْطُ ثطزاضي لطاض گيطًس ثِ
هست  24هبُ ٍ يب  50,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گبضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهبى هَتَض جْت ضفغ ػيت هرتبض ثِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼبت يب هجوَػِ ّب ٍ يب تؼويط آًْب هي ثبقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض اذتيبض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف – لُؼبت ٍ يب ذسهبت ثسٍى گبضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطثىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه ٍ ؾبيط ضٍاًىبضّب  -6هَوت ّبي وف  -7ذبض لُؼبت تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  -9فيَظّب  -10لُؼبت ثسًِ ذَزضٍ ( لُؼبت ثسًِ ،قبؾي ٍ وف اتبق اظ لحبِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ ؾبل گبضاًتي هي ثبقٌس)
 - 11قؿتكَي اًػوتَضّب  -12ثبتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼبتي وِ زض احط تهبزف نسهِ زيسُ اًس ٍ يب هُبثك تكريم وبضقٌبؼ فٌي زض احط ػسم
اؾتفبزُ نحيح هبله ذَزضٍ ٍ يب ًهت تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس -14 .ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ثِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ  -15آچبضوكي
 -16حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -17حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ  -18گطزگيطّب  -19قلگيطّب ،گل پرف وي ّب ٍ وبٍضّب  -20جبؾيگبضي
 -21پيچ ،هْطُ ٍ ،اقط ٍ ثؿت ّب  -22تطهع زضة ّب  -23وبٍض الؾتيه ظاپبؼ  -24لَگَ
تجهطًُ :1هت ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يب تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ هَجت اثُبل گبضاًتي لُؼبت هطتجٍ ذَاّس قس.
تجهطُ  : 2زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل
گبضاًتي ذَاّس ثَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يب لُؼبت هصوَض ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس.
تجهطُ :3گبضاًتي تيغِ ثطف پبن وي ،وليِ الهپ ّب ،لٌت تطهع ،تؿوِّب ٍ قوغ هؼبزل  10,000ويلَهتط هيجبقس.
تجهطُ :4ػيَة هَاز ههطفي ٍ اؾتْالوي زضنَضتي وِ ًبقي اظ تَليس ثبقس تب  3هبُ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس) هكوَل گبضاًتي هيجبقس.
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ة -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  1ؾبل يب  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ٍ ( تغييط ضًگ يب ضًگ پطيسگي قبهل 2ؾبل ٍ  50000ويلَهتط هي ثبقس ) -2پبيِ آفتبثگيط  -3پٌل َبلچِ ػمت  -4الؾتيه ضٍي پسالْب
 -5زؾتگيطُ ؾمفي  -6پَؾتِ فيلتط َّا  -7ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تبة زاقتي هكوَل گبضاًتي ًرَاّس قس) ٍ -8اقطّب ثِ غيط اظ
ٍاقط ؾطؾيلٌسض ٍ ٍاقط هٌيفَلس (ثسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گبضاًتي ذَاّس ثَز)  -9ثلٌسگَّب (تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط ثِ آؾيت ضؾبًسى ثِ ثلٌسگَ ّب هي
قَز ،ايي لُؼِ ضا اظ گبضاًتي ذبضد هي وٌس)  -10آًتي  -11هٌجغّب  -12ضازاض ػمت  -13زٍضثيي ػمت  -14فٌسن  -15لَال زضةّب  -16وبثل زضة
هَتَض ٍ وبثل نٌسٍق ػمت  -17هيلِ ًگِ زاضًسُ زضة هَتَض  -18جه نٌسٍق ػمت  -19قبضغ گبظ وَلط ًبقي اظ ووجَز گبظ اظ وبضذبًِ فمٍ يىجبض ( زض
نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼبت ؾيؿتن وَلط ٍ يب زيگط ؾيؿتن ّبي ذَزضٍ هٌجط ثِ ترليِ گبظ قَز ،قبضغگبظ هكوَل ايي ثٌس ًرَاّس ثَز )
 -20تٌظين ًَض چطاغْب فمٍ يىجبض  -21ضگالغ ؾبًطٍف فمٍ يىجبض َّ -22اگيطي تطهع ٍ ضگالغ زضةّب فمٍ يىجبض  -23هيعاى فطهبى فمٍ يىجبض
 -24ضگالغ پسال والچ فمٍ يىجبض  -25ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىجبض  -26ضگالغ وبثل تؼَيى زًسُ  -27آثجٌسي  -28ثبالًؽ چطخ فمٍ يىجبض
تجهطُ  ( : 5گبضاًتي تبيط زض احطالؾتيه ؾبيي) :زضنَضتيىِ توبهي ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌبؾت ثبويلَهتطوبضوطز آى اًجبم ًكسُ ثبقسگبضاًتي
ًرَاّس ثَز.
تجهطُ  :6آؾيت زيسگي تعئيٌبت ٍ لُؼبت پالؾتيىي ًبقي اظ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت يب ضيرتِ قسى هكوَل گبضاًتي ًوي گطزز.
تجهطُ  :7گبضاًتي ثبتطي 1 :ؾبل يب  20,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تجهطُ  :8گبضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾبل يب  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د – لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  2ؾبل يب  40,000ويلَهتط
 -1وليس ّبي ثطلي  -2چطاؽّبي زاذل ٍ ذبضجي اتبق  -3ضٍزضيّب زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ ثبقس  -4زاقجَضز ٍ لُؼبت آى
 -5هيل فطهبى  -6ؾگسؾت  –7ضام ظيط هَتَض ٍ زيگط لُؼبت جلَثٌسي  -8نٌسلي ّب ٍ وٌؿَل ٍؾٍ فمٍ قبهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يب پكتي نٌسلي
ٍ يب تغييط ضًگ ضٍيِ  -9زيؿه ٍ ثلجطيٌگ والچ  -10ؾَئيچ هىبًيىي زضةّب  -11ثبظٍيي ثطفپبنوي ًَ -12اضّبي زٍض زضة ٍ ًَاضّبي آثجٌسي
 -13فكٌگي تطهع  -14زٍقبخ والچ  -15زيؿه تطهع  -16آفتبثگيط ( ايطاز زفطهگي)  -17آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جبًجي ثطلي ذَزضٍ  -18لبة ؾتَى ّب
ٍ لبة ّبي تعئيٌي  -19ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي (قطايٍ گبضاًتي ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي ذَزضٍ ليفبى  18 ، 1800 – 620هبُ ثسٍى هحسٍزيت
ويلَهتط هيجبقس) ً -20وس زضة هَتَض  -21ؾيجه َجك ٍ ؾيجه فطهبى  -22زؾتِ هَتَض ػمت  -23زؾتِ هَتَض جلَ ضاؾت/چپ  -24هيل تؼبزل وَتبُ
ٍ ثلٌس  -25ثَق  -26گطزگيط پلَؼ  -27تبيطّب
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ز -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي تب  2ؾبل ٍ يب  50,000ويلَهتط
 -1لُؼبت هَتَض  -2گيطثىؽ ٍ لُؼبت زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىبًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي  -5لُؼبت هىبًيعم فطهبى ٍ
جؼجِ فطهبى  -6لُؼبت اوؿل جلَ ٍ ػمت ثِ غيط هَاضزي وِ زض ثٌس ّبي "الف" تب "ز" شوط قسُ اؾت -7 .لُؼبت ؾيؿتن وَلط  -8لُؼبت ؾيؿتن
ثربضي  -9لُؼبت ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتبضت ٍ هتؼلمبت آى  -11زيٌبم  -12لُؼبت ؾيؿتن ايطثگ  -13لُؼبت ؾيؿتن تطهع
 -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ ثربضي  -16زؾتِ ضاٌّوب  -17زؾتِ ثطف پبن وي  -18هَتَض ٍهىبًيعم ثطف پبن وي ّب  -19جؼجِ فيَظّب
 -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّبي وٌتطل هَجَز زض ذَزضٍ  -22هَتَض قيكِ قَي  -23هىبًيعم تٌظين نٌسلي (ثِ تكريم وبضقٌبؼ اگط زض احط
ػسم اؾتفبزُ نحيح ذطاة ًكسُ ثبقس)  -24هىبًيعم ثبظ وطزى زضة نٌسٍق ٍ زضة هَتَض ٍ ثبن ثٌعيي  -25لُؼبت ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ
لفل ّب  - 26هىبًيعم قيكِ ثبالثط ذَزضٍ  –27لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي ٍ ثبن ذَزضٍ  -28ؾين وكي ّب زض نَضتيىِ لُؼبت ٍ يب تجْيعات
ايبفي ًهت ًكسُ ثبقٌس  -29فٌط ّبي لَل  -30ؾبًطٍف ٍ هىبًيعم آى  -31وبتبليؿت اگعٍظ  -32اًجبضُ ّبي اگعٍظ  -33ووه فٌط ػمت  -34ثلجطيٌگ
چطذْبي جلَ ٍ ػمت  -35ووه فٌط جلَ  -36ضلِّبي ثطلي  -37ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ ثط احط فكطزى ٍ ًگبُ زاقتي فٌسن يب اؾتفبزُ اظ
ٍؾبيل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ ثبقس هكوَل گبضاًتي ًيؿت) -38ؾٌؿَض  ٍ TPMSهؼطفي آى  -39ؾيؿتن والچ قبهل پوپ والچ ثبال
ٍ پبييي (زضذهَل ذَزضٍ ليفبى  X60ثب گيطثىؽ ثْيٌِ ،گبضاًتي پوپ والچ هُبثك قطايٍ ثلجطيٌگ والچ ثَزُ ٍ تب  40000ويلَهتط هكوَل گبضاًتي
هيجبقس) ،وبؾِ ًوس والچ ،پسال والچ ٍ لَلِ ضٍغي والچ  -40وَيل -41وليِ ؾٌؿَضّب  -42زؾتگيطُ ّبي زاذلي ٍ ذبضجي ذَزضٍ  -43غطثيله فطهبى
 -44قيكِ ّب  -45پَلي ووپطؾَض  -46جؼجِ زاقجَضز  -47لُؼبت ؾيؿتن يس ؾطلت  -48ووطثٌسّب  -49ؾبيط لُؼبتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول
شوطًكسُ اؾت.
 -3سرويس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّبي تَليسي قطوت وطهبى هَتَض هُبثك هٌسضجبت زفتطچِ گبضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجبم ذَاّس قس :
 :1-3زض نَضتيىِ وبضوطز ذَزضٍ ثيي  2500الي  3000ويلَهتط ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ هُبثك زفتطچِ گبضاًتي ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي ًكسُ
ثبقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ ٍ ّعيٌِ لُؼبت ٍ هَاز ههطفي َجك اَالػيِّبي قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثِ حؿبة گبضاًتي يب هكتطي ذَاّس ثَز.
 :2-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيي  3000تب  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ اظ ظهبى تحَيل آى ووتط اظ  1ؾبل ؾپطي قسُ ثبقس ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ
پؽ اظ وبضقٌبؾي فٌي ثِ ّعيٌِ هكتطي اًجبم لبثل اًجبم اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گبضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 :3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيف اظ  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل آى ثيف اظ  1ؾبل ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ اٍليِ آى اًجبم ًكسُ
ثبقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گبضاًتي وبهل ذبضد ذَاّس قس.
 : 4-3زض فبنلِ ظهبًي تحَيل ذَزضٍ تب اًجبم ؾطٍيؽ اٍليِ هؼبيجي وِ هٌجط ثِ ػسم وبضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ،تحت پَقف گبضاًتي لبثل ضفغ هي
ثبقٌس.
 -4سرويس هاي ادواري :
ػيَثي وِ ثٌب ثِ تكريم وبضقٌبؾبى فٌي ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ٍ يب وبضقٌبؼ فٌي ًوبيٌسگيً ،بقي اظ ػسم اًجبم ثِ هَلغ ؾطٍيؽ
ّبي زٍضُ اي ثبقس ،هكوَل گبضاًتي ًرَاّس ثَز.
(جسٍل اًجبم ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّوبي گبضاًتي شوط قسُ اؾت)
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 -5گارانتی رنگ خودرو:
گبضاًتي ضًگ ثسًِ ذَزضٍ تب  3ؾبل ثؼس اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ ثسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي ثبقس .ثسيْي اؾت تهبزفبت ٍ ًگْساضي ذَزضٍ زض قطايٍ ثس
آة ٍ َّايي هكوَل گبضاًتي ضًگ ًرَاّس ثَز.
 -6توضیحات تکمیلی:
 : 1-6وليِ ذسهبت ٍ لُؼبت تؼَيى قسُ زضقجىِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ثِ قطح شيل هكوَل گبضاًتي هيجبقٌس.
ذسهبت 2 :هبُ ٍ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
لُؼبت 6 :هبُ يب  10,000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
 :2-6زض قطايٍ اؾتخٌبيي ٍ هَاضزي وِ ضؾوبً اظ ؾَي قطوت ثِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يب ثبظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت قطايٍ گبضاًتي اػالم قسُ
تغييط ًوبيس وِ زض ّط هَضز ثَُض جساگبًِ اَالع ضؾبًي ذَاّس قس.
 : 3-6هَاضزي وِ ثٌب ثط وبضقٌبؾي ٍ تكريم قطوت قبهل گبضاًتي هًبػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جبهغ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اظ ؾَي وبضقٌبؼ
ٍاحس گبضاًتي ثِ اَالع ًوبيٌسگيّب ذَاّس ضؾيس.
 :4-6ػيَة هَضز تبئيس قيكِ قبهل هَاضز ظيط اؾت:


ايطازّبي ويفي قيكِ هبًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًبقي اظ َطاحي ٍ يب هَاز اٍليِ لُؼِ



تطن ذَز ثِ ذَزي قيكِ ثسٍى آحبض يطة ذَضزگي

الظم ثِ شوط اؾت تبئيس گبضاًتي قيكِ ّب اػن اظ قيكِ ّبي جبًجي ٍ قيكِ ؾبًطٍف فمٍ هٌٌَ ثِ تبئيس وبضقٌبؼ ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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 -1مقذمه:
وليِ اجعا ٍ ؾيؿتوْبي ذَزضٍ ثِ غيط اظ اؾتخٌبئبت ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَضالؼول چٌبًچِ زض قطايٍ ػبزي هَضز ثْطُ ثطزاضي لطاض گيطًس ثِ
هست  36هبُ ٍ يب  60,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گبضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهبى هَتَض جْت ضفغ ػيت هرتبض ثِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼبت يب هجوَػِ ّب ٍ يب تؼويط آًْب هي ثبقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض اذتيبض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -لُؼبت ٍ يب ذسهبت ثسٍى گبضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطثىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه ٍ ؾبيط ضٍاًىبضّب  -6هَوت ّبي وف  -7ذبض لُؼبت تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  -9فيَظّب  -10لُؼبت ثسًِ ذَزضٍ ( لُؼبت ثسًِ ٍ قبؾي ٍ وف اتبق اظ لحبِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ ؾبل گبضاًتي هي ثبقٌس)
 -11قؿتكَي اًػوتَضّب  -12ثبتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼبتي وِ زض احط تهبزف نسهِ زيسُ اًس ٍ يب هُبثك تكريم وبضقٌبؼ فٌي زض احط ػسم
اؾتفبزُ نحيح هبله ذَزضٍ ٍ يب ًهت تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس -14 .ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ثِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ  -15آچبضوكي
 -16حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -17حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ  -18گطزگيطّب  -19قلگيطّب ،گل پرف ويّب ٍ وبٍضّب  -20جبؾيگبضي  -21پيچ ،هْطٍُ ،اقط
ٍ ثؿت ّب  -22تطهع زضةّب  -23وبٍض الؾتيه ظاپبؼ  -24لَگَ
تجهطًُ :1هت ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يب تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ هَجت اثُبل گبضاًتي لُؼبت هطتجٍ ذَاّس قس.
تجهطُ :2زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّط يه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتنّبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل
گبضاًتي ذَاّس ثَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يب لُؼبت هصوَض ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس.
تجهطُ :3گبضاًتي تيغِ ثطف پبن وي ،وليِ الهپ ّب ،لٌت تطهع ،تؿوِّب ٍ قوغ هؼبزل  10,000ويلَهتط هيجبقس.
تجهطُ :4ػيَة هَاز ههطفي ٍ اؾتْالوي زضنَضتي وِ ًبقي اظ تَليس ثبقس تب  3هبُ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس) هكوَل گبضاًتي هيجبقس.
ة -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  1ؾبل يب  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يب ضًگ پطيسگي قبهل 2ؾبل ٍ  50,000ويلَهتط هي ثبقس )  -2پبيِ آفتبثگيط  -3پٌل َبلچِ ػمت  -4الؾتيه ضٍي پسالّب
 -5زؾتگيطُ ؾمفي  -6پَؾتِ فيلتط َّا  -7ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تبة زاقتي هكوَل گبضاًتي ًرَاّس قس) ٍ -8اقط ّب ثِ غيط اظ
ٍاقط ؾطؾيلٌسض ٍ ٍاقط هٌيفَلس (ثسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتنّبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گبضاًتي ذَاّس ثَز)  -9ثلٌسگَّب (تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط ثِ آؾيت ضؾبًسى ثِ ثلٌسگَ ّب هي
قَز ،ايي لُؼِ ضا اظ گبضاًتي ذبضد هي وٌس)  -10آًتي  -11هٌجغ ّب  -12ضازاض ػمت  -13زٍضثيي ػمت  -14فٌسن  -15لَال زضةّب
 -16وبثل زضة هَتَض ٍ وبثل نٌسٍق ػمت  -17هيلِ ًگِ زاضًسُ زضة هَتَض  -18جه نٌسٍق ػمت  -19قبضغگبظ وَلط ًبقي اظ ووجَز گبظ اظ وبضذبًِ
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فمٍ يىجبض ( زض نَضتيىِ ايطاز زض يىي اظ لُؼبت ؾيؿتن وَلط ٍ يب زيگط ؾيؿتن ّبي ذَزضٍ هٌجط ثِ ترليِ گبظ قَز ،قبضغگبظ هكوَل ايي ثٌس ًرَاّس
ثَز )  -20تٌظين ًَض چطاغْب فمٍ يىجبض  -21ضگالغ ؾبًطٍف فمٍ يىجبض َّ -22اگيطي تطهع فمٍ يىجبض  -23ضگالغ زضة ّب فمٍ يىجبض  -24هيعاى فطهبى
فمٍ يىجبض  -25ضگالغ پسال والچ فمٍ يىجبض  -26ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىجبض  -27ضگالغ وبثل تؼَيى زًسُ  -28آثجٌسي  -29ثبالًؽ چطخ فمٍ يىجبض
تجهطُ  ( : 5گبضاًتي تبيط زض احطالؾتيه ؾبيي) :زضنَضتيىِ توبهي ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌبؾت ثب ويلَهتطوبضوطز آى اًجبم ًكسُ ثبقسگبضاًتي
ًرَاّس ثَز.
تجهطُ  :6آؾيت زيسگي تعئيٌبت ٍ لُؼبت پالؾتيىي ًبقي اظ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت يب ضيرتِ قسى هكوَل گبضاًتي ًوي گطزز.
تجهطُ  :7گبضاًتي ثبتطي 1 :ؾبل يب  20,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تجهطُ  :8گبضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾبل يب  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د – لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  2ؾبل يب  40,000ويلَهتط
 -1وليسّبي ثطلي  -2چطاغْبي زاذلي ٍ ذبضجي اتبق  -3ضٍزضي ّب زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ ثبقس  -4زاقجَضز ٍ لُؼبت آى
 -5هيل فطهبى  -6ؾگسؾت  -7ضام ظيط هَتَض ٍ زيگط لُؼبت جلَثٌسي  -8نٌسلي ّب ٍ وٌؿَل ٍؾٍ فمٍ قبهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يب پكتي نٌسلي
ٍ يب تغييط ضًگ ضٍيِ  -9زيؿه ٍ ثلجطيٌگ والچ  -10ؾَئيچ هىبًيىي زضةّب  -11ثبظٍيي ثطف پبن وي ًَ -12اضّبي زٍض زضة ٍ ًَاضّبي آثجٌسي
 -13فكٌگي تطهع  -14زٍقبخ والچ  -15زيؿه تطهع  -16آفتبثگيط ( ايطاز زفطهگي)  -17آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جبًجي ثطلي ذَزضٍ  - 18لبة ؾتَى
ّب ٍ لبة ّبي تعئيٌي  -19ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي (قطايٍ گبضاًتي ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي ذَزضٍ  18 ، X60-ATهبُ يب  40,000ويلَهتط (ّطوسام
ظٍزتط فطا ضؾس) هيجبقس) ً -20وس زضة هَتَض  -21ؾيجه َجك ٍ ؾيجه فطهبى  -22زؾتِ هَتَض ػمت  -23زؾتِ هَتَض جلَ ضاؾت/چپ
 -24هيل تؼبزل وَتبُ ٍ ثلٌس  -25هَتَض قيكِ قَي  -26گطزگيط پلَؼ  -27جؼجِ زاقجَضز  -28ثَق  -29تبيطّب

ز -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي تب  3ؾبل ٍ يب تب  60,000ويلَهتط
 -1لُؼبت هَتَض  -2گيطثىؽ ٍ لُؼبت زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىبًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼبت ؾيؿتن ؾَذتضؾبًي  -5لُؼبت هىبًيعم فطهبى
ثطلي ٍ جؼجِ فطهبى  -6لُؼبت اوؿل جلَ ٍ ػمت ثِ غيط هَاضزي وِ زض ثٌس ّبي "الف" تب "ز" شوط قسُ اؾت  -7لُؼبت ؾيؿتن وَلط  -8لُؼبت
ؾيؿتن ثربضي  -9لُؼبت ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتبضت ٍ هتؼلمبت آى  -11زيٌبم  -12لُؼبت ؾيؿتن ايطثگ  -13لُؼبت ؾيؿتن تطهع
 -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ ثربضي  -16زؾتِ ضاٌّوب  -17زؾتِ ثطف پبن وي  -18هَتَض ٍ هىبًيعم ثطف پبن وي ّب  -19جؼجِ فيَظّب
 -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّبي وٌتطل هَجَز زض ذَزضٍ  -22هىبًيعم تٌظين نٌسلي (ثِ تكريم وبضقٌبؼ اگط زض احط ػسم اؾتفبزُ نحيح
ذطاة ًكسُ ثبقس)  -23هىبًيعم ثبظ وطزى زضة نٌسٍق ٍ زضة هَتَض ٍ ثبن ثٌعيي  -24لُؼبت ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّب  -25هىبًيعم
قيكِ ثبالثط ذَزضٍ  -26لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي ٍ ثبن ذَزضٍ  -27ؾينوكي ّب زض نَضتيىِ لُؼبت ٍ يب تجْيعات ايبفي ًهت ًكسُ ثبقٌس
 -28فٌط ّبي لَل  -29ؾبًطٍف ٍ هىبًيعم آى  -30وبتبليؿت اگعٍظ  -31اًجبضُ ّبي اگعٍظ  -32ووه فٌط ػمت  -33ثلجطيٌگ چطذْبي جلَ ٍ ػمت
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 -34ووه فٌط جلَ  -35ضلِ ّبي ثطلي  -36ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ ثط احط فكطزى ٍ ًگبُ زاقتي فٌسن يب اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل زيگط زض هحل
فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ ثبقس هكوَل گبضاًتي ًيؿت) -37ؾٌؿَض  ٍ TPMSهؼطفي آى  -38ؾيؿتن والچ قبهل پوپ والچ ثبال ٍ پبييي ،وبؾِ ًوس
والچ ،پسال والچ ٍ لَلِ ضٍغي والچ -39وَيل -40وليِ ؾٌؿَضّب  -41زؾتگيطُ ّبي زاذلي ٍ ذبضجي ذَزضٍ  -42غطثيله فطهبى  -43قيكِ ّب

 -44لُؼبت ؾيؿتن يس ؾطلت  - 45پَلي ووپطؾَض  - 46ؾبيط لُؼبتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت  -48ووطثٌسّب.
 -3سرويس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّبي تَليسي قطوت وطهبى هَتَض هُبثك هٌسضجبت زفتطچِ گبضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجبم ذَاّسقس :
 :1-3زض نَضتيىِ وبضوطز ذَزضٍ ثيي  2500الي  3000ويلَهتط ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ هُبثك زفتطچِ گبضاًتي ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي ًكسُ
ثبقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ ٍ ّعيٌِ لُؼبت ٍ هَاز ههطفي َجك اَالػيِّبي قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثِ حؿبة گبضاًتي يب هكتطي ذَاّس ثَز.
 :2-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيي  3000تب  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ اظ ظهبى تحَيل آى ووتط اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ثبقس ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ
پؽ اظ وبضقٌبؾي فٌي ثِ ّعيٌِ هكتطي اًجبم لبثل اًجبم اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گبضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 :3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيف اظ  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل آى ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ اٍليِ آى اًجبم
ًكسُ ثبقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گبضاًتي وبهل ذبضد ذَاّس قس.
 : 4-3زض فبنلِ ظهبًي تحَيل ذَزضٍ تب اًجبم ؾطٍيؽ اٍليِ هؼبيجي وِ هٌجط ثِ ػسم وبضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ،تحت پَقف گبضاًتي لبثل ضفغ هي
ثبقٌس.
 -4سرويس هاي ادواري :
ػيَثي وِ ثٌب ثِ تكريم وبضقٌبؾبى فٌي ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ٍ يب وبضقٌبؼ فٌي ًوبيٌسگيً ،بقي اظ ػسم اًجبم ثِ هَلغ ؾطٍيؽ
ّبي زٍضُ اي ثبقس ،هكوَل گبضاًتي ًرَاّس ثَز.
(جسٍل اًجبم ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّوبي گبضاًتي شوط قسُ اؾت)
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 -5گارانتی رنگ خودرو:
گبضاًتي ضًگ ثسًِ ذَزضٍ تب  3ؾبل ثؼس اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ ثسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي ثبقس .ثسيْي اؾت تهبزفبت ٍ ًگْساضي ذَزضٍ زض قطايٍ ثس
آة ٍ َّايي هكوَل گبضاًتي ضًگ ًرَاّس ثَز.

 -6توضیحات تکمیلی:
 : 1-6وليِ ذسهبت ٍ لُؼبت تؼَيى قسُ زضقجىِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ثِ قطح شيل هكوَل گبضاًتي هيجبقٌس.
ذسهبت 2 :هبُ ٍ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
لُؼبت 6 :هبُ يب  10,000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
 :2-6زض قطايٍ اؾتخٌبيي ٍ هَاضزي وِ ضؾو بً اظ ؾَي قطوت ثِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يب ثبظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت قطايٍ گبضاًتي اػالم قسُ
تغييط ًوبيس وِ زضّط هَضز ثَُض جساگبًِ اَالع ضؾبًي ذَاّس قس.
 : 3-6هَاضزي وِ ثٌب ثط وبضقٌبؾي ٍ تكريم قطوت قبهل گبضاًتي هًبػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جبهغ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اظ ؾَي وبضقٌبؼ
ٍاحس گبضاًتي ثِ اَالع ًوبيٌسگي ّب ذَاّس ضؾيس.
 :4-6ػيَة هَضز تبئيس قيكِ قبهل هَاضز ظيط اؾت:


ايطازّبي ويفي قيكِ هبًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًبقي اظ َطاحي ٍ يب هَاز اٍليِ لُؼِ



تطن ذَز ثِ ذَزي قيكِ ثسٍى آحبض يطة ذَضزگي

الظم ثِ شوط اؾت تبئيس گبضاًتي قيكِ ّب اػن اظ قيكِ ّبي جبًجي ٍ قيكِ ؾبًطٍف فمٍ هٌٌَ ثِ تبئيس وبضقٌبؼ ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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-1مقذمه:
وليِ اجعا ٍ ؾيؿتنّبي ذَزضٍ ثِ غيط اظ اؾتخٌبئبت ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَضالؼول چٌبًچِ زض قطايٍ ػبزي هَضز ثْطُ ثطزاضي لطاض گيطًس ثِ
هست  36هبُ ٍ يب  100,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گبضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهبى هَتَض جْت ضفغ ػيت هرتبض ثِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼبت يب هجوَػِ ّب ٍ يب تؼويط آًْب هي ثبقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض اذتيبض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -لُؼبت ٍ يب ذسهبت ثسٍى گبضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطثىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه ٍ ؾبيط ضٍاًىبضّب  -6هَوت ّبي وف  -7ذبض لُؼبت تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  -9فيَظّب  -10لُؼبت ثسًِ ذَزضٍ ( لُؼبت ثسًِ ٍ قبؾي ٍ وف اتبق اظ لحبِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ ؾبل گبضاًتي هي ثبقٌس)
 -11قؿتكَي اًػوتَضّب  -12ثبتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼبتي وِ زض احط تهبزف نسهِ زيسُ اًس ٍ يب هُبثك تكريم وبضقٌبؼ فٌي زض احط ػسم
اؾتفبزُ نحيح هبله ذَزضٍ ٍ يب ًهت تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس -14 .ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ثِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ
 -15آچبضوكي  -16حطاضتگيط هٌيفَلس زٍز  -17حطاضتگيط لَلِ اگعٍظ  -18گطزگيطّب  -19قلگيطّب ،گل پرف وي ّب ٍ وبٍضّب  -20جبؾيگبضي
 -21پيچ ،هْطٍُ ،اقط ٍ ثؿت ّب  -22تطهع زضة ّب  -23وبٍض الؾتيه ظاپبؼ  -24لَگَ
تجهطًُ :1هت ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يب تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ هَجت اثُبل گبضاًتي لُؼبت هطتجٍ ذَاّس قس.
تجهطُ : 2زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل
گبضاًتي ذَاّس ثَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يب لُؼبت هصوَض ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس.
تجهطُ :3گبضاًتي تيغِ ثطف پبن وي ،وليِ الهپ ّب ،لٌت تطهع ،تؿوِّب ٍ قوغ هؼبزل  10,000ويلَهتط هيجبقس.
تجهطُ :4ػيَة هَاز ههطفي ٍ اؾتْالوي زضنَضتي وِ ًبقي اظ تَليس ثبقس تب  3هبُ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس) هكوَل گبضاًتي هيجبقس.
ة -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  1ؾبل يب  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يب ضًگ پطيسگي قبهل 2ؾبل ٍ  50,000ويلَهتط هي ثبقس ) -2پبيِ آفتبثگيط  -3پٌل َبلچِ ػمت  -4الؾتيه ضٍي پسالْب
 -5زؾتگيطُ ؾمفي  -6پَؾتِ فيلتط َّا  -7ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تبة زاقتي هكوَل گبضاًتي ًرَاّس قس) ٍ -8اقط ّب ثِ غيط اظ
ٍاقط ؾطؾيلٌسض ٍ ٍاقط هٌيفَلس (ثسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گبضاًتي ذَاّس ثَز)  -9ثلٌسگَّب (تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط ثِ آؾيت ضؾبًسى ثِ ثلٌسگَ ّب هي
قَز ،ايي لُؼِ ضا اظ گبضاًتي ذبضد هي وٌس)  -10آًتي  -11هٌجغ ّب  -12ضازاض ػمت  -13زٍضثيي ػمت  -14فٌسن  -15لَال زضةّب
 -16وبثل زضة هَتَض ٍ وبثل نٌسٍق ػمت  -17هيلِ ًگِ زاضًسُ زضة هَتَض  -18جه نٌسٍق ػمت  -19قبضغگبظ وَلط ًبقي اظ ووجَز گبظ اظ وبضذبًِ
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فمٍ يىجبض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼبت ؾيؿتن وَلط ٍ يب زيگط ؾيؿتن ّبي ذَزضٍ هٌجط ثِ ترليِ گبظ قَز ،قبضغگبظ هكوَل ايي ثٌس ًرَاّس
ثَز )  -20تٌظين ًَض چطاغْب فمٍ يىجبض  -21ضگالغ ؾبًطٍف فمٍ يىجبض َّ -22اگيطي تطهع  -23ضگالغ زضة ّب فمٍ يىجبض  -24هيعاى فطهبى فمٍ يىجبض
 -25ضگالغ پسال والچ فمٍ يىجبض  -26ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىجبض  -27ضگالغ وبثل تؼَيى زًسُ  -28آثجٌسي  -29ثبالًؽ چطخ فمٍ يىجبض
 -30فيَظ ذُي چٌس هٌظَضُ
تجهطُ  ( 5گبضاًتي تبيط زض احطالؾتيه ؾبيي) :زضنَضتيىِ توبهي ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌبؾت ثبويلَهتطوبضوطز آى اًجبم ًكسُ ثبقسگبضاًتي
ًرَاّس ثَز.
تجهطُ  :6آؾيت زيسگي تعئيٌبت ٍ لُؼبت پالؾتيىي ًبقي اظ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت يب ضيرتِ قسى هكوَل گبضاًتي ًوي گطزز.
تجهطُ  :7گبضاًتي ثبتطي 1 :ؾبل يب  20,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تجهطُ  :8گبضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾبل يب  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تجهطُ  :9گبضاًتي تبيطّب 2 ،ؾبل يب  40,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تجهطُ  :10گبضاًتي زيؿه تطهع 2 ،ؾبل يب  40,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).

د -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  2ؾبل يب  60,000ويلَهتط
-1وليدددسّبي ثطلدددي  -2چطاغْدددبي زاذلدددي ٍ ذدددبضجي اتدددبق  -3ضٍزضيّدددب زض ندددَضتيىِ فمدددٍ زفطهگدددي ٍ تغييدددط ضًدددگ زاقدددتِ ثبقدددس.
 -4زاقددجَضز ٍ لُؼددبت آى  -5هيددل فطهددبى  -6ؾگسؾددت  -7ضام ظيددط هَتددَض ٍ زيگددط لُؼددبت جلَثٌددسي  -8نددٌسلي ّددب ٍ وٌؿددَل ٍؾددٍ فمددٍ
قبهل فدطٍ ضفتگدي ًكديوي ٍ يدب پكدتي ندٌسلي ٍ يدب تغييدط ضًدگ ضٍيدِ  -9زيؿده ٍ ثلجطيٌدگ ودالچ  -10ؾدَئيچ هىدبًيىي زضةّدب  -11ثدبظٍيي
ثددددددطف پددددددبنوددددددي ًَ -12اضّددددددبي زٍض زضة ٍ ًَاضّددددددبي آثجٌددددددسي  -13فكددددددٌگي تطهددددددع  -14زٍقددددددبخ وددددددالچ
 -15آفتبثگيط ( ايدطاز زفطهگدي)  -16آييٌدِ زاذلدي ٍ آييٌدِ جدبًجي ثطلدي ذدَزضٍ  -17لدبة ؾدتَى ّدب ٍ لدبة ّدبي تعئيٌدي  -18ؾيؿدتن ندَتي
ٍ تهدددَيطي ً -19ودددس زضة هَتدددَض  -20ؾددديجه َجدددك ٍ ؾددديجه فطهدددبى  -21زؾدددتِ هَتدددَض ػمدددت  -22زؾدددتِ هَتدددَض جلدددَ ضاؾدددت/چپ
 -23هيل تؼبزل وَتبُ ٍ ثلٌس  -24وبتبليؿت اگعٍظ  -25اًجبضُ ّبي اگعٍظ  -26گطزگيط پلَؼ  -27جؼجِ زاقجَضز  -28ثَق
ز -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي تب  3ؾبل ٍ يب تب  100,000ويلَهتط
 -1لُؼبت هَتَض  -2گيطثىؽ ٍ لُؼبت زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىبًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي  -5لُؼبت هىبًيعم فطهبى
ثطلي ٍ جؼجِ فطهبى  -6لُؼبت اوؿل جلَ ٍ ػمت ثِ غيط هَاضزي وِ زض ثٌس ّبي "الف" تب "ز" شوط قسُ اؾت  -7لُؼبت ؾيؿتن وَلط
 -8لُؼبت ؾيؿتن ثربضي  -9لُؼبت ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتبضت ٍ هتؼلمبت آى  -11زيٌبم  -12لُؼبت ؾيؿتن ايطثگ  -13لُؼبت
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ؾيؿتن تطهع  -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ ثربضي  -16زؾتِ ضاٌّوب  -17زؾتِ ثطف پبن وي  -18هَتَض ٍ هىبًيعم ثطف پبن وي ّب  -19جؼجِ
فيَظّب  -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّبي وٌتطل هَجَز زض ذَزضٍ  -22هَتَض قيكِ قَي  -23هىبًيعم تٌظين نٌسلي (ثِ تكريم وبضقٌبؼ
اگط زض احط ػسم اؾتفبزُ نحيح ذطاة ًكسُ ثبقس)  -24هىبًيعم ثبظ وطزى زضة نٌسٍق ٍ زضة هَتَض ٍ ثبن ثٌعيي  -25لُؼبت ؾيؿتن لفل هطوعي
ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّب  - 26هىبًيعم قيكِ ثبالثط ذَزضٍ  -27لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي ٍ ثبن ذَزضٍ  -28ؾينوكي ّب زض نَضتيىِ لُؼبت ٍ يب
تجْيعات ايبفي ًهت ًكسُ ثبقٌس  -29فٌط ّبي لَل  -30ؾبًطٍف ٍ هىبًيعم آى  -31ووه فٌط ػمت  -32ثلجطيٌگ چطذْبي جلَ ٍ ػمت  -33ووه
فٌط جلَ  -34ضلِ ّبي ثطلي  -35ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ ثط احط فكطزى ٍ ًگبُ زاقتي فٌسن يب اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل زيگط زض هحل فٌسن ؾين
وكي ؾَذتِ ثبقس هكوَل گبضاًتي ًيؿت)  -36ؾٌؿَض  ٍ TPMSهؼطفي آى  -37ؾيؿتن والچ قبهل پوپ والچ ثبال ٍ پبييي ،وبؾِ ًوس والچ ،پسال
والچ ٍ لَلِ ضٍغي والچ  -38وَيل  -39وليِ ؾٌؿَضّب  -40زؾتگيطُ ّبي زاذلي ٍ ذبضجي ذَزضٍ  -41غطثيله فطهبى  -42قيكِ ّب  -43لُؼبت
ؾيؿتن يس ؾطلت  -44تَضثَ قبضغض  -45پَلي ووپطؾَض  -46ووطثٌسّب  -47ؾبيط لُؼبتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.
 -3سرويس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّبي تَليسي قطوت وطهبى هَتَضهُبثك هٌسضجبت زفتطچِ گبضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجبم ذَاّسقس :
 :1-3زض نَضتيىِ وبضوطز ذَزضٍ ثيي  2500الي  3000ويلَهتط ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ هُبثك زفتطچِ گبضاًتي ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي ًكسُ
ثبقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ ٍ ّعيٌِ لُؼبت ٍ هَاز ههطفي َجك اَالػيِّبي قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثِ حؿبة گبضاًتي يب هكتطي ذَاّس ثَز.
 :2-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيي  3000تب  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ اظ ظهبى تحَيل آى ووتط اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ثبقس ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ
پؽ اظ وبضقٌبؾي فٌي ثِ ّعيٌِ هكتطي اًجبم لبثل اًجبم اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گبضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 :3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيف اظ  6000ويل َهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل آى ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ اٍليِ آى اًجبم
ًكسُ ثبقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گبضاًتي وبهل ذبضد ذَاّس قس.
 : 4-3زض فبنلِ ظهبًي تحَيل ذَزضٍ تب اًجبم ؾطٍيؽ اٍليِ هؼبيجي وِ هٌجط ثِ ػسم وبضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ،تحت پَقف گبضاًتي لبثل ضفغ هي
ثبقٌس.
 -4سرويس هاي ادواري :
ػيَثي وِ ثٌب ثِ تكريم وبضقٌبؾبى فٌي ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ٍ يب وبضقٌبؼ فٌي ًوبيٌسگيً ،بقي اظ ػسم اًجبم ثِ هَلغ ؾطٍيؽ
ّبي زٍضُ اي ثبقس ،هكوَل گبضاًتي ًرَاّس ثَز.
(جسٍل اًجبم ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّوبي گبضاًتي شوط قسُ اؾت)

 -5گارانتی رنگ خودرو:
گبضاًتي ضًگ ثسًِ ذَزضٍ تب  3ؾبل ثؼس اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ ثسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي ثبقس .ثسيْي اؾت تهبزفبت ٍ ًگْساضي ذَزضٍ زض قطايٍ ثس
آة ٍ َّايي هكوَل گبضاًتي ضًگ ًرَاّس ثَز.

 -6توضیحات تکمیلی:
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 : 1-6وليِ ذسهبت ٍ لُؼبت تؼَيى قسُ زضقجىِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ثِ قطح شيل هكوَل گبضاًتي هيجبقٌس.
ذسهبت 2 :هبُ ٍ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
لُؼبت 6 :هبُ يب  10,000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
 :2-6زض قطايٍ ا ؾتخٌبيي ٍ هَاضزي وِ ضؾوبً اظ ؾَي قطوت ثِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يب ثبظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت قطايٍ گبضاًتي اػالم قسُ
تغييط ًوبيس وِ زضّط هَضز ثَُض جساگبًِ اَالع ضؾبًي ذَاّس قس.
 : 3-6هَاضزي وِ ثٌب ثط وبضقٌبؾي ٍ تكريم قطوت قبهل گبضاًتي هًبػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جبهغ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اظ ؾَي وبضقٌبؼ
ٍاحس گبضاًتي ثِ اَالع ًوبيٌسگي ّب ذَاّس ضؾيس.
 :4-6ػيَة هَضز تبئيس قيكِ قبهل هَاضز ظيط اؾت:


ايطازّبي ويفي قيكِ هبًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًبقي اظ َطاحي ٍ يب هَاز اٍليِ لُؼِ



تطن ذَز ثِ ذَزي قيكِ ثسٍى آحبض يطة ذَضزگي

الظم ثِ شوط اؾت تبئيس گبضاًتي قيكِ ّب اػن اظ قيكِ ّبي جبًجي ٍ قيكِ ؾبًطٍف فمٍ هٌٌَ ثِ تبئيس وبضقٌبؼ ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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پیوست شماره 4

دامنه گارانتی  820و S5-AT
-1مقذمه:
وليِ اجعا ٍ ؾيؿتوْبي ذَزضٍ ثِ غيط اظ اؾتخٌبئبت ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌبچِ زض قطايٍ ػبزي هَضز ثْطُ ثطزاضي لطاض گيطًس ثِ
هست  60هبُ ٍ يب  150,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گبضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهبى هَتَض جْت ضفغ ػيت هرتبض ثِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼبت يب هجوَػِ ّب ٍ يب تؼويط آًْب هي ثبقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض اذتيبض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -لُؼبت ٍ يب ذسهبت ثسٍى گبضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطثىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه ٍ ؾبيط ضٍاًىبضّب  -6هَوت ّبي وف  -7ذبض لُؼبت تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  -9فيَظّب  -10لُؼبت ثسًِ ذَزضٍ ( لُؼبت ثسًِ ٍ قبؾي ٍ وف اتبق اظ لحبِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ ؾبل گبضاًتي هي
ثبقٌس)  -11قؿتكَي اًػوتَضّب  -12ثبتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼبتي وِ زض احط تهبزف نسهِ زيسُ اًس ٍ يب هُبثك تكريم وبضقٌبؼ فٌي زض احط
ػسم اؾتفبزُ نحيح هبله ذَزضٍ ٍ يب ًهت تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس -14 .ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي (ثِ جع ؾطٍيؽّبيي وِ تَؾٍ
قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ َجك اَالػيِّبي هطتجٍ تحت پَقف گبضاًتي تؼييي ذَاٌّس قس)  -15آچبضوكي  -16حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز
 -17حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ  -18گطزگيطّب  -19قلگيطّب ،گل پرف وي ّب ٍ وبٍضّب  -20جبؾيگبضي  -21پيچ ،هْطُ ٍ ،اقط ٍ ثؿت ّب
 -22تطهع زضة ّب  -23وبٍض الؾتيه ظاپبؼ  -24لَگَ
تجهطًُ :1هت ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يب تجْيعات ايبفي ثط ضٍي ذَزضٍ هَجت اثُبل گبضاًتي لُؼبت هطتجٍ ذَاّس قس.
تجهطُ : 2زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل
گبضاًتي ذَاّس ثَز ،هكطٌٍ ثط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يب لُؼبت هصوَض ثِ پبيبى ًطؾيسُ ثبقس.
تجهطُ :3گبضاًتي تيغِ ثطف پبن وي ،وليِ الهپ ّب ،لٌت تطهع ،تؿوِّب ٍ قوغ هؼبزل  10,000ويلَهتط هيجبقس.
تجهطُ :4ػيَة هَاز ههطفي ٍ اؾتْالوي زضنَضتي وِ ًبقي اظ تَليس ثبقس تب  3هبُ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس) هكوَل گبضاًتي هيجبقس.
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ة -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  1ؾبل يب  10,000ويلَهتط
 -1قبضغگبظ وَلط ًبقي اظ ووجَز گبظ اظ وبضذبًِ فمٍ يىجبض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼبت ؾيؿتن وَلط ٍ يب زيگط ؾيؿتن ّبي ذَزضٍ هٌجط ثِ
ترليِ گبظ قَز ،قبضغگبظ هكوَل ايي ثٌس ًرَاّس ثَز )  -2تٌظين ًَض چطاغْب فمٍ يىجبض َّ -3اگيطي تطهع فمٍ يىجبض  -4ضگالغ زضة ّب فمٍ يىجبض
 -5هيعاى فطهبى فمٍ يىجبض  -6ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىجبض  -7ضگالغ وبثل تؼَيى زًسُ  -8ثبالًؽ چطخ فمٍ يىجبض  -9ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي
(زض نَضت تبة زاقتي هكوَل گبضاًتي ًرَاّس قس)  -10ضگالغ ؾبًطٍف فمٍ يىجبض  -11آثجٌسي
تجهطُ  :5گبضاًتي ثبتطي 1 :ؾبل يب  20,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  2ؾبل يب  40,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يب ضًگ پطيسگي قبهل 2ؾبل ٍ  50,000ويلَهتط هي ثبقس ) -2پبيِ آفتبثگيط  -3پٌل َبلچِ ػمت  -4الؾتيه ضٍي پسالْب
 -5زؾتگيطُ ؾمفي  -6پَؾتِ فيلتط َّا ٍ -7اقط ّب ثِ غيط اظ ٍاقط ؾطؾيلٌسض ٍ ٍاقط هٌيفَلس (ثسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاثي ٍ يب ًكتي اظ ّطيه اظ
لُؼبت ٍ ؾيؿتوْبي تحت پَقف گبضاًتي هٌجط ثِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گبضاًتي ذَاّس ثَز)  -8ثلٌسگَّب (تغييطات غيط انَلي
ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط ثِ آؾيت ضؾبًسى ثِ ثلٌسگَ ّب هي قَز ،ايي لُؼِ ضا اظ گبضاًتي ذبضد هي وٌس)  -9ثَق  -10آًتي  -11هٌجغ ّب
 -12ضازاض ػمت  -13زٍضثيي ػمت  -14فٌسن

 -15لَال زضةّب  -16وبثل زضة هَتَض ٍ وبثل نٌسٍق ػمت  -17هيلِ ًگِ زاضًسُ زضة هَتَض

 -18جه نٌسٍق ػمت  -19هيل فطهبى  -20ؾگسؾت  -21زيؿه تطهع  -22هيل تؼبزل وَتبُ ٍ ثلٌس  -23ؾيجه َجك ٍ ؾيجه فطهبى ٍ زيگط
لُؼبت جلَثٌسي  -24تبيطّب
تجهطُ  ( : 6گبضاًتي تبيط زض احطالؾتيه ؾبيي) :زضنَضتيىِ توبهي ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌبؾت ثبويلَهتطوبضوطز آى اًجبم ًكسُ ثبقسگبضاًتي
ًرَاّس ثَز.
تجهطُ  : 7آؾيت زيسگي تعئيٌبت ٍ لُؼبت پالؾتيىي ًبقي اظ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت يب ضيرتِ قسى هكوَل گبضاًتي ًوي گطزز.
تجهطُ  :8گبضاًتي وبتبليؿت اگعٍظ ٍ اًجبضُ ّبي اگعٍظ  3ؾبل يب  60,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
ز – لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي  3ؾبل يب  100,000ويلَهتط
 -1وليسّبي ثطلي  -2چطاغْبي زاذلي ٍ ذبضجي اتبق  -3ضٍزضيّب زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ ثبقس  -4زاقجَضز ٍ لُؼبت آى
 -5ضام ظيط هَتَض  -6نٌسلي ّب ٍ وٌؿَل ٍؾٍ فمٍ قبهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يب پكتي نٌسلي ٍ يب تغييط ضًگ ضٍيِ  -7ؾَئيچ هىبًيىي زضةّب
 -8ثبظٍيي ثطف پبن وي ًَ -9اضّبي زٍض زضة ٍ ًَاضّبي آثجٌسي  -10فكٌگي تطهع  -11آفتبثگيط ( ايطاز زفطهگي)  -12آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جبًجي
ثطلي ذَزضٍ  -13لبة ؾتَى ّب ٍ لبة ّبي تعئيٌي  -14ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي (قطايٍ گبضاًتي ؾيؿتن نَتي ٍ تهَيطي ذَزضٍ  18 ، S5-ATهبُ يب
 40,000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس) هيجبقس) ً -15وس زضة هَتَض  -16زؾتِ هَتَض ػمت  -17زؾتِ هَتَض جلَ ضاؾت/چپ  -18هَتَض قيكِ
قَي  -19گطزگيط پلَؼ  -20جؼجِ زاقجَضز  -21قيكِ ّب  -22پَلي ووپطؾَض  -23غطثيله فطهبى
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ٍ -لُؼبت ٍ يب ذسهبت زاضاي گبضاًتي تب  5ؾبل ٍ يب تب  150,000ويلَهتط
 -1لُؼبت هَتَض  -2گيطثىؽ ٍ لُؼبت زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىبًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي  -5لُؼبت هىبًيعم فطهبى ٍ
جؼجِ فطهبى  -6لُؼبت اوؿل جلَ ٍ ػمت ثِ غيط هَاضزي وِ زض ثٌس ّبي "الف" تب "ز" شوط قسُ اؾت -7 .لُؼبت ؾيؿتن وَلط  -8لُؼبت ؾيؿتن
ثربضي  -9لُؼبت ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتبضت ٍ هتؼلمبت آى  -11زيٌبم  -12لُؼبت ؾيؿتن ايطثگ  -13لُؼبت ؾيؿتن تطهع
 -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ ثربضي  -16زؾتِ ضاٌّوب  -17زؾتِ ثطف پبن وي  -18هَتَض ٍهىبًيعم ثطف پبن وي ّب  -19جؼجِ فيَظ ّب
 -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّبي وٌتطل هَجَز زض ذَزضٍ  -22هىبًيعم تٌظين نٌسلي (ثِ تكريم وبضقٌبؼ اگط زض احط ػسم اؾتفبزُ نحيح
ذطاة ًكسُ ثبقس)  -23هىبًيعم ثبظ وطزى زضة نٌسٍق ٍ زضة هَتَض ٍ ثبن ثٌعيي  -24لُؼبت ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّب
 - 25هىبًيعم قيكِ ثبالثط ذَزضٍ  -26لُؼبت ؾيؿتن ؾَذت ضؾبًي ٍ ثبن ذَزضٍ  -27ؾين وكي ّب زض نَضتيىِ لُؼبت ٍ يب تجْيعات ايبفي ًهت
ًكسُ ثبقٌس  -28فٌط ّبي لَل  -29ؾبًطٍف ٍ هىبًيعم آى  -30ووه فٌط ػمت  -31ثلجطيٌگ چطذْبي جلَ ٍ ػمت  -32ووه فٌط جلَ  -33ضلِ ّبي
ثطلي  -34ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ ثط احط فكطزى ٍ ًگبُ زاقتي فٌسن يب اؾتفبزُ اظ ٍؾبيل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ ثبقس هكوَل
گبضاًتي ًيؿت) -35ؾٌؿَض  ٍ TPMSهؼطفي آى  -36وَيل -37وليِ ؾٌؿَضّب  -38زؾتگيطُ ّبي زاذلي ٍ ذبضجي ذَزضٍ  -39لُؼبت ؾيؿتن يس
ؾطلت  -40ووطثٌسّب  -41ؾبيط لُؼبتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.
 -3سرويس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّبي تَليسي قطوت وطهبى هَتَض هُبثك هٌسضجبت زفتطچِ گبضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجبم ذَاّسقس :
 :1-3زض نَضتيىِ وبضوطز ذَزضٍ ثيي  2500الي  3000ويلَهتط ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ هُبثك زفتطچِ گبضاًتي ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي ًكسُ
ثبقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ ٍ ّعيٌِ لُؼبت ٍ هَاز ههطفي َجك اَالػيِّبي قطوت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ ثِ حؿبة گبضاًتي يب هكتطي ذَاّس ثَز.
 :2-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيي  3000تب  6000ويلَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ اظ ظهبى تحَيل آى ووتط اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ثبقس ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ
پؽ اظ وبضقٌبؾي فٌي ثِ ّعيٌِ هكتطي اًجبم لبثل اًجبم اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گبضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 :3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ ثيف اظ  6000وي لَهتط وبضوطز زاقتِ ثبقس ٍ يب اظ تبضيد تحَيل آى ثيف اظ يه ؾبل ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ اٍليِ آى اًجبم
ًكسُ ثبقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گبضاًتي وبهل ذبضد ذَاّس قس.
 : 4-3زض فبنلِ ظهبًي تحَيل ذَزضٍ تب اًجبم ؾطٍيؽ اٍليِ هؼبيجي وِ هٌجط ثِ ػسم وبضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ،تحت پَقف گبضاًتي لبثل ضفغ هي
ثبقٌس.
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شماره مذرکI-WP-01/03 :
تاريخ بازنگري 1396/01/15 :

صفحه 20 :از 20

خطمشی و شرایط گارانتی

 -4سرويس هاي ادواري :
ػيَثي وِ ثٌب ثِ تكريم وبضقٌبؾبى فٌي ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ٍ يب وبضقٌبؼ فٌي ًوبيٌسگيً ،بقي اظ ػسم اًجبم ثِ هَلغ ؾطٍيؽ
ّبي زٍضُ اي ثبقس ،هكوَل گبضاًتي ًرَاّس ثَز.
(جسٍل اًجبم ؾطٍيؽ ّبي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّوبي گبضاًتي شوط قسُ اؾت)

 -5گارانتی رنگ خودرو:
گبضاًتي ضًگ ثسًِ ذَزضٍ تب  3ؾبل ثؼس اظ تبضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ ثسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي ثبقس .ثسيْي اؾت تهبزفبت ٍ ًگْساضي ذَزضٍ زض قطايٍ ثس
آة ٍ َّايي هكوَل گبضاًتي ضًگ ًرَاّس ثَز.

 -6توضیحات تکمیلی:
 : 1-6وليِ ذسهبت ٍ لُؼبت تؼَيى قسُ زضقجىِ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ وطهبى هَتَض ثِ قطح شيل هكوَل گبضاًتي هيجبقٌس.
ذسهبت 2 :هبُ ٍ يب  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
لُؼبت 6 :هبُ يب  10,000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
 :2-6زض قطايٍ اؾتخٌبيي ٍ هَاضزي وِ ضؾوبً اظ ؾَي قطوت ثِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يب ثبظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت قطايٍ گبضاًتي اػالم قسُ
تغييط ًوبيس وِ زضّط هَضز ثَُض جساگبًِ اَالع ضؾبًي ذَاّس قس.
 : 3-6هَاضزي وِ ثٌب ثط وبضقٌبؾي ٍ تكريم قطوت قبهل گبضاًتي هًبػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جبهغ ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اظ ؾَي وبضقٌبؼ
ٍاحس گبضاًتي ثِ اَالع ًوبيٌسگي ّب ذَاّس ضؾيس.
 :4-6ػيَة هَضز تبئيس قيكِ قبهل هَاضز ظيط اؾت:


ايطازّبي ويفي قيكِ هبًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًبقي اظ َطاحي ٍ يب هَاز اٍليِ لُؼِ



تطن ذَز ثِ ذَزي قيكِ ثسٍى آحبض يطة ذَضزگي

الظم ثِ شوط اؾت تبئيس گبضاًتي قيكِ ّب اػن اظ قيكِ ّبي جبًجي ٍ قيكِ ؾبًطٍف فمٍ هٌٌَ ثِ تبئيس وبضقٌبؼ ٍاحس ذسهبت پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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