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  مقدمه:
نخ  فبرچنه اخطالعنا  خین    ، خ خهشنددیی   خن ان  لنانخر نخین    انرت    تبریک به حسن  لنقه ه اندا ان خاب ناص الت ن        با عرض 

 بیق  الطالعه تراه   ان اگهیخنی خی  افبرچه ت اا بااهی.

 خطالعا  الرب ط به لر یس ها   ارخیط گانخابی خ ان  نخ ان خخبهان ادا قرخن الی اهی.تبابچه خی  

ی ان ا.  الن ثبن    ،خاجنا  انیه   تنه بنر ن ی خن ان  ی اندا    ، لناب ه هنای تاالنز خن خنیالاتی     ان قسد  ثب  لاب ه خنیالا    لنر یس  

گی تنه ادایدنی   ثب  خی  خطالعا  برخی حفن  انرخیط گنانخابی   خنخینه خنیالا  بهبنر ان الرخععنا  بعنیی تنر نی خلن     ن  خلن            

 .یهالجان برگه الرب ط نخ ان پایار هر لر یس تکدهز ادای
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  شناسنامه خودرو 
 .  خ خاا ت لط ادایدیگی تکدهز ا اخ ان ی ادا بط ن اقهق ان خی  صفته الش  ا   یخرییخن التبر  ، لطفاً ت عه فرالایه

 

 

 

 

 

 

 مهر وامضاء نمایندگی:                                                                                                                                                                          

 

 

 

  نوع و مدل خودرو :  شماره پالک :

  شماره بدنه :  شماره رنگ :

  شماره شاسی:   تاریخ تحویل خودرو از کارخانه :

  دهنده خودرو : نمایندگی تحویل  شماره نمایندگی مجاز:

 

 توجه

 یگر ، این دفترچه را به مالک جدید تحویل دهید .لطفاً در صورت انتقال مالکیت خودرو به شخص د
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 نحوه مراجعه به نمایندگی 
جننان ان الالسننقداً انندا خ خلننبان حفنن  اننرخیط خیننیه صی خنن ان ی ا  ننی خنن ا هسننبهی خینن  تننان بننا الرخععننه الرتنن  بننه ادایدننیگی 

الجنری   پرلنب ی صبنی خن   انرت   .تهق البر های تعهنه  انیه   خاجنا  لنر یس هنای قهنی انیه ان خین  افبرچنه الهسنر النی ان ا             

جننرص الان لرخلننر تشنن ن بننا تجههنن خ  تاالننز   پرلنندز  خ ان لننانخر نخینن الت نن      خخات ننانی فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر

 هسبدی. الشبریار خ ا بهصالااه پال گ ئی 

را تنا  تن تدنک خ خههنی    ادایدنیگی خطالعنا  تاالنز ان الن نا خرخبنی خن ان  بنه        خنخینه  ) خیدبرابی   ینا تقفدنی ب بنا   با تعهه   ق  قبقی 

 لنط  ت  تعدهرختنی  هنز تنان  بهدگا  تکدختنطرخنی .)بنه یهنر خن الن خنا    ادایدی ی اندا خقنیخ    خن ان  ان خلرع  ق  اسب  به نفن   خینرخا  

 السئ ی خنخئه اههی. فراصانس   ادانه تدالی ته ان ط ی ن ن بب خر با ادا تداس گرف  نخ به  ،ادایدیگی
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بننه صانس   خ ان لننانخر نخیننی ان صن ن  اهننان بننه تسنن  خطالعننا  بهشننبر   عهنن  خطنالع خن انندانه تدنناس   صانس ادایدننیگی هننا  

 الرخععه ادایهی.                               www.pac.ir  پرلب ی صبی خن لای  

 

 

 

 

 

 

 توجه
گانخابی  ا پایار ا نهتان  گانخابی خ ان  هدرخه با لایر الیخنک ان نالار تت یز خ ان  به خ له  خرییخن تت یز الی گراا. تر نی خل  ان حف   اگهیخنی صر ت

 ان به خنخئه خیالا  گانخابی الی باادی.اق  ادایهی. ادایدیگی ها ف ط با خنخئه خصز تان  گانخابی الج
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 شرایط گارانتی

 کلیات گارانتی 
یی خین  انرت    ه تقهنه الت ن    ت لهن   خنخئنه گنانخابی بن    بنا  پرلنب ی صبنی خن   الطابق با صاچنه ان خین  افبرچنه صالنیه خلن  انرت        

ه بننه بننا الرخععنن بننه تهفهنن  ت لهننیخ    نفنن  تقهننه خیننرخاخ  الربنن ط بننه لنناخ  قطعننا   ال ابننا  خنن ان     عهنن  ح نن ی خطدهدننار

 خیالا  خ ا نخ تضده  الی ادایی.  ،های لرخلر تش ن  ادایدیگی

 مدت گارانتی
 ای.الی بارلیببتهق البر )هر تیخ  ن اتر فرخ  ه خن 50الاه   یا  24به الی  خت الاتهک   اایه خی VELLA V5 خ ان گانخابی 

نخئنه  خین  افبرچنه   الی  تداا  ان تان  گنانخابی ان  گراینیه   خن نالنار تت ینز خن ان  بنه خرینیخن الطنابق بنا انرخیط الدنین  ان خ           

 الی گراا.

 تعهددوره مدت 

ه ی  خنن ان  بننا نه تعهننی یننا ا نه تضننده  قطعننا    خنخئننه خننیالا  فدننی خلننباایخنا، برخبننر اه لننای خن نالننار تت یننز نلنندی صخننر   

 باای. ال رف تددیه الی
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 (:وخدمات) ضمانت قطعات  حت پوشش گارانتیت
 ه خلن  خانانه انی   الدنین  انصر  ان ا نه گانخابی تقهه قطعا  خ ان  بنه خلنبادای قطعناتی تنه ان خین  افبرچنه بنا ت عنه بنه انرخیط          

صر بنه   بفااه خنخلن  الشند ی گنانخابی بن اه   الشنبریار النی ت خادنی بنرخی       )چدااچه خن لتنا  الن خا   ینا تنانترا الشنکز اخانبه باانی ب        

 یکی خن ادایدیگههای لرخلر تش ن الرخععه ادایدی.

 :نتی اصلی خودرو می باشدانتی متفاوت از گاراموارد ذکر شده در ذیل دارای گار

                                                                                                       ضمانت پوسیدگی بدنه :                                                                                                       
ی الن  سهه سهال  ی  گانخابی پ لهیگی خ ان  ان برخبر ل نخخ ایر قطعا  بیانه بنیلهز ناند ناگنی خن تنانیع انر ع گنانخابی بنه الن          

 هز خاگنانی، هز ا ن  فدنی ان ت لهنی ینا الن خا خلن .ناد ناگنی بنیلهز لن         عبان  ناد ناگی بنه العدنی ناند ناگنی بیانه بنیل       باای.

 پرییگی ناد ااای خن برخ نا لدد ااالز خی  بدی ادی باای. ت ااف،

 :ضمانت رنگ خودرو
ینن  تدننا  گننانخابی نانند خنن ان  ان برخبننر البنن ن  اننیر)طبقه تننرارب، تننرک خ نار،نانند پریننیگی یننا لکننه تننرار لننط  قابننز ن    

 الی باای الی  له لایلهز ا   ت لهی یا ال خا خن تانیع ار ع گانخابی  به قطعا  ناد ایه به ا

 سیستم صوتی)رادیو پخش(
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 الی باای.   یک لای الی به ار ع گانخابی  نالارخن خ ان   گانخابی لهسب  ص تی الی  

 :باتری

 ی باای.ال ر فرخیرلیهر تیخ  ن ات ه خنتهق البر 25  یا  الی  یک لایار ع گانخابی به  نالارگانخابی باتری خن الی  

 :صفحه کالچ

 یرلی الی باای.هر تیخ  ن اتر فرخ ه خنتهق البر 25یک لای   یا الی  خن نالار ار ع گانخابی به صفته تالچ الی  گانخابی 

 :الستیک

ا ب النی باانی. بدن   لنی  هنر تنیخ  ن اتنر فرخیر    ) هن خن تهقن البر   50ینا   الناه  24انر ع گنانخابی بنه النی       نالارگانخابی  لبهک خن الی  

انا  ،   ع خالنز بهر انی تنه لنب  ت رین   لنبهک ان ا       بنه فناال  لنبهک     ناگی تنربه خن  گنانخابی انرت    به تش ه  تانانداس  

 .یباا الز گانخابی ادی

 : المپها

 باای. ه خن تهق البر الی 10الی  به  الی  گانخابی  الپها خن نالار ار ع گانخابی

 تسمه ها :

 الی باای. ه خن تهق البر 10الی   الی  گانخابی تسده ها خن نالار ار ع گانخابی به

 

 

 :تیغه برف پاک کن 

 الی باای. ه خن تهق البر10 الی خن نالار ار ع گانخابی به الی  گانخابی تهغه برف پاک ت  
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 :لنت ترمز 

 الی باای. ه خن تهق البر 10 الی به  خن نالار ار ع گانخابی الی  گانخابی لد  ترال 

 شمع  موتور:

 الی باای. ه خن تهق البر 10 الی گانخابی به ار ع  الی  گانخابی اد  ال ت ن خن نالار

 کربن کنیستر:

 باای. الیه خن تهق البر  30الاه یا  18به الی   خن نالار ار ع گانخابیترب  تدهسبرالی  گانخابی 

 کاتالیست کانورتور:

 الی باای. ه خن تهق البر 30الاه یا  18الی به  خن نالار ار ع گانخابیتاتالهس  تاا نت نالی  گانخابی 

 سگر دوم اکسیژن:ح

 الی باای. ه خن تهق البر 30الاه یا  18 الی به  خن نالار ار ع گانخابیحسگر ا   ختسهژر الی  گانخابی 

 )کیسه هوا(:گربیا

ن صن ن  بنر ن ا ن     ا ان ا نخر تعهنی اهن     هن خن تهقن البر   50ینا  الناه   24النی   الی  گانخابی تهسه ه خ خن نالار انر ع گنانخابی بنه    

 رت  الی باای.عبرخر خسان  بر عهیه ا

 

 قطعات و مواد مصرفی:

 هقبر ها فب ، قطعا    ال خای الاادی ن ی  ها ) اظهر ن ی  ال ت ن   گهربکس ب ، الایعا  ) اظهر الای  تی یع   الای  اهشه ا ی
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 ب ااالز گانخابی ادی باای. ) اظهر فهقبر بد ی  ، ه خ   ن ی 

 

 

 

 

 توجه

ا عنن یک تاالنز  ینن   خصننقی خن ان  انناالز ) ال تن ن   گهننربکس ب تنه اهننان بنه ت    ان ا نخر گنانخابی ان صنن ن   عن ا خیننرخا ان قطعنا     

 .نف  خیرخا اخابه ، قطعا    ال خا ال رفی تع یضی نخیگار الی باای
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 موارد خارج از پوشش گارانتی
 ی خن  ی صبن پرلنب انرت   باانی.   ااالدالن  خن ان  ت لنط خرینیخن النی     ااانی خن اگهنیخنی    عدنیتاً شند ی گنانخابی   الخنان  خن  ال خنا 

 .فرالایهیخ ا هد خنه اق   یان اگهیخنی خ ان  اداییبه ادا ت صهه الی 

 خثر ت ااف یا تربه صله  اییه خای.قسد  هایی ته ان -1

 
اانی الاادنی   بطن ن ختنافی ن ی خن ان  ا ن  انیه خانی   ا ن  صاهنا بنه قطعنا  ایگنر خن ان  صلنه  ناه              قطعا    تجهه ختی ته ب-2

 خ  ان له  تشی   خیرخاخ  فدی ان خ ان  ا ا.تغههرته باعث سب  های ص تی ، ا   اناگهر له

 
 .خن به  نفب  ناد خ ان  ان خثر ت ااف   برخ نا خاهاء خانعی به بیاه-3

 
ال نرن خیجناا    ا نه خیسنهای  بنه عقن  عنی  خاجنا  لر ی     پرلنب ی صبنی خن    گنانخابی انرت   تشن ه  تانانداس    بنر عه بی ته بدا -4

 باای.ااالز گانخابی ادی ،ایه باای 

  ان اننبکه عهنن ص اااننی خن عننی  خاجننا  خننیالا  ا نه خی الطننابق بننا اننرخیط الدننین  ان تبابچننه نخهددننای ال ننرف تددننیه خنن ان  -5

 ا.ادایدیگی های الجان، باعث خر   الجد عه های الرتبط خ ان  به خیال  ال نا اظر ، خن ارخیط تضده  الی گرا
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شننی تکانی ان لهسنب  ال تنن ن  گهننربکس   ایفرخاسنهز   تغههننر ان لننه    بتعدهنرخ    تغههننرخ  ان تعدهرگنناه یهرالجنان الاادننی النن  -6

ی ادننی ،انناالز گننانخاب پرلننب ی صبننی خن اننرت  خنن ان    الننبکانی ان تهقنن البر خنن ان  بدننا بننه تشنن ه  تانادالننار فدننی  

 باای.

 ان ص نتی ته ادانه ه ی  خ ان  الت  ایه باای خن گانخابی خان  الی گراا.-7

 خعبداعی.  ی طبهعی )لهز   نل لهب  یا خیبشاخ   یا ا ناهای لهالی خرخبی ااای خن بالیا -8

ر گ اه صتش لن نی بنه الهنز عنی  نعاین  الن خنا خیددنی بنه هدگنا  تعدهنرخ    ینا  قن ع صتنش لن نی بنه الهنز لنهز خاگنانی                   ه-9

 تعدهرگاههای یهر الجان. انت لط خفرخا 

اناالز   پناک تن  ،لدن  ترالن  ،صنفته تنالچ ان خثنر خلنبفااه         هغنه بنرف  تخلبهالک عناای قطعنا  خلنبهالتی اظهرلنایش عناای      -10

هن خن تهقنن البر   5صنفته تنالچ   خن تننانیع انر ع گنانخابی تنا      تنالچ ،  ایسنک  ،گنانخابی لدنن  ترالن    حنیختار   گنانخابی ادنی باانی.   

 الی باای.
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یع بنناطری خن تننان بااننی. گننانخابیانناالز گننانخابی ادننی  ن خنن ان  ان الننی  طنن  ایفالننی اننیر بنناطری ان خثننر عننی  خلننبفااه خ -11

 ع گانخابی به الی  یک لای الی باای.ار 

ن خگانخابی  لبهک  باای.ادی   قطعا   لبهکی ان خثر ت قف    عی  خلبفااه ان الی  ط  ای ااالز گانخابی  پ لهیگی  لبهک --12

 تانیع ار ع گانخابی به الی  یکسای الی باای.

 ت ن ان الداط ی ته اخنخی عدق صص نیاا هسبدی خیجاا ایه ااالز گانخابی ادی باای.ال ت نی ته انخثر اف ذ صص به اخخز ال  عه ص-13  

 ن ی اهشه ااالز گانخابی ادی باای.غه برف پاک ت  خرخص  انابهجه خط خفباار لهز خاگانی ان خثر خلبفااه خن ته-14

خابی ااای خن عی  خلبفااه خن تییع ااالز گان ا ت عه به خیدکه   ع ا تی یع خن ناد نار قطعا   ال ت نی عق گهری الی تدی، عه صب -15

 ادی باای.

 رح تاالز خی  اه یده های الرب ط به قطعا  ال رفی  خلبهالک قطعا  خلبهالتی ااالز گانخابی ادی باای.انخی  قسد  الا به -16

 قطعا  الی پراخنی .
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 شرایط ابطال گارنتی قطعات خودرو 

 ابطال گارانتی خودرو

 

گهننیخنی عهنن  خنخئننه خننیالا  الطقنن ص خن انندا بننه عدنن خر عضنن  خنناا خاه خنن ا ت اتننا اخنا ان حفنن   ا   پرلننب ی صبننی خن اننرت  

  ا.گانخابی خ ان  خبطای   ادایدیگهها خن خنخئه خیالا  العذ ن خ خهدی ب ذیزخ ان  اق  فرالایهی. ان ارخیط 

 لغ  الی گراا. گانخابی خ ان الت  ایر پالک الش  ا  خ ان    یا البکانی ان ادانه ال ت ن ان ص ن  -1

اننرت  خ  بدنا بننه تشنن ه  تانادالنار گننانخابی   تغههننرن صن ن  الننبکانی عهن  تنن  تننرار تهقن البر خنن ان   یننا هنر گ اننه     ا -2

 ،گانخابی خ ان  خبطای الی گراا. پرلب ی صبی خن 

 گراا. ن  بانلانی لغ  الی صهایی ته ان لااته   یا حااثه صله  اییه خای حبی ان گانخابی خ ان -3

بننق عننی ی الدننین  ان خینن    لننر یس هننا خا خنی  ط ان  قنن  ال ننرنا نه خی خ لهننه  ن  عننی  نعاینن   خاجننا  لر یسننهای ان صنن-4

 ،گانخابی خ ان  خبطای خ خهی ای.افبرچه 

 رخ  عه  خلبفااه ان الساب ه نخلی گانخابی خ ان  خبطای الی گراا.هان ص ن  تغههر ان تانبری خ ان  اظهر تغه-5
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 قطعات گارانتی ابطال

 

هننای یهننر الجننان ان تعدهرگنناه پرلننب ی صبننی خن اننرت  ا قطعننا  یهننر خلننباایخنا بننان صنن ن  تعنن یک قطعننا    عننایگ یدی صر  -6

 گراا.ان صر الجد عه خن گانخابی خان  الیاه تدها قطعا  الذت ن ، بقکه لایر البعق ا  

خهننی اخانن . یافبننه ن ی خنن ان  ا   غههننرتههچگ اننه تعهننیی ان قبننای بننر ن خاننکا   ان قسنندبهای   پرلننب ی صبننی خن اننرت   -7

خ  رتغههننت  ینن     ،هنن خ  ختننافیهخ  ان خنن ان  ت لننط الشننبری انناالز صهنن  تشننی،ت  ی  االی،ا نن  تجتغههننرهنر گ اننه  

  اناگهننر صلننه  بننه صر ان خثننر ا نن تشننی  خ  ان لننه تغههننرهک یهننر خلننباایخنا ،ان فدربدننیی خ ان ،ا نن  نیدنند    لننب

ای اظهننر   لهسننب  لنن خ  نلننااصلننه  بننه قطعنن هبهننا   النن خا   قرصننهای تاهدننیه لنن خ   یهننر خلننباایخنا ،خلننبفااه خن ت

 ان  الدجننر بننه بننر ن عهنن  ان لهسننب  خلکبریکننی  خلکبر اهکننی  الکننااهکی خنن       ان اهاینن  پدننب بدنن ی    خاژتب نهاتننه  

 ا.،تت  پ اش گانخابی قرخن ادی گهرگراا
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 قطعات نصب شده در نمایندگی های مجاز:

گنانخابی   البرنتهقن  خه 10الناه   ینا تنانترا     6ع یک ایه ان ادایدنیگی هنای الجنان بنا خنخئنه فناتب ن نلندی ، بنه النی           تقهه قطعا  ت

 ی.الی باا

 خدمات انجام شده  در نمایندگی های مجاز: 

خنخی ا تهقن البر  نخهن   3الناه   ینا تنان تنرا      2بنه النی    تقهه خیالا  خاجا  انیه ان ادایدنیگی هنای الجنان بنا خنخئنه فناتب ن نلندی ،         

 گانخابی الی باای.

 

 

 

 

 

 

  

 توجه

خل  ادی گراا   ه یده گانخابی خن الشبری انخ  ان ا نخر گانخابی )تداا ب، اخیی قطعا  تع یک ایه تت یز الشبری ادی 

 گراا.
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 ضوابط مربوط به حقوق مشتریان

 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو -1

 ( 49525/526به شماره  3/4/86) مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ 

 از مصرف کنندگان خودرو آئین نامه اجرایی قانون حمایت -2

 (9/12/1393مورخ  583552/60به پیشنهاد شماره  22/1/1395هیئت وزیران در جلسه )

  51681/7415دستورالعمل و نظامات شماره -3
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 قانون حقوق مشتری

 1ماده 

 خصطالحا  ذیز ان العاای الشر ح الرب ط به تانبراه الی ا ا:

ا تنن لننهقه ا قهننه ال تنن نی ت لهننی اخخننز یننا خننان  بننرخی خلننبفااه ان العننابر عدنن الی بننرخی حدننز لراشننه    بننان    خنن ان : هرانن ع-1

 ن.ظرفه  الجا

ر ا   ح ه ی ینا ح ن قی تنه بطن ن السنب ه  ینا خن طرینق  خلنطه فنر خ البناان  بنه فنر خ خ ان هنای ان                  هعرته تددیه: -2

  خناختی خ ا الی تدی.

 خلطه فر خ: هر ا   ح ه ی یا ح  قی ته با ال خف   عرته تددیه اسب  به فر خ خ ان  خقیخ  الی تدی. -3

تنه بنا ال خف ن  عرتنه تددنیه عهنیه اخن فنر خ   خنیالا  پنس خن فنر خ خن ان                 ح ه نی ینا ح ن قی   اادایدیگی الجان: هر -4

 ان ط ی تداا  خل .

  رف تددیه: هر ا   ح ه ی یا ح  قی ته خ ان  نخ برخی خلبفااه ا  ی یا عد الی ان خخبهان اخنا.ال-5

 گراییه خل . ت لط عرته تددیه قهیهای خ ان : البقغی خل  ته ان قرخناخا  خگذخنی   یا ان برگه فر خ ب-6
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  2ماده 

 نخئننهداا  ختننعرتننه تددننیه ال ظننف بننه نعاینن  خلننباایخناهای خبالیننی ان النن نا خیددننی، تهفهنن ، لننالال  خنن ان    الطاب نن  صر بننا  

 ایه به ال رف تددیه الی باای.

هن خن  چهنز  ای برخبنر بنا   خن نالنار تت ینز خن ان  بنه ال نرف تددنیه ینا تنانتر         الناه  24ا نه تضنده  ادنی ت خانی تدبنر خن     -1تبصره 

 تهق البر )هرتیخ  ن اتر به پایار برلیب باای.

ر تت یننز نلنندی صخننری  ا نه تعهننی یننا ا نه تضننده  قطعننا    خنخئننه خننیالا  فدننی خلننباایخنا، برخبننر اه لننای خن نالننا  -2تبصههره 

 خ ان  به ال رف تددیه الی باای.  

  3ماده    

لن  تنه ان   خخن طرخحنی ، ال ابنا  ، ت لهنی ، ینا حدنز      عرته تددنیه ان طن ی النی  الکقنف بنه نفن  هنر ان ع ا ن  ینا عهن  ) ااانی             

ف ال  بننه ال ننرخنن ان   عنن ا اخاننبه یننا ان ابهجننه خلننبفااه العدنن ی خن خنن ان  بننر ن ادنن اه   بننا الفنناا تننداابدااله   الش  ننا  خعنن  

ا.  تی خنن ان  اننتددنیه الغننایر بنن اه یننا الناا  خلننبفااه الطقنن ص خن خنن ان  یننا انافی خیددننی صر بااننی یننا ال عن  تنناهش خننخ العنناالال    

اص ثالنث ،  ه یده نف  ا   یا عهن  خن ان  ان طن ی النی  تنداا    عبنرخر تقهنه خسنانخ   خناه بنه ال نرف تددنیه   بهدنه خان              

 یدنه  باانیب ه  لنث خع  خن خسانخ  الالی   عاای   ه یده های انالنار ااانی خن ا ن  ینا عهن  ) تنه خنان  خن تعهنیخ  بهدنه ان   ثا          

ان  بنهش  عنایگ ی  الشنابه ان طن ی النی  تعدهنرخ  ) چدااچنه النی  ت قنف خن           های حدز خن ان  بنه تعدهرگناه ، تنااله  خن ان ی     

 خن چهز   هش  لاع  باای ب برعهیه عرته تددیه الهباای.
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 صیه  اااله ح  ال الشبری
ا. عرتننه تددننیه تعهننیخ  عرتننه تددننیه بطنن ن السننب ه  یننا خن طریننق  خلننطه فننر خ یننا ادایدننیگی الجننان خیفنناء الننی انن  -1تبصههره

 ن   صالنن نخ هننایت نینن  قطعننا  یننیتی    تننااله   خننیالا  پننس خن فننر خ یننا ادایدننیگی هننای تعدهننر   الکقننف بننه خیجنناا اننبکه 

 دنیگی العهدنی  البدال  بنا تعنیخا خ ان هنای عرتنه انیه ان لنط  تشن ن بن اه   ادنی ت خانی ال نرف تددنیه نخ بنه الرخععنه بنه ادای               

 خعبان ادایی.

ببنیخ ان ههنا    ختن ع خخبالفنی حسن  انخ خلن  طنرفه       ان صن ن  بنر ن خخنبالف بنه  طنرفه  ال تن ع النااه فن ال، ال         -2تبصره 

ی حننز خخننبالف الرب طننه، البشننکز خن ادایدننیگی هننای عرتننه تددننیه خنن ان ، تاناننداس نلنندی اخاگسننبری   تاناننداس اهننر       

بنرخض هریننک  خابظناالی بنه نیالنن  تانانداس نلندی اخاگسننبری طنرح   نخی  ن  بنا ختارینن  صنخء صناان خ خهنی اننی. ان صن ن  خع         

تار ا بنن    حننیخ نخی صنناانه، خ خلننبه ان اخاگنناه صننالته قابننز پهگهننری خ خهننی بنن ا. اخاگنناه صننالته بایننی خننان  خن  خن طننرفه  بننه 

 ظرف ا  الاه خاشاء نخی ادایی.

  4اده م

 ن صن نتی تنه  چدااچه ا   یا عه  قطعنا  خیددنی خن ان  ان طن ی ا نه تنداا  پنس خن لنه بنان تعدهنر هدچدنار بناقی باانی ینا ا             

خن ان    ته ال عن  خحبدنای صنیاله عسندی ینا عناای خان اص گنراا   بنا ینک تعدهنر برطنرف اشنیه باانی ینا               ا   یا عه  قطعاتی 

تددننیه  بننر حسنن  ان خ خلنن  ال ننرفبننهش خن لننی ن ن بننه الهننز تعدهننرخ  یهننر قابننز خلننبفااه بدااننی، عرتننه تددننیه الکقننف خلنن  

 ه السبرا اخنا.خ ان ی العه ص نخ با خ ان ی ا  تع یک یا با ت خفق ، بهای صر نخ به ال رف تددی
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ب خین   3ب النااه ) 2انصن ن  بنر ن خخنبالف بنه  طنرفه ، حنز   ف نز صر خن طرینق ههنا  حنز خخنبالف ال تن ع تب نره )             -1تبصره 

 قاا ر الی باای.

 ان ی ال بن ن پنس خن   خن عرتنه تددنیه حنق  خگنذخنی ینا خلنبفااه خن خن ان ی السنبرا انیه نخ پنهش خن نفن  عهن  انیخنا،  خگنذخنی               -2تبصره 

   قبقی   با خعال  صری  عه ص ال ب ن ان خلداا  خگذخنی الجان الی باای.نف  عه    ا 

ا خنیالا   ین عرتنه تددنیه ،  خلنطه فنر خ   ادایدنیگی الجنان تعدهنر ال ظفدنی هنر بنان تنه خن ان ی ال تن ع تنداا ، الن نا تعدهنر                 - 5ماده 

الهای ددنیه ، خقنیخ  ی خعالالنی خن لن ی ال نرف ت   ال بقف ا نه خی قرخن الی گهرا، پس خن ختدا  تنان ، بنه صن ن  الکبن ص تقهنه عهن  هنا   ا ن  هنا         

 خاجا  ایه   قطعا  تعدهر یا تع یک ایه نخ ان ص ن   تعه  ذتر اد اه   صر نخ تسقه  ال رف تددیه ادایی. 

 ع الی باای.خلبفااه خن قطعا  یهرخلباایخنا یا تایهی اشیه ت لط عرته تددیه   ادایدیگی های الجان تعدهر الدد -تبصره

  انی، خین  تعهنیخ   خاجنا  تعهنیخ  عرتنه تددنیه بنیلهز حن خات یهرالبرقبنه )یهرقابنز پنهش بهدنی   یهرقابنز نفن ب اناالدک  با             چدااچه - 6ماده

 به حال  تعقهق ان الی صیی. الی  تعقهق به ا نه تداا  خف  اه الی ا ا.

 ع  صر تدا  یاهرا ع ت خفق السب ه  یا یهرالسب ه  به  عرته تددیه،  خلطه فر خ یا ال رف تددیه ته به ال - 7ماده 

طه ه عهنیه  خلن  بن ب شی خن تعهنیختی تنه عرتنه تددنیه برطبنق خین  قناا ر   ینا تنداا  ااالنه صناان برعهنیه اخنا، لناقط اداینی ینا                

 .فر خ یا هر عد خر ایگری گذخناه ا ا، ان برخبر ال رف تددیه باطز   بالخثر الی باای

قناا ر   10بنه خلنبداا النااه     اخا   الشند له  خین  قناا ر ان صر نعاین  اشن ا     خای تنه ح ن ال   تکنالهف طنرفه  قنرخن     خاع اا هرا ع قنرخنا  -تبصره

 ا ای   خن انعه خعببان لاقط خل .الیای   ال نا الشابه یهرقا
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قطعنا      هرگ انه عهن    ا ن    خسنانخ  عناای   النالی  خناه بنه ال نرف تددنیه   خان اص ثالنث تنه بنه الهنز تعن یک ینا ا ن                  - 8ماده 

جناا ان ا     خنیالا  خنان  خن انبکه نلندی   الجنان عرتنه تددنیه ت لنط ال نرف تددنیه طنی ا نخر تنداا  خی            لهسبدهای عاابی   یا انیافن 

 دی. خن اد ی خی  قاا ر خان  خل    ههچ گ اه ح ی برخی ال رف تددیه   خا اص ثالث ان برخبر عرته تددیه خیجاا ادی ت

  ان نالننار   ن  تببنی ان خ نخال تننداا  ااالنه قهنی ادن اه    عرتنه تددنیه خن ان  ال ظننف خلن  تعهنیخ  ال تن ع خینن  قناا ر نخ بنه صن         - 9مهاده  

 تت یز خ ان ، به ات  ال بضی ال ت ع خی  قاا ر نخ بط ن صری    ن ا  به ال رف تددیه خعال  ادایی. 

هنا  ان نخء تعنیخا خ  صیه  ااالنه خعرخینی خین  قناا ر )بن یژه ان الن نا النالک هنای خیجناا ادایدنیگی الجنان تعدهنر ان لنط  تشن ن بنه خ               - 10ماده 

 عرته ایهب ظرف له الاه خن تانیع ت  ی  ت لط  نخن  صدای    العاار تههه ایه   به ت  ی  هها   نیرخر الی نلی.

 خنخ خا خنی گن  نخن  صندای    العناار الکقنف بنه اظنان  بنر خعنرخء خین  قناا ر ان نخلنبای حفن  ح ن ال ال نرف تددنیگار   خعنال                 - 11ماده 

 ا نخی خلالالی خل  اش الاهه به تدهسه ر صدای    العاار الجقس
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 وزارت صنعت 9/12/1393مورخ  583552/60به پیشنهاد شماره  22/1/1395هیئت وزیران در جلسه 

 آیین نامه– 1386صوبم-(قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو10معدن وتجارت و به استنادماده)

 اجرایی قانون مذکور را به  شرح  زیر تصویب کرد .

 

خن فننر خ    ط الدننین  ان خینن  صیننه  ااالننه انناالز عرتننه تددننیگار،  خلننطه هننای فننر خ،  خلننطه هننای خننیالا  پننستنن خب-1مههاده

، تننااله ر، ادایدننیگی هننای الجننان خانن خع خنن ان  خعنن  خن لنن خنی،  خانن ، ا  ایفرخاسننهز،  ر، الهدننی بنن س، الهننیی بنناس، خت بنن س      

 هباای .تااله ا ، تشدیه  تریقر خا خع ال ت نلهکق  لاخ  اخخز تش ن یا خان  ال

 ان خی  صیه  اااله خصطال حا  نیر ان العاای الشر ح الرب ط به تان الی ن ای : -2ماده 

 1386  ص ال -قاا ر حدای  خن ح  ال ال رف تددیگار خ ان  : قانون -الف

  نخن  صدع  ، العیر  تجان  : وزارت -ب

فننر خ  فر خ،البنناان  بننههننر انن   ح ه ننی یننا ح نن قی تننه بننه طنن ن السننب ه  یننا خن طریننق  خلننطه    : عرضههه کننههده -پ

 خ ان های ا  لاخ  اخخز تش ن یا  خناختی خ ا ادایی.

ر خ یننک الت نن ی خن قبهننز تننداا ، تعهننی، )پشننبهباای عبننان  خلنن  خن تقهننه خننیالا  پننس خن فننخههدمات پههس از فههرو :  -ت

 ده  تانترا الطق ص الت  ی الی باای.خیالا ، تعدهرخ    تااله  قطعا  خلباایخناب ته ال ع  تض
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عهنیه اخن خنیالا     دنیه بنه ان   ح ه نی ینا ح ن قی خطنالال النی ان ا تنه ت لنط عرتنه تد           دمات پس از فرو : واسطه خ-ث

ن فنر خ  خپس خن فنر خ خن ان  )خن طرینق ادایدنیگی هنای الجنانب ان طن ی ا نه تضنده    تعهنی النی باانی.  خلنطه خنیالا  پنس               

 اه   اظننان  عرتننه تددننیه فعالهنن  ادنن الننی ت خاننی بعدنن خر ب شننی خن الجد عننه عرتننه تددننیه یننا بعدنن خر اننرتبی السننب ز تتنن     

 خیالا  خ ا نخ خنخئه ادایی.

هننیه اخن فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر خ ع: هننر انن   ح ه ننی یننا ح نن قی تننه بننا ال خف نن  عرتننه تددننیه  نماینههدگی مجههاز-ج

 خ ان  ان ط ی الی  تداا  خل  .

اننه ه  بان خ نن ص تعهننه 19117:  بننر خلنناس خلننباایخنا القننی انندانه )   شههیوه ارایههه خههدمات پههس ازفههرو  خههودرو  -چ

   الربنن ط بننه خالنن ن خننیالا  پننس خن فننر خ خنن ان ، انناخ  هننا   اتنن ه خننیننابی عرتننه تددننیه،  خلننطه خننیالا  پننس خنفننر خ     

 ادایدیگی های الجان صر  هدچده  ناه بدیی  پایش   عدقکرا صاها الی با ای  .

ه ه اننخلعدقننی تننه بننه الدظنن نتعهه   الننب ندسههتورالعمل شههرایط ا ضههوابط و ارزیههابی خههدمات پههس از فههرو  خههودرو:  -ح

هنای صر     الرب ط به خالن ن خنیالا  فنر خ خ ان ،اناخ  هنا   اتن ه خنن ینابی  عرتنه تددنیه  خلنطه خنیالا  فنر خ   ادایدنیگی             

 هدچده  ناه بدیی   پایش عدقکرا صاها ت لط  نخن  تههه   خبالغ الی ا ا.

تعنن یک قطعننا  یننا تعنن یک خنن ان  تننه ان یننک ا نه    اله   بننه الجد عننه خننیالا  تعدهننرخ  ، تننا خههدمات دوره تضههمین :  -خ

دننیه تننه تدب خینن  صیننه  ااالننه   خاجننا  صر بننه صنن ن  نخیگننار بننه عهننیه عر13ب )12نالنناای یننا طننی السنناف  الشنن   الطننابق النن خا )

 الهباای.  
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عنن یک قطعننا    پشننبهباای خننیالا  تننه ان یننک ا نه نالنناای  الجد عننه خننیالا  تعدهننرخ  ،تننااله    تخههدمات دوره تعهههد :  -د

بخین  صینه  ااالنه    2بخی  صیه  ااالنه   ان قبنای انیافن  خعنر  برخبنر بنا انرخ ال ن ص ال تن ع بدنی )طبالنااه )           15   الطابق الااه )الش

 خن ل ی عرته تددیه برخی ال رف تددیه خاجا  الی ا ا

ه خنخئن ه ال نرف تددنیه   بن : خنیالا  خالنیخا   تعدهرختنی تنه ان التنز خلنب رخن خن ان  ان بهنر ر خن ادایدنیگی الجنان           خدمات سهیار  -ذ

 الی ا ا .

النب ن   لنباایخنا تانخاانه خی ، القنی ، بنه  خلدققنی ینا لنایر خلنباایخناها          خخنیالاتی تنه الطنابق بنا     خدمات فنهی اسهتاندارد :    -ر

 خلعدقهای ت   ی نلدی باای.  

   ا نه تننداا    تعهننی خننیالا  عرتننه تددننیه  تننه  بننه نبننار فانلننی   ان بننر گهراننیه  السننئ له لنندیی خلنن ضههمانت نامههه:  -ز

 خلبفااه الطق ص خن خ ان  ته ت لط عرته تددیه به هدرخه خ ان  تت یز ال رف تددیه الی گراا.  

الطننابق الش  ننا  خعننال  اننیه خن لنن ی عرتننه تددننیه بننه  یننژه ان النن نا  خلننبفااه خن هننر خ ان اسههتفاده مطلههوب از خههودرو:-ژ

 تعیخا لر اشه    ال یخن بان .

خلن  حنی خقنز بنه نبنار فانلنی تنه باینی ان نالنار تت ینز خن ان  خن طنرف             تبابچنه خی   کتابچه راهنمای مصرف کننهدگان:  -س

عرتننه تددننیه بننه ال ننرف تددننیه تسننقه  انن ا .خینن  تبابچننه حننا ی النن خنای خن قبهننز اتنن ه خلننبفااه الطقنن ص خن خنن ان ، عدننا ی     

طننر   البعق ننا  خل خالننی هدننرخه خنن ان  خن قبهننز نخاینن  پ ننش ، چننرخ نخپنناس ، عننک، صچننان چننرخ، تننف پنن خ البتننرک ،الاقننث خ    

تجههنن خ  ختننافی خنن ان  ، الهنن خر ال ننرف لنن خ  )بننه تفکهننک لننهکز اننهری ، بننر ر اننهری   ترتهبننی ب   هدچدننه  عدننا ی      
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بانایننی هننای ا نه خی ، اننا    اشنناای ادایدننیگی هننای الجننان اننبکه فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر خ ، الننب  قنناا ر ، صیننه  ااالننه      

 ر باای .  صالب ن خلعدز های خعرخیی 

ار، پراخخنن  خسننان  ت قننف خنن ان  ان  خگننذخنی خنن ان  الشننابه   انصنن ن  عننی  خالکننجههایگزین مشههابه:  تههامین خههودرو - 

 ا نه تضده  خل  .

 ن نابه الرتبط  تعهه  الی ا ا .اقهدبی ته برخلاس اظر تاناداس نلدی اخاگسبری  قیمت کارشناسی: -ص

خنا خینرخر تنه ت لنط  نخن  بنرخی خاجنا       لنباای خا  نه  ح ن قی اخنخی صنالحه  خن طنرف لنانالار القنی       شرکت بازرسهی :   -ض

نخ هننای خننیننابی عدقکننرا عرتننه تددننیه ،  خلننطه فننر خ ،  خلننطه خننیالا  پننس خن فننر خ ،ادایدننیگی هننای الجننان   خنخئننه گنن خ    

 خا خنی یا ال نای به  نخن    عرته تددیه خاب اص الی ا ا              

الجنان ،  خلنطه خنیالا  پنس خن فنر خ   خنیالا  لنهان        ی هنای  اظنر بنه صندفی بن ار فعالهن  ادایدنیگ      نرخ خدمات وقطعات:  -ط

–شنن ن ب خصننالحی قنناا ر اظننا  صنندفی ت51،خعننر  یننا الننبد ا خننیالا    هدچدننه  اننرخ خننیالا    النن خا ال ننرفی الطننابق الننااه ) 

دهسنه ر اظننان  تعهننه   ان خنخی خنخئنه خننیالا    خبننالغ صن ن  حسنناص نلنندی بنه ال ننرف تددننیه ،     بننا الت نینن  ت -1392ال ن ص  

 ی ا ا .خن ی انیاف  ال

 تراه باای .ب تهق البر طی الساف  99ن )خبهش ابایی ان یی ته به هدگا  تت یز به ال رف تددیه خ خودروی نو :  -ظ

ن خفااه البعنانف  ار خلنب : نینااه ، ا  نهه  ینا تغههنر حنالبی تنه ال عن  تناهش خننخ خقب ناا تنا    خنیال   ینا عنی  خالکن              عیب  -ع

 صر الی ا ا 
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 تی ته عه  صاها ال ع  خحبدای صیاله عس  ، عار   الای خا اص گراا.قطعا قطعه ایمنی خودرو : _غ 

گی اهننر ی فهرلنن  خینن  قطعننا  ت لننط  نخن  بننا هدکننانی لننانالار القننی خلننبااخنا خیننرخر   پقننهس نخهددننایی   نخادننی    _تبصههره 

 خابظاالی عده نی خلالالی خیرخر تههه   خعال  الی ا ا.

 ه عس  ، عار   الای خا اص گراا.عه  خیددی : عه بی ته خحبدای خیجاا صیاله ب _ف 

 لنالالی خینرخر  خ نخن  ال ظنف خلن  بنا هدکنانی لنانالار القنی خلنباایخنا خینرخر   پقنهس  نخهددنایی   نخادنیگی عدهن نی              _تبصره 

 ، فهرل  عه ص خیددی خ ان    هدچده  قطعا  الشد ی خلباایخنا خعبانی خ ان  نخ تههه   خبالغ ادایی.

ع   ین هنر النای  تنی    ا    الن خای الاادنی ن ین  هنا ) اظهنر ن ین  ال تن ن   گهنربکس ب ، الایعنا  ) اظ         قطعه   الااه ال نرفی : قطعن   _ق 

ن  لنط  نخ ز صر ت ب   لنایر قطعنا    الن خای تنه فهرلن  تاالن       فهقبنر هنا ) اظهنر فهقبنر بدن ی  ، هن خ   ن ین        ب ، الای  اهشه ا ی

 تههه   خبالغ خ خهی ای.

 

 قطعه و ماده مصرفی

 ن   گهربکس  ترال  ههین لهکن ی  هااظهر ن ی  ال ت 

 الایعا   اظهر الای  تی یع   الای  اهشه ا ی

 ها اظهر فهقبر بد ی  ، ه خ   ن ی فهقبر 
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 یسنن  التهطننی ،نرت لهنی ، خیددننی ، تهفهنن  ، ص یدنیگی   : تقهننه العهننان هنا   الش  ننا  انناظر ب  اسهتاندارد ههها و مقههررات ابال ههی 

نیسنن      نخن  ، لننانالار القننی خلننباایخنا خیننرخر ، لننانالار حفاظنن  التننهط فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر خ خنن ان  تننه خن لنن ی

  نخن  اف  خبالغ   نعای  صاها خن ل ی عرته تددیه خل خالی خل .

های خبالیننی خلنباایخنا هنای فدنی انرت  هنای عرتنه تددنیه ان صنن ن  عنی  الغنایر  بنا الن خنا فن ال ، عن   خلنباایخنا               _تبصهره   

 التس ص خ خهی ای.

ش  ننا  التددنیه ال ظننف خلن  ان لناالااه خطنالع نلناای خنن ا ، اسنب  بنه فنر خ خیدبرابننی الت ن    بنا قهنی             عرتنه  _ 3مهاده  

 انت  ،نالنار خ ان    انرخیط فنر خ خن قبهنز اشنار تجنانی ، ان ع ، تهنب، ناند، تجههن خ  انخ خلنبی ، قهدن  خن ان  ، لن ا الشن              

 تت یز   لایر ال خنا الرتبط خقیخ  ادایی.

ای عدن الی   ظنف خلن  حنیخقز ا  ن نتنانی قبنز خن خعنرخی فرصیدنی فنر خ انرخیط ال صن ف نخ خطنالع نلنا            عرته تددنیه ال  _تبصره 

 ادایی.

خبط   ن خ عرته تددیه ال ظنف خلن  قهدن  اهنایی الت ن    خن ا بنه هدنرخه قهنی ان ع ، تهنب ، ناند   البعق نا  ، تن                _ 4ماده

گی ی   ادایدنی نینر تههنه   ان پایگناه خطنالع نلناا      های ال بقف فر خ   فرصیدنی خرینی نخ بنه صن ن  انفاف   ن ان  الطنابق عنی ی        

 های الجان فر خ خ ا ، ان البرس الب اتهار خریی قرخن اهی :  

النن نا  حننیختار البقننب قابننز انیافنن  ان قرخناخاهنای پننهش فننر خ العنناای پدجنناه انصننی قهدنن  فننر خ ا ننیی الت نن ی  _ 1تبصههره 

 اظر ان هدگا  ع ی قرخناخا الی باای.

 خسان  تاخهر الدین   ان ب ش ت خبط فر خ ، به ص ن  ن ن ادان التالبه الی ا ا. ل ا خا رخف   _ 2تبصره 
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عرتنه نخ خن   عرته تددیه ال ظف خل  قبنز خن خقنی  بنه پنهش فنر خ خن ان  ، الجن ن الربن ط اناالز تعنیخا خن ان ی قابنز             _ 5ماده 

  نخن  خخذ ادایی.

 خ قهننی تددننیه خقننیخ  ادایننی. ان قننرخناخا فننر  عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  اسننب  بننه ع ننی قننرخناخا فننر خ بننا ال ننرف   _ 6مههاده 

ر خ ، اننرخ الش  ننا  خنن ان ی النن نا اظننر خن قبهننز اشننار تجننانی ، انن ع ، تهننب ، نانند   اننرخیط ال تنن ع قننرخناخا الاادننی قهدنن  فنن

دنرخه    خل خالنی ه ل ا الشانت  ، تانیع تت ینز خن ان  بنا تعهنه  الناه   هفبنه تت ینز ، خسنان  تناخهر ان تت ینز ، فهرلن  البعق نا            

 ن  خن قبهز نخای  پ ش ، خن خصز قرخناخا به ال رف تددیه ، خل خالی خل .خ ا

شنند ی قهدنن  هننر گ اننه تغههننر ان خلننباایخناهای خعبننانی پننس خن ع ننی قننرخناخا ، چدننار چننه ال عنن  خفنن خیش ه یدننه   ال  _تبصههره 

 گذخنی ا ا ، با ت  ی  الرع  قهد  گذخنی ان قهد  فر خ لتا  الی ا ا.

ع ایعنه تنا تنانی    ف خلن  ان قنرخناخا پنهش فنر خ ، لن ا الشنانت   عن ه انینافبی نخ خن تنانیع انیافن            عرته تددیه ال ظن  _ 7ماده 

 تت یز الدین  ان قرخناخا پراخخ  ادایی.

 ا نالنار تت ینز  عرته تددنیه ال ظنف خلن  ان صن ن  تناخهر ان تت ینز خن ان  ، خن تنانیع تت ینز الدنین  ان قنرخناخا تن             _ 1تبصره 

 خسان  تاخهر ان تت یز نخ اسب  به  ع ه پراخخبی التالبه   پراخخ  ادایی. خ ان  به ال رف تددیه ، البقب

ه حسنناص ان صنن نتی تننه ال ننرف تددننیه پننس خن خبننالغ اعنن   ااالننه تببننی ، ظننرف پنناا اه ن ن تننانی اسننب  بننه ت ننفه _ 2تبصههره 

نخ بنه    نرف تددنیه    ا بن  ال  خ ان  ال ت ع قنرخناخا خقنیخ  ادداینی ، عرتنه تددنیه النی ت خانی خن ان  نخ بنه لنایر الب اتنهار تت ینز            

 ال عی ایگری ته ات ه تعهه  صر ان قرخناخا الش   ایه ، ال ت ی ادایی.

الدنین  ان   ان صن ن  خعنال  خا نرخف ال نرف تددنیه ینک الناه پنس خن ع نی قنرخناخا ، لن ا خا نرخف بنر البدنای تنرخی                 _ 3تبصره 

 ب خی  صیه  اااله التالبه   پراخخ  الی ا ا.4عی ی ذیز الااه )
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خف ال نرف  یه ال ظنف خلن  لن ا خا نرخف   البقنب پراخخبنی نخ ظنرف بهسن  ن ن بنه ال نرف تددنیه پراخخن  اداینی. خا نر              عرته تدد

 تددیه قبز خن یک الاه خن نالار ع ی قرخناخا الشد ی ل ا خا رخف ادی ا ا.

بعق نه خن  ال ان صن نتی تنه نالنار بنان پراخخن   عن ه پراخخبنی ال نرف تددنیه بنهش خن بهسن  ن ن ان ا ، لن ا خا نرخف               _ 4تبصره 

 تانیع تاخهر بانپراخخ   ع ه الذت ن اه  بایی التالبه   پراخخ  گراا.

لننبادای عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  هرگ اننه تغههننر ان اننرخیط عرتننه نخ اسننب  بننه اننرخیط الدننین  ان قننرخناخا بننه خ    _ 8مههاده 

ی   بننه ز  عننه ، قهنن   ااالننه تکدهننخل خالننا  قنناا ای ، نتننای  تببننی ال ننرف تددننیه ان خلتاقهننه قننرخناخا الدع ننیه ، قبننز خن خنلننای اعنن

 تایهی   خالضای طرفه  برلاای.

رخر ان صنن ن  بننر ن الشننکز ان فرصیدننی نعاینن  خلننباایخنهای ال نن ص   تنندخهر ان تت یننز خنن ان  ، السننئ له  عبنن         _تبصههره 

 خسانخ   خناه   تس  نتای  ال رف تددیه بر عهیه عرته تددیه خل .

اه   ، خنن ان ی انخ خلننبی ال ننرف تددننیه نخ ان حضنن ن  ی تدبننری ادنن   عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  ان نالننار تت یننز  _9مههاده 

 پس خن ح  ی خطدهدار خن عی   ع ا عه  ، خ ان  نخ تت یز اهی.

ایخنا عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  ان صنن ن   عنن ا عهنن  خحبدننالی ان خنن ان  ، عهنن  الربنن ط نخ الطننابق نالننار خلننبا   _ 1تبصههره 

صنن ن   فنن  عهنن  ، ال عنن  تنناهش خننخ قهدبننی خنن ان  اگننراا. ان یهننر خینن  تعدهرختننی الربنن ط ، نفنن  تدننی الشننر ط بننر صر تننه ن

 عرته تددیه ال ظف خل  اسب  به تع یک خ ان    یا خخذ نتای  تببی ال رف تددیه خقیخ  ادایی.

ان صن نتی تنه ال نرف تددنیه ان ا نه تضنده  بنه ادایدنیگی الجنان الرخععنه اداینی   نفن  تاالنز عهن ص خن ان  تتن                  _ 2تبصره 

ان النی  نالنار بناقی الاانیه خن ا نه النذت ن بنرخی ادایدنیگی الجنان ال نی ن اباانی ، عرتنه تددنیه ینا  خلنطه فنر خ بنا                 هر انرخیطی  
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ادایدننیگی الجننان ال ظننف خلنن  تنند  خلنن خ  ادایدننیگی الجننان بننه خعننال  تببننی ال تنن ع بننه ال ننرف تددننیه ترتهبننی خت نناذ ادایننی تننه 

 خ ان  ان خ له  فرص  الدک  تت  ارخیط تضده  نف  عه  گراا.

هن ص  ععرته تددیه ال ظف خلن  ان صن نتی تنه نفن  عهن ص خن ان  السنبق   گذان  نالنار باانی ، تند  ثبن  اقهنق               _ 3تبصره 

 یی.ب خی  صیه  اااله نفبان ادا17خ ان  ان ا  اس ه   تت یز یک اس ه خن صر به ال رف تددیه ، برخبر الااه )

هننای ببننا ان  تفکهکننی خقننال  تشننکهز اهدننیه ،  عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  لنندی فننر خ ، ص نتتسنناص فننر خ هدننرخه _10مههاده 

تننداا  ،  خنن ان  انناالز بهننای خننال  خنن ان  ، انندانه گننذخنی ، بهدننه ، عنن خنض ، الالهننا    لننایر ع خالننز الربنن ط ، برگننه هننای    

 ددننیه خنخئننهتبابچننه نخهددننای ال ننرف تددننیه حننیخقز بننه نبننار فانلننی   تجههنن خ  ختننافی نخ ان نالننار تت یننز خنن ان  بننه ال ننرف ت 

 ادایی.

رخی صر ، ان عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  اسننب  بننه تههننه اظاالننا    الننب نخلعدز هننای نیننر   اظننان  بننر حسنن  خعنن    -11اده مهه

 چانچ ص الب نخلعدز خبالیی  نخن  خقیخ  ادایی:

 فرخیدی فر خ. _الف 

 فرصیدی   اظا  پراخخ  ل ا   خسان  البعق ه به ال رف تددیه. _ب 

 باننلی قبز خن تت یز خ ان . _پ 

 دز الدال  خ ان  خن التز عرته تددیه تا ادایدیگی الجان.ح _ت 

 اظا  صال نخ تانتدار ارت  عرته تددیه   ادایدیگی های الجان خ ا. _ث 

 ن.جاپذیرخ ، گراخ تان خیالا  قابز خنخئه ، براااله نی ی تعدهرخ    ترخه  خ ان  به ادایدیگی ال _ج 

 نخهددای تعدهرختی ب ش های ال بقف خ ان . _چ 



 

33 
 

 جان صاها.  تد اله    ت نی  به ال ق  تقهه قطعا  خ ان  ال نا اهان  خلطه خیالا  پس خن فر خ   ادایدیگی الااظ _ح 

 اظا  تش یق ، تدبهه   خعطا   لغ  ادایدیگی های الجان خ ا. _خ 

 خنت ای تدی   تهفی ابکه ادایدیگی های الجان خ ا. –د 

 ان التز پذیرخ ادایدیگی الجان.خطالع نلاای افاف نتبه ادایدیگی   ح  ال الشبریار  _ذ 

 اظا  اظر لدجی خن الرخععه  تقهه ادایدیگی های الجان. _ر 

 نایابی قطعا  به  یژه قطعا  خیددی ا   ایه بر ن ی خ ان . نلان   تا _ز 

 اظا  نلهیگی به اکایا    تعهه  تکقهف ال ت ع با نعای  ت خبط قاا ای ظرف بهس  ن ن. _ژ 

 ن   طرح های خالیخای ان ا نه تضده    ا نه تعهی برخی الشبرته  خ ا.اظا  خنخئه خیالا  لها _س 

لنای  ز ا  اناالز لن خنی  ر    خان  خن تنانیع تت ینز بنه ال نرف تددنیه حنیخق          ا نه تضده  بنرخی خن ان  هنای لنبک     _ 12ماده 

س ، الهنیی بناس   دنی بن   تهقن البر ، هنر تنیخ  ن اتنر فرخبرلنی، بنرخی خن ان  هنای لندگه  اناالز اله           ه خن  40000یا تانترای برخبر 

 البر تهقن 200000 ، خت ب س ، تااله ان  ، تنااله ر  تشندیه خن تنانیع  تت ینز بنه ال نرف تددنیه حنیخقز ا  لنای ینا تنانترای برخبنر             

 اای.ب، هر تیخ  ن اتر فرخ برلی   برخی خا خع ال ت نلهکق  خن تانیع تت یز به ال رف تددیه حیخقز یک لای الی 

اسنب    ،بنر خلناس لهالن  تجنانی خن ا   بنه الدظن ن خفن خیش نتنای  الدنیی ال نرف تددنیه              عرته تددیه النی ت خانی   _ 1تبصره 

 اف بنه ال نرف  به خف خیش ا نه تضنده  ینا تعهنی خقنیخ  اداینی تنه ان خین  صن ن  باینی ع ئهنا  انرخیط صر بنه صن ن  تببنی   انف               

 تددیه خعال  گراا.

نلنهکق   لندگه  حنیخقز هجنیه الناه   بنرخی ال ت       تداا  ناد بنرخی خن ان  هنای لنبک لنه لنای ، بنرخی خ ان هنای         _ 2تبصره 

 حیخقز له الاه الی باای.
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ن خعرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  قطعننا  النن خا ال ننرفی   خلننبهالتی اااننی خن عهنن ص تهفننی   ال ابننا ی ان هریننک        _ 3تبصههره 

 الجد عه های خ ان  نخ الشد ی خیالا  ا نه تضده  ادایی.

 ان  خننخسننان  حاصننز خن حااثننه یننا ت ننااف تننه بننه عقنن  عهنن  فدننی تعدهننر یننا تعنن یک قطعننا  خنن ان  ، اااننی خن  _ 4تبصههره 

 اباای ، الشد ی تداا  ادی گراا.

 ادی.الی باالشد ی خیالا  ا نه تضده   تقهه قطعا    الجد عه های خ ان  به ع  قطعا    ال خا ال رفی ، _ 13ماده 

یگی هنن خ تجههنن خ  تاهدننیه ص یدنن فهرلنن  قطعنناتی تننه بننه عدنن خر قطعننا    النن خا ال ننرفی ققدننیخا اشننیه خن عدقننه   _ 1تبصههره 

 ظننر ان ا نهاانناالز تننرب  تدهسننبر ، تاتالهسنن  تنناا نتر ، حسننگر ا   ختسننهژر   عدننر تننانترا صاهننا تدبننر خن الننی  نالننار النن نا     

 تضده  خ ان  الی باای ، ت لط  نخن  تعهه    خبالغ خ خهی ای.

ای خبالیننی ده  ابن اه   بنر خلنناس خلنباایخناه   عدقکنرا صننته  لهسنب    قطعننا  تهسنه هن خ صننرفاً الشند ی ا نه تضنن      _ 2تبصهره  

 ااالز ا نخر تعهی اه  الی باای.

ه خن ان  ان  ف تددنی رال ن بق بنا انرخیط الدنین  ان تبابچنه نخهددنای      اطن العهن ص ااانی خن عنی  خاجنا  خنیالا  ا نه خی       _ 14ماده 

ظنر ، خن  ه خنیال  الن نا ا  های الجنان انرت  عرتنه تددنیه خن ان  ، باعنث خنر   الجد عنه هنای النرتبط خن ان  بن            ابکه ادایدیگی 

 ارخیط تضده  الی گراا.

ن  خن هدنار  الی  نالنار تعهنی خنیالا  اناالز تعدهنرخ    تنداله  قطعنا  ، اه لنای بعنی خن فنر خ صخنری  النبگاه خن ا              _ 15ماده 

 اشار تجانی   ا ع خ ان  ، ت لط عرته تددیه الی باای.

ببدنی بنر فدنا نی خطالعنا  بنه الدظن ن نعاین  الفناا النااه          عرته تددنیه ال ظنف خلن  اسنب  بنه نخه خانیخنی لناالااه خی ال        _16ماده 

ب قنناا ر   تعهننه  نالننار   التننز الرخععننه ال ننرف تددننیه بننه ادایدننیگی هننای الجننان ان ا نه تضننده    تعهننی خقننیخ  ادایننی. ان      5)
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صنن نتی تننه ال ننرف تددننیه تدتهننی بننر پننذیرخ ان ادایدننیگی خاصننی نخ اخاننبه بااننی عرتننه تددننیه بایننی ان خ لننه  نالننار الدکنن  ،   

 اسب  به خعرخی خی  انخ خل  ، خقیخ  ادایی.

ثنه   ینا   عرتنه تددنیه ال ظنف خلن  چدااچنه نفن  عهن ص خن ان  ان ا نه تضنده  تنه ااانی خن خسنان  حاصنز خن حاا              _ 17ماده 

  ان  الشننابهت ننااف ابااننی   بننهش خن ا  ن ن تننانی یننا نالننار خلننباایخنا تعدهننرخ  تدیهننی اننیه بننه طنن ی خاجاالننی، بننه تننداله  خنن      

ه  ااالنه  ان ط ی النی  تعدهنرخ    ان صن ن  عنی  خالکنار ، پراخخن  خسنان  حنق ت قنف خن ان  بنه انرح الفناا خین  صین               عایگ ی  

 خقیخ  ادایی.

  هفنن  ن ن  الننی  نالننار ت قننف خنن ان  ، بننرخی پراخخنن  خسننان  ان ا نه تضننده    ا نه تعهننی بننه ترتهنن  بعننی خن ا   _ 1تبصههره 

طهننز هننز   یهننر تعبننرخی تقهننه ن نهننای ت فننق خنن ان  ان ادایدننیگی خعنن  خن تعطتننانی  یننا نالننار خلننباایخنا تعدهننرخ  تدیهننی اننیه ، 

ر ، یگی الجننان صبننی ر ان اظننر گننرفب  فرصیدننی هننای اخخقننی لننانایه    خنا تددننیه   اهنن   خلننطه خننیالا  پننس خن فننر خ   یننا ادایدنن

ی ، عننال  ادایننخرف تددننیه نخ صیننان   ان ن نی تننه ادایدننیگی الجننان پننس خن خاجننا  تعدهننرخ   ن  ، صالننااگی تت یننز خنن ان  بننه ال نن   

 پایار الی یابی.

 ان هر ص ن  الی  نالار ت قف خ ان  به ا نه تضده  یا تعهی خ ان ی الرب ط ختافه الی ا ا.

یدنیگی هنای   ان ص ن  الرخععنه ال نرف تددنیه بنرخی نفن  عهن  تکنرخنی بنه هدنار ادایدنیگی الجنان   ینا هرینک خن ادا              _ 2تبصره 

 التالننبه الننی بر ، نالننار ت قننف خنن ان  خن بننی  تننانیع پننذیرخ خنن ان  بننرخی پراخخنن  خسننان الجننان ایگننر بننرخی بننان ا     یننا بهشنن

 گراا.
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 ع ان صن نتی تنه عهن ص ال عن ا ان هرینک خن الجد عنه هنای خن ان  تنه بنه تشن ه  الرعن  نلنهیگی تددنیه ال تن                _ 3تبصره 

 ی تن خبط خین    خنیالا  الربن ط الشند   ب قاا ر ال ع  بنر ن حااثنه ینا ت نااف   ینا ص یدنیگی بنهش خن حنی الجنان هن خ گنراا،            3الااه )

 الااه ب اه   بر عهیه عرته تددیه خ ان  الی باای.

 ر خل  :ت خبط پراخخ  خسان  ت قف خ ان  به خلبادای خسان  ااای خن ال خنا حااثه   ت ااف به ارح نی _ 18ماده 

ن النااه  ر یناا انیه ا  انخا ، بنه الهن خ  خ ان ی ل خنی : خن نالنار تت ینز خن ان  بنه ادایدنیگی الجنان بنه خنخی هنر ن ن ت قنف  الن           _الف 

تددنیه پراخخن     ب  بهنای خن ان  بنه عدن خر ه یدنه ت قنف ت لنط عرتنه        0015/0ب خی  صینه  ااالنه بنه ال نیخن پناا اه اه هن خن  )      17)

 الی ا ا.

 اایننا بننه الهنن خر )تاتسننی،  خانن  ،  ر ب : خن نالننار تت یننز خنن ان  بننه ادایدننیگی بننه خنخی هننر ن ن ت قننف الننانخ خنن ان ی عد الی _ب 

رتننه تددننیه ب بهننای خنن ان  بننه عدنن خر ه یدننه ت قننف ت لننط ع 002/0ب خینن  صیننه  ااالننه بننه ال ننیخن ا  هنن خن  ) 17اننیه ان الننااه )

 پراخخ  الی ا ا.

ه  قننف الننانخا بننخنن ان ی لنندگه  ) الهدننی بنن س ، الهننیی بنناس ، خت بنن س ، تااله انن  ، تننااله ر  تشنندیه ب : بننه خنخی هننر ن ن ت   _پ 

 قنف ت لنط عرتنه    ب بهنای خن ان  بنه عدن خر ه یدنه ت     001/0  صینه  ااالنه بنه ال نیخن ینک هن خن  )      ب خین 17اله خر یاا ایه ان النااه ) 

 تددیه به ال رف تددیه پراخخ  الی ا ا.

خن یننک هنن خن  ب خینن  صیننه  ااالننه بننه ال ننی 17ال تنن ن لننهکق  : بننه خنخی هننر ن ن ت قننف الننانخا بننه الهنن خر ینناا اننیه ان الننااه )    _ت 

 ده ت قف ت لط عرته تددیه به ال رف تددیه پراخخ        الی ا ا.ب بهای ال ت نلهکق  به عد خر ه ی001/0)

  اظننر تاناننداس نلنندی ان صنن ن  عننی  ت خفننق طننرفه  اسننب  بننه البقننب خسننان  ت قننف خنن ان  ، الرختنن  بننا تسنن   -1تبصههره 

 اخاگسبری خاجا  الی پذیرا.
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ه ان الن نا  خن خخنذ النیخنک الاببن   عرته تددیه ال ظف خل  نألنًا ینا خن طرینق  خلنطه خنیالا  پنس خن فنر خ خن ا پنس           _ 2تبصره 

 نتدبر خن پاا اه ن ن خقیخ  ادایی.ب  به پراخخ  خسان  ت قف خ ان  اخحرخن الالکه  خ ان  ، اس

ه بنرخی هنر   ان ص نتی ته ت قف خ ان ی لندگه  بنهش خن ینک الناه بنه طن ی خاجاالنی ، بنا ال خف ن  تببنی ال نرف تددنی             _ 3تبصره 

 ه برال نیخن قبقنی   ب بهنای خن ان  عنال   0002/0تددنیه القن   بنه پراخخن  ا  اه هن خن  )     ن ن ت قف خ ان  النانخا بنر ینک الناه ، عرتنه      

 الی باای.

ه یدننه  عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  نألنناً یننا خن طریننق  خلننطه فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر خ ، لننان   تننان پراخخنن   _19مههاده 

را خینن  دایننی. عدقکنناخ نخه خاننیخنی   خعننرخ خسننانخ   خناه بننه ال ننرف تددننیه انناالز النن خنا خاننانه اننیه ان قنناا ر   خینن  صیننه  ااالننه ن 

 یی.ا الطق  ادااظا  بایی به گ اه خی باای ته ال رف تددیه نخ خن اله خر   چگ اگی انیاف  ه یده ها   خسان  خ ان ی خ 

ر قابننز عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  ان ا نه تضننده  ، ه یدننه هننای بننانگهری   حدننز خ ان هننای ان نخه الااننیه   یهنن     _تبصههره 

  عنه هنای خن ان   ا اینک تنری  ادایدنیگی الجنان نخ بنه خلنبادای الن خنا ت ناافی تنه ااانی خن عهن ص لنایر قطعنا    الجد              تعدهر به 

 اباای ، ت بز ادایی.

ان ، عرتننه تددننیه ان ا نه تعهننی ال ظننف خلنن  خن طریننق  خلننطه خننیالا  پننس خن فننر خ   یننا ادایدننیگی هننای الجنن     _ 21مههاده 

 ه نی    خن ا   هدچدنه  لنایر خ ان هنای الشنابه  خناختنی ت لنط خان اص ح        اسب  به پنذیرخ تدنا  خن ان  هنای تتن  السنئ له      

   ح  قی فاقی ادایدیگی نلدی ، الطابق با الب نخلعدز خبالیی  نخن  خقیخ  ادایی.

عرته تددنیه ال ظنف خلن  اسنب  بنه تعهنه  انرخ خنیالا  تعدهنرخ  ، قطعنا  ینیتی   الن خا ال نرفی الطنابق بدنی )طب                 _ 22ماده 

االننه   هدچدننه  تننی ی  عننی ی نالننار تعدهننرخ  ، الطننابق بننا خلننباایخنا لننانایه خنن ان  خقننیخ  ادنن اه   پننس خن ب خینن  صیننه  ا2الننااه )

تطبهق   صته گذخنی ت لط ارت  باننلنی ظنرف ینک الناه خن نالنار خعنال  انرت  عرتنه تددنیه ، صر نخ بنه  خلنطه خنیالا  پنس              
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ادایدننیگی   یننا  خلننطه خننیالا  پننس خن فننر خ ،    خن فننر خ   ادایدننیگی هننای الجننان خنن ا خبننالغ ادایننی.بر خلنناس خینن  تنن خبط ،   

 ص نتتساص ال رف تددیه نخ به خیشار تسقه  الی ادایی.

لنناای خنن ا عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  خالکننار ال ایسننه ص نتتسنناص صنناانه بننا اننرخ خننیالا  نخ خن طریننق پایگنناه خطننالع ن _تب ننره 

 فرخه  ادایی.

دننیه ، قنن   ادایننی تننا تنند  تسننقه  ص نتتسنناص بننه ال ننرف تدعرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  ادایدننیگی هننای الجننان نخ ال _ 23مههاده 

ه ینا اه  النی  انش النا    خیالا  خنخئه ایه خ ا نخ به الی  ا  الاه ینا لنه هن خن تهقن البر ، هنر تنیخ  ن اتنر فنرخ برلنی   قطعنا  نخ بنه           

 ه خن تهق البر ، هر تیخ  ن اتر فرخ برلی تداا  ادایدی.

   اهننی عننال ه بننر عهنن ص الدننین  ان یننر  پننذیرخ ، خنن ان  عهنن   ادایدننیگی الجننان ال ظننف خلنن  چدااچننه تشنن ه  _ 24مههاده 

داینی.  اهنه  تکقهنف   ایگری اخنا، قبز خن تعدهر ینا تعن یک قطعنه ، بنا ال نرف تددنیه تدناس گرفبنه   خن خ  عهن  خاجنا  تعدهنرخ  تع           

 ان ص ن  عی  ال خف   ال رف تددیه ، الرخت  هدگا  تت یز خ ان  به ص ن  تببی السبدی لانی ا ا.

 دایی.ادایدیگی الجان ال ظف خل  ان ا نه تعهی ، اخیی قطعا  نخ به ال رف تددیه تت یز   نلهی انیاف  ا _تبصره 

ینا خلنبفااه     ب قناا ر بنه عقن  عنی  تهفهن  تعدهنرخ  ، لنهز خاگنانی         3چدااچه بنه تشن ه  الرخعن  النذت ن ان النااه )      _ 25ماده 

 نرف تددنیه   الفنر خ   ادایدنیگی الجنان ، خسنانتی الب عنه       خن قطعا  یهر خلباایخنا ت لنط عرتنه تددنی ،  خلنطه خنیالا  پنس خن      

خناه النی   گراا ، عرته تددنیه ال ظنف بنه عنایگ ی  تنرار قطعنا  ، نفن  ا  نار خنیالا  بنی ر انیافن   عنه   عبنرخر خسنانخ                

 باای.

 هی ای.  خ ختعیخا ادایدیگی های الجان    خحی های خیالا  لهان ، بر خلاس الب نخلعدز خبالیی  نخن  تعهه _ 26ماده 
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رفهنن  عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  ان انبکه ادایدننیگی هننای الجننان فننر خ   خننیالا  پننس خن فننر خ خنن ا صننرفا ً خن ظ _ 27مههاده 

 خلننباایخنا  خحننی هننای اخنخی لننط  تهفننی قابننز قبنن ی ، الطننابق بننا تنن خبط خلننباایخنا القننی اننه ه خنخئننه خننیالا  پننس خن فننر خ )   

 یابی خیالا  فر خ خلبفااه ادایی.ب   الب نخلعدز ارخیط ، ت خبط   خنن19117ادانه 

فننر خ    عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  اسننب  بننه خلننب رخن اننبکه نخیااننه خی بننرخی  خلننطه هننا   ادایدننیگی هننای الجننان  _ 28مههاده 

 ان  خن خیالا  پس خن فنر خ اناالز التالنبه النی  ت قنف خن ان  ، فهرلن  قطعنا    الن خا ال نرفی   خعنر  تعدهنرخ  بنرخی هنر               

 تددیه خقیخ  ادایی.  اه  ص نتتساص هر ال رف 

 ارت  عرته تددیه ال ظف خل  خالکار البرلی ارت  باننلی به خطالعا  خی  ابکه نخ فرخه  ادایی. _تبصره 

دنیه النی   السنئ له  نلنهیگی بنه انکایا  ال نرف تددنیگار   عقن  نتنای  خیشنار ان الرحقنه خ ی بنر عهنیه عرتنه تد              _ 29ماده 

ار تجنان  خلنب   ال نرف تددنیه ، نألنًا خن طرینق لنانالار هنای صندع  ، العنیر           باای. ان ص ن  بر ن خخنبالف بنه  عرتنه تددنیه      

ه نتننای  هننا   بننا اظننان  لننانالار حداینن  ال ننرف تددننیگار   ت لهیتددننیگار النن نا برنلننی   نلننهیگی قننرخن الننی گهننرا. چدااچنن  

ئهنن  حننز تدننی. هب قنناا ر الرخععننه 3ب الننااه )2ال ننرف تددننیه تننداله  اشنن ا ، الننی ت خاننی بننه ههننا  حننز خخننبالف ال تنن ع تب ننره ) 

دننی.الداط تخخننبالف ال ظننف خلنن  ظننرف بهسنن  ن ن خن تننانیع ثبنن  اننکایا  بننه ال تنن ع نلننهیگی   اسننب  بننه صر تببنناً خعننال  نأی  

 غ خعرخ ا ا.نأی ، اظر ختاری  خعضای هئه  خل . خی  نأی بایی ظرف اه ن ن خن تانیع خبال

ر   هز عقسننا  صر ان التننز لننانالار صنندع  ، العننیابهرخااننه هئهنن  حننز خخننبالف ال تنن ع خینن  الننااه   التننز تشننک  _ 1تبصههره 

 تجان  خلبار ها الی باای.
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ههئنن   ،لنانالار صنندع  ، العنیر  تجنان  خلننبار هنا الکقنف خلنن  ظنرف ینک النناه خن تنانیع ت ن ی  خینن  صینه  ااالنه             _ 2تبصهره  

 یاهنر ی خاسناا   ا  ،های حز خخنبالف الربن ط نخ ان التنز لنانالار بنا خلنبفااه خن پسن  هنای لنانالاای ال عن ا تشنکهز اخاه   خالکاان            

   التز  ن  نخ ان خخبهان صاها قرخن اهی.

ه ان ثبنن  خعبننرخض   نلننهیگی بننه صر ان ههئنن  حننز خخننبالف نخیگننار خلنن . خالننا حننق خل حدننه تاناننداس نلنندی تنن  _ 3تبصههره 

 ههئن    ن  ،صن ههئ  حاتنر   خظهنان النی تدنی باینی پندا ن ن خن تنانیع خعنال  ههئن  ، ت لنط اناتی پراخخن  ان ا ، ان یهنر خین                 

 پر ایه خعبرخض نخ با ذتر الهز ال ب اله خعال  الی ادایی.

 ظفدننی تقهننه اهااهننا   لننانالااه هننایی تننه ال ننرف تددننیگار عهنن  طننرح اننکایا  بننه صاهننا الرخععننه الننی ادایدننی ال     _ 4تبصههره 

 اکایا  ال رف تددیه نخ به  نخن  خنلای ادایدی.

لنن  یننک النناه پننس خن خبننالغ خینن  صیننه  ااالننه الکقننف خ    لننانالار حداینن  ال ننرف تددننیگار   ت لهیتددننیگار ظننرف   _ 5تبصههره 

 دایی.االب نخلعدز ات ه نلهیگی به اکایا  ال رف تددیگار خ ان  نخ به لانالااهای صدع  ، العیر   تجان  خعال  

  انیه ان  عرته تددنیه ال ظنف خلن  لنان   تنان اظنان  السنبدر بنر ادایدنیگی هنای الجنان نخ بنر خلناس  ظنایف تعهنه                _ 30ماده 

 یه  اااله   الب نخلعدز های خعرخیی ذیربط صر خیجاا ادایی.قاا ر   ص

ادایدننیگی   اظنان    خننیننابی خا خنی عرتنه تددنیه خنن ان  ،  خلنطه فنر خ ،  خلننطه خنیالا  پنس خن فننر خ   گن خنخ          _تبصهره  

 الی باای.  های الجان صاها   خنخئه گ خنخ های خننیابی به  نخن    عرته تددیه ، به عهیه ارت  باننلی الدب    نخن

عرتننه تددننیه ال ظننف خلنن  اننا    اشنناای تقهننه ادایدننیگی هننای الجننان فعننای   تعقهننق اننیه خنن انخ بننه هدننرخه لننایر    _ 2تبصههره 

الش  ا    هدچده  الش  نا  الشنبریار الرخععنه تددنیه بنه انبکه خنیالا  پنس خن فنر خ اناالز انا  الشنبری ، اندانه تدناس ،               
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اننیه نخ ب نن ن  البرلننی بننرخط عهنن  خننیننابی عدقکننرا صر ، بننه اننرت   انن ع خنن ان  ، تننانیع پننذیرخ   اننا  ادایدننیگی الرخععننه 

 باننلی العرفی ادایی.

 السئ له  اظان  بر حس  خعرخی خی  صیه  اااله بر عهیه  نخن  خل . _ 31ماده 

 لغ  الی ا ا. 29/02/1389ال نخ  44133/43678ت ده  اااله ادانه  _ 32ماده 
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 :های دوره ای سرویس
خن  یپهشننگهرعهنن     تدبننری النندظ  خفنن خیش ا خ  خنن ان  ،بننرخی عقنن  نتننای  بهشننبر الشننبریار خنن ا صبننی خن پرلننب ی اننرت  

 به تداالی الت     خ ا اد اه خل .ا نه خی خقیخ  به خنخئه لر یس ب ع ا صالیر العای  تقی ،

 صنهه النی   تنخر نخین   خ ان لنا بنه الشنبریار الت ن       بنا ت عنه بنه برااالنه نین ی عهن  خنخئنه خنیالا           پرلب ی صبنی خن   ارت 

 ایه نخ به ط ن السبدر خاجا  اههی ادایی لر یس های ا نه خی ان اظر گرفبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 توجه

   خر   خ ان  خن گانخابی الی گراا.های خ لهه   ا نه خی ان نالار ال رنخعبانی خل    عی  خاجا  صر لب خاجا  لر یس-1

  یده قطعا  ال رفی   خلبهالتی ان لر یس های خا خنی خن الشبری خخذ الی گراا.ه -2

یال  ال نا اظر ، خن ارخیط خاای خن عی  خاجا  لر یس های ا نه خی ، باعث خر   الجد عه های الرتبط خ ان  به عه ص ا -3

 تضده  الی گراا.
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 V5 لر یس خا خنی 
بخش

15101520253035404550556065707580859095100105110115120

زنجیر تایم و زنجیر سفت کن
Iفیلر گیری سوپاپ

IIIIIIکمربند ایمنی

دریچه گاز
RRRفیلتر بنزین

فیلتر هوا
IIIسیستم تهویه مطبوع وبخاری

وشیلنگها
RRRمایع خنک کننده موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRروغن موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRفیلتر روغن موتور

باتری
RRRRRRشمع موتور

IIIIIIلوله های اگزوز و متعلقات

IIIIIIباک بنزین و لوله های بنزین

IIIIIIIپدال کالچ و هیدرولیک

IIIکنیستر بنزین

IIIIRIIIRIIIRمایع ترمز

IIIIIIIلوله های ترمزوشیلنگها

IIIIIIIIIIIIIپدال ترمز و ترمز دستی

IIIIIIچرخ هاو ترمز هاومدار ترمز عقب

IIIIIIIIIIIIچرخ هاو ترمز هاومدار ترمز جلو

هر 5000 کیلومتر بازدید و هر 15000 هزار کیلومتر تعویض

کارکرد *1000کیلومتر

بازدید و تنظیم در هر 50000کیلومتر

تمیز کردن در هر 10000کیلومتر

کنترل هر 10000کیلومتر
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بخش

15101520253035404550556065707580859095100105110115120

IIIIIIIلوله ها و شیلنگ کالچ

IIIIIIگردگیر پلوس

IIIIIIسیبک وگردگیرها

RRRروغن گیربکس دستی

IIIIIIتعلیق عقب و جلو واتصالت

IIIروغن گیربکس اتوماتیک

IIIIIIIIIIIIفیلتر کابین

IIIIIIIIIIIIوضعیت الستیک ها وفشارباد

IIIIIIIIIIIIچراغها و بوق  وبرف پاکن

IIIIIIIگاز کولر

کارکرد *1000کیلومتر

 
 
 ضعیت ارتعاش موتور و صدای میل تایپیت را بازدید کرده و در صورت لزوم تنظیم کنید.و-1

 ویا باالتر   API: SLروغن موتور : با سطح کیفی -2

 ماه 12ا کیلومتر و ی20000ماه ، تنظیم و یا تعویض کنید هر  48کیلومتر یا  80000یلنگها و اتصاالت را بعد از ش-3

 کیلومتر تمیز کنید.20000خت رسانی را هر سیستم سو-4
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 جدول میزان سوخت
  

 اتوماتیک V5وال صرف سوخت  خودرو ممیزان 

 8.8 تهق البر ب100 اهر ) لهبر ان

 5.3 تهق البر ب100 ان عااه ) لهبر

 6.6 تهق البر ب100 ترتهبی ) لهبر ان

 

 دنده ای  V5صرف سوخت خودرو والممیزان 

 7.6 تهق البر ب100 اهر ) لهبر ان

 5.2 تهق البر ب100 عااه ) لهبر ان

 6.1 تهق البر ب100 ترتهبی ) لهبر ان
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 لوازم تحویلی     
 

 

 نخای پ ش 1

 چرخ نخپاس 2

 عک 3

 صچان چرخ 4

 الاقث خطر 5
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 لیست نمایندگی  ها

                                      رت        ان ت عه : عهن  خطنالع خن صخنری   تنعه  ادایدنیگی هنای خنیالا  پنس خن فنر خ پرلنب ی صبنی خن  بنه صانس لنای  خین                

                                                                  
www.pac.ir خحی خال ن ادایدیگار تداس حاصز فرالایهی 6اخخقی  43932  یا ادانه تقف  الرخععه . 
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 فرو  نام نماینده کد شهر  ردیف

خدمات 

پس از 

 فرو 

 تلفن ثابت 

 تعمیرگاه

 تلفن ثابت 

 نمایشگاه
 آدرس

 231 خن الهه 1
ال بان 

 ع خاددش
 044-32721699 044-32721699 گاه بخن الهه ، بق خن فر اگاه ، ن بر ی اخاشگاه صنخا خلالالی ) ادایشگاه   تعدهر 

 ا یه ، الهیخر صنخای ، لاخبدار اهشه خی )ادایشگاه   تعدهرگاه ب  044-35633333 044-35633333 عدای نحداای 232 ا یه 2

 501 خصفهار 3
لهی التد ا 

 خالاالی
 031-42746238 031-42746238 

دای ن بر ی تراله -قکه خنخاگار ارلهیه به ف - خی ای بق خنصی  خهلل -عااه اجف صباا 

 خصفهار ) ادایشگاه   تعدهرگاه ب     

 502 تااار 4
السع ا حس  

 نخاه
 031-55232278 031-55232278 

  تااار ، الهیخر خالا  خدهدی ، خهابار خباذن ، عد  بااک تشا ننی ) ادایشگاه 

 دهرگاه بتع

  031-58457498 031-58457498 الهدان فیخیی 503 خنالبار 5
هلل خنالبار ، عااه ترخا ی  ،  ی  یربی ،  ن ای اهرک خالا  حس  ، بق خن صی  خ

 هاادی ) ادایشگاه   تعدهرگاه ب

 504 بهانلبار 6
یالالتسه  

 صدییه لباف 
 031-36818000 031-36818000 ش  ، خهابار خیرخا  ان  )ادایشگاه   تعدهرگاه ببهانلبار ، بق خن به 

  031-33862466 031-33345222 التس  عابیی  505 خصفهار 7
 ) ادایشگاه ب 58خصفهار ، خهابار خالا  خدهدی ، ابش ت چه 

 خصفهار ، خهابار الشهرخلی له ارقی ، بعی خن اهراخنی ) تعدهرگاه ب

 121 تهرخر 8
تعدهرگاه 

 الرت ی
 021-44998431 021-44998431  571ر  ، ارلهیه به  نا ص نا ، پالک ت -عااه ال   ص تهرخر  19تهق البر 

  051-36664366 051-38906600 نتا عاتف  801 الشهی 9
 ) ادایشگاه ب 36   34الشهی ، بق خن  تهز صباا ، به  

 ) تعدهرگاه ب 82   80الشهی ، بق خن ت س ، به  ت س 

  056-32321905 056-32235363  ی لفیعبیخهلل 851 بهرعدی 10
بهرعدی ،  ن ای اهر خن لد  الشهی ، له نخهی خلییه ، ن بر ی پدب بد ی  ) 

 ادایشگاه   تعدهرگاه ب     
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 541 اهرترا 11
الجهی نالاای   

 ع خا لهاهپ خ
 038-32279648 038-32279648 گاه ب  ) ادایشگاه   تعدهر اهرترا ، خهابار ب  عقی عد بی ، ابش چهاننخه خالهرتبهر    

  071-38327007  071-38327007 به خا حیخایار 901 اهرخن 12
ادایشگاه    ) 19اهرخن ، بق خن خالهرتبهر، با تر خن پقهس نخه، ن بر ی پدب بد ی ، پالک 

 تعدهرگاه ب     

  071-38335027 071-38335027 ااان ای خفکان 902 اهرخن 13
   دایشگاها خن خالهرتبهر ، با تر خن چهاننخه نیشدک ، ن بر ی صتش اشاای ) اهرخن ، بق

 تعدهرگاه ب

  -  071-38738378 خالهی نتی خاای 904 فهر نخباا 14
 اهبفهر ن صباا ، خهابار عهاا یربی ، ن بر ی اخاگسبری ، لاخبدار  تال )ادایشگ

 خلالالی ) تعدهرگاه ب فهر ن صباا ، بق خن اههی بهشبی ، ن بر ی پدب بد ی 

 701 بابز 15

لهی الهیی 

خبرخههدی 

 انیکدیه

 011-32315001 011-32315001 
یشگاه   البر قبز خن الهیخر هاای ا ن نی ) ادا 100عااه قائدشهر ،  2بابز ، تهق البر 

 تعدهرگاهب

 702 التد ا خباا 16
بهد  قباای 

 ال ی  
 011-44824442 011-44824442 

اه انیا تهق البر به لد  فریی اکدان ، ارلهیه به الجبد  ت نیسبی خا 15 التد ا صباا ،

 ، الال تال ) ادایشگاه   تعدهرگاه ب

 703 بابقسر 17
ال طفی 

 خننخاهار
 -  011-35331324 

 CNGبابقسر ، الهاایا  ، الهیخر خالا  حسه  ، خببیخی تدربدیی ، عد  عایگاه 

 ادایشگاهب)

 561 ی ا  18
التدی عقی 

  خهنخاخ
 035-38244811 035-38244811 

گاه   ) ادایش  106ی ا ،خهابار صی  خ ... تاااای،  ارلهیه به پز قطان ،  ادانه 

 تعدهرگاه ب   
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 نحوه ارتباط با شرکت
 

 3اخخقی   021 – 43932 تداس با  خحی خنتباط با الشبری ارت  پرلب ی صبی خن 

 1اخخقی    021  -43932 خالیخا خ ان  ارت  پرلب ی صبی خن  تداس با  خحی

 www.pac.ir صانس لای  ارت  پرلب ی صبی خن 

 @pac.ircrm صانس خیدهز  خحی خنتباط با الشبری ارت  پرلب ی صبی خن 

 
 

 

 

 

 
 

 

     

mailto:crm@pac.ir
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 در خودرو فروش از پس خدمات و فروش دار عهده کننده عرضه موافقت با که حقوقی یا حقیقی شخص هر: مجاز نمایندگی -۴-1

 . است ضمانت مدت طول

 .دارد اختیار در عمومی یا شخصی استفاده برای را خودرو که حقوقی یا حقیقی شخص هر! کننده مصرف -۵-1

 . است گردیده قید کننده عرضه توسط فروش برگه در یا و واگذاری قرارداد در که است مبلغی خودرو؛ بهای -۶-1

 شده ارائه ضمانت با آن مطایقت و خودرو سالمت کیفیت، ایمنی، مورد در ایالتی استانداردهای رعایت به موظف کننده عرضه -۲ ماده

 .باشد می کننده مصرف به

باشد کننده مصرف به خودرو آخرین رسمی تحویل زمان از سال یک از کمتر تواند نمی تضمین دوره ،1 تبصره

 مصرف به خودرو آخرین رسمی تحویل زمان از سال ده برایر استاندارد، فنی خدمات ارائه و قطعات تامین دوره یا تعهد دوره ؛۲ تبصره

 .باشد می کننده
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 که است( حمل یا و تولید مونتاژ، طراحی، از زناشی عیب یا نقص نوع هر رفیع به مکلف ضمانت مدت طول در کننده عرضه -۳ ماده 

 کننده مصرف به شده اعالم مشخصات و نامه ضمانت مقاد یا و نموده بروز خودرو از معمول استفاده نتیجه در یا داشته وجود خودرو در

 یا نقص رفع هزینه. شود خودرو معامالتی ارزش کاهش موجب یا باشد آن ایمنی نافی یا خودرو از مطلوب استفاده مانع یا بوده مغایر

 و جانی و مالی خسارات از اعم ثالث، اشخاص و کننده مصرف به وارده خسارات کلیه جبران و ضمانت مدت طول در خودرو عیب

 تامین تعمیرگاه، به خودرو حمل های هزینه( باشد ثالث شخص بیمه تعهدات از خارج که عیب یا نقص از ناشی درمان های هزینه

 عرضه عهده بر(  باشد ساعت هشت و چهل از بیش خودرو توقف مدت چنانچه) تعمیرات مدت طول در مشابه جایگزین خودروی

 .باشد می کننده

فروش واسطه طریق از یا مستقیم طور به کننده عرضه تعهدات: 1 تبصره 

 قطعات توزیع و تعمیر مجاز های نمایندگی یا فروش از پس خدمات شبکه ایجاد به مکلف کننده عرضه. شود می ایفا مجاز نمایندگی یا

 مراجعه به را کننده مصرف تواند نمی و بوده کشور سطح در شده عرضه خودروهای تعداد با متناسب الزم های آموزش تأمین و یدکی

 . نماید اجبار معینی نمایندگی به
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 اختالفات حل هیات در ابتدا طرفین درخواست حسب اختالفی موضوع فوق، ماده موضوع طرفین بین اختالف بروز صورت در:۲ تبصره

 کارشناس ریاست به انتظامی نیروی کارشناس و دادگستری رسمی کارشناس خودرو، کننده عرضه های نمایندگی از متشکل مربوطه،

 در خواسته صادره، رای به طرفین از یک هر اعتراض صورت در. شد خواهد صادر آراء اکثریت با الزم رای و طرح دادگستری رسمی

 .نماید رای انشاء ماه دو ظرف حداکثر و نوبت از خارج باید صالحه دادگاه. بود خواهد پیگیری قابل صالحه دادگاه

 

 

 که صورتی در یا باشد باقی همچنان تعمیر بار سه از پس ضمانت دوره طول در خودرو ایمنی قطعات تعقیب یا نقص چنانچه -۴ ماده

 از بیش خودرو یا باشد نشده برطرف تعمیر یک با و گردد اشخاص جائی یا جسمی صدمه احتمال موجب که قطعاتی عیب یا نقص

 با را معیوب خودروی کننده مصرف درخواست حسب است مکلف کننده عرضه یساند، استقاده قابل غیر تعمیرات دلیل به روز سی

 .دارد مسترد کننده مصرف به را آن بهای توافق، با یا تعویض نو خودروی
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 باشد می قانون این ۳ ماده ۲ تبصره موضوع اختالف حل هیات طریق از آن فصل و حل طرفین، بین اختالف بروز صورت در: 1 تبصره

 از پس مزبور خودروی واگذاری ندارد عیب رفع از پیش را شده مسترد خودروی از استفاده با گذاری با حق کننده عرضه: ۲ تبصره

صریح اعالم یا و قبلی نقص و عیب رفع

 خودروی که بار هر موظفند تعمیر مجاز نمایندگی و فروش واسطه کننده عرضه -۵ ماده. باشد می مجاز واگذاری اسناد در مزبور عیوب

 های نقص و ها عیب کلیه مکتوب صورت به کاره اتمام از پس گیرد، می قرار ما دور مختلف خدمات یا تعمیر مورد خانته موضوع

 تسلیم را آن و نموده ذکر وضعیت صورت در را شده تعویض یا تعمیر قطعات و شده انجام های اقدام کننده، مصرف سوی از اعالمی

 ممنوع تعمیر مجاز های نمایندگی و کننده عرضه توسط نشده تایید با استاندارد غیر قطعات از استفاده: تبصره. نماید کننده مصرف

 باشد، ناممکن( رفیع قابل غیر و بینی پیش قابل غیر) غیرمترقبه حوادث دلیل به کننده عرضه تعهدات انجام چنانچه -۶ ماده باشد می

 . شود می افزوده ضمانت دوره به تعلیق مدت. آید می در تعلیق حالت به تعهدات این
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 از بخشی یا تمام آن موجب به که کننده مصرف یا فروش واسطه کننده، عرضه بین مستقیم غیر یا مستقیم توافق نوع هر -۷ ماده

 عنوان هر یا فروش واسطه عهده به یا نماید ساقط دارد، عهده بر صادره نامه ضمانت یا و قانون این طبق بر کننده عرضه که تعهداتی

باشد می اثر بال و باطل کننده مصرف برابر در شود، گذارده دیگری

 قانون 1 ماده استناد به نشود رعایت آن در قانون این مشمولین و داد قرار طرفین تکالیف و حقوق که قراردادی نوع هر انعقاد: تبصره

درجه از و قانونی غیر مشابه مورد و مدنی

 . است ساقط اعتبار

 و قطعات نصب یا تعویض دلیل به که ثالث اشخاص و کننده مصرف به وارد مالی و جانی خسارات و نقص و عیب گونه هر -۸ ماده

 شود ایجاد سات دوران طی کننده مصرف توسط کننده عرضه مجاز و رسمی شبکه از خارج خدمات دریافت یا و جانبی های سیستم

 . کند نمی ایجاد کننده عرضه برابر در ثالث اشخاص و کننده مصرف برای حقی همانگونه و است خارج قانون این شمول از
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 خودرو، تحویل زمان در و قید نامه ضمانت اوراق در کتبی صورت به را قانون این موضوع تعهدات است مکلف کننده عرضه -۹ ماده

مقت نحو به

 . نماید اعالم کننده مصرف به روشن و صریح طور به را قانون این موضوع

 تعداد ازاء به کشور سطح در تعمیر مجاز های نمایندگی ایجاد های مالک مورد در ویژه به) قانون این اجرائی نامه آئین - 1۰ ماده

  میرسد وزیران هیات تصویب به و تهیه معادن و صنایع وزارت توسط تصویب تاریخ از ماه سه ظرف شده عرضه خودروهای

 ادواری گزارش اعالم و کنندگان مصرف حقوق حفظ راستای در قانون این اجرای بر نظارت به مکلف معادن و صنایع وزارت - 11 ماده

 .است اسالمی شورای مجلس معادن و صنایع کمیسیون به ماهه شش
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 کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون اجرایی نامه آئین

 و فروش از پس خدمات های واسطه فروش، های واسطه ، کنندگان عرضه توام شامل نامه آیین این در مندرج ضوابط -1 ماده

 و تریلر کشنده، کامیون کامیون وین، اتوبوس، باس، میدل بوس، مینی سواری، از اعم موتوری نقلیه وسایل انواع مجاز های نمایندگی

باشد می خارج با کشور داخل ساخت سیکلت موتور انواع

 

  

روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه آیین این در -۲ ماده
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 عرضه - پ تجارت و معدن صنعت، وزارت: وزارت - ب 1۳۸۶ مصوب خودرو کنندگان مصرف حقوق از حمایت قانون: قانون - الف

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

 پشتیبانی شامل هدتع و ضمانت قبیل از محصول یک فروش از پس خدمات کلیه فروش از پس خدمات - ت. نماید می خود وارداتی با

تضمین موجب که استاندارد قطعات تامین و تعمیرات خدمات،

 کننده، عرضه تموافق با که حقوقی یا حقیقی اشخاص: فروش از پس و فروش خدمات واسطه - ث. باشد می محصول مطلوب کارکرد

طریق از خودرو فروش از پس و فروش خدمات دار عهده اما تو یا صرفا

 تحت مستقل شرکتی عنوان به یا کننده عرضه مجموعه از بخشی عنوان به تواند می مذکور واسطه باشند، می مجاز های نمایندگی

 . نماید ارائه را خود خدمات و نموده فعالیت کننده عرضه نظارت

 طول در خودرو فروش از پس خدمات و فروش دار عهده کننده عرضه موافقت با که حقوقی یا حقیقی شخص هر مجارا نمایندگی -ج

 شیوه تعیین خصوص در( 1۹11۷) شماره ملی استاندارد اساس بر: خودرو فروش از پس خدمات ارائه شیوه - چ استند ضمانت مدت

 های نمایندگی و فروش از پس خدمات واسطه ، کننده عرضه ارزیابی نحوه و ها شاخص ، خودرو فروش از پس خدمات امور به مربوط
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 دستور خودرو فروش خدمات ارزیابی و ضوابط شرایط، دستورالعمل - ج باشد می آنها عملکرد پایش و بندی رده همچنین و آن مجاز

 فروش خدمات واسطه گلده، عرضه ارزیابی نحوه و ها شاخص خودرو، فروش خدمات امور به مربوط شیوه تعیین منظور به که العملی

 .شود می ابالغ و تهیه وزارت توسط آنها عملکرد پایش و بندی رده همچنین و آن های نمایندگی و

 مسافت طی با زمانی دوره یک در که خودرو تعویض یا قطعات تعویض و تامین تعمیرات، خدمات مجموعه تضمین دوره خدمات - خ 

 . باشد می کننده عرضه عهده به رایگان صورت به آن انجام و نامه آیین این( 1۲) و( 1۲) مواد مطایق مشخص

 مطابق مشخص زمانی دوره یک در که خدمات پشتیبانی و قطعات تعویض و تامین تعمیرات، خدمات مجموعه تعهد دوره خدمات - د

 کننده عرضه سوی از نامه آیین این( ۲) ماده( ط) بند موضوع مصوب نرخ با برابر اجرت دریافت قبال در و نامه آیین این( 1۵) ماده

 .شود می انجام کننده مصرف برای

. شود می ارائه کننده مصرف به مجاز نمایندگی از بیرون در خودرو استقرار محل در که تعمیراتی و امداد خدمات سیار، خدمات -د 

 های دستورالعمل و استانداردها سایر یا المللی، بین ملی، ای، خانه کار استاندارد با مطابق که خدماتی استاندارد، فنی خدمات -ر

 . باشد رسمی تخصصی
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 مطلوب استفاده و کننده عرضه خدمات تعهد و خدمات دوره مسئولیت گیرنده بر در و فارسی زبان به است سندی: نامه ضمانت - ز

 خودرو هر از استفاده خودرو، از مطلوب استفاده -. شود می کننده مصرف تحویل خودرو، همراه به کننده عرضه توسط که خودرو از

 .بار مقدار و سرنشین تعداد مورد در ویژه به کننده عرضه سوی از شده اعالم مشخصات مطابق

 

 مصرف به کننده عرضه طرف از خودرو تحویل زمان در باید که فارسی، زبان به حداقل است ای کتابچه: کننده مصرف راهنمای کتابچه

باید کتابچه این. شود تسلیم کننده

 جک، زاپاس، چرخ پخش، رادیو قبیل از خودرو همراه الزامی متعلقات عناوین خودرو، از مطلوب استفاده نحوه قبیل از مواردی حاوی

 و شهری برون شهری، سیکل تفکیک به) سوخت مصرف میزان خودرو، اضافی تجهیزات و خطر مثلث متحرک، پوش کف چرخ، آچار

 قانون، متن فروش، از پس خدمات و فروش شبکه مجاز های نمایندگی نشانی و نام ای، دوره بازدیدهای عناوین همچنین و ترکیبی

 . باشد آن اجرایی های دستورالعمل و نامه آیین
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 تضمین دوره در خودرو توقف خسارت پرداخت امکان عدم صورت در و مشایه خودروی واگذاری مشابه، جایگزین خودروی تامین - ش

 . است

 . شد می تعیین مرتبط رشته در دادگستری رسمی کارشناس نظر اساس بر که قیمتی کارشناسی، قیمت - ص

 ارزیابی انجام برای وزارت توسط که ایران استاندارد ملی سازمان طرف از صالحتی دارای حقوقی شخصیت بازرسی شرکت - ض

 وزارت به موردی یا ادراری های گزارش ارائه و مجاز های نمایندگی فروش، از پس خدمات واسطه فروش، واسطه کننده، عرضه عملکرد

 از پس خدمات واسطه مجاز، های نمایندگی فعالیت بودن صنفی به نظر: قطعات و خدمات نرخ - ط شود می انتخاب کننده عرضه و

 صنفی نظام قانون اصالحی( ۵1) ماده مطابق فی مصر مواد و قطعات نرخ همچنین و خدمات دستمزد یا اجرت سیار، خدمات و فروش

 کننده، مصرف به رسمی تحتساب صور ابالغ و خدمات ارائه ازای در و تعیین نظارت کمیسیون محوریت با – 1۳۹۲ مصوب - کشور

 . شود می یافت در وی از

 . باشد نکرده مسافت طی کلومتر( ۹۹) از بیش کننده مصرف به تحویل هنگام به که خودرویی لو؛ خودروی - ظ
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. شود می آن از متعارف استفاده امکان عدم یا خدمت کاال، اقتصادی ارزش کاهش موجب که حالتی تغییر یا و نقیصه زیاده، عیب، - ع

 قطعات این فهرست: تبصره گردد می اشخاص مال و جان جسم، صدمه احتمال موجب آنها عیب که قطعاتی: خودرو ایی قطعه - غ

 اعالم و تهیه ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی پلیس و ایران استاندارد ملی سازمان همکاری با وزارت توسط

 همکاری با است موظف وزارت ، تبصره. تتردد اشخاص مال و جان جسم، به صدمه ایجاد احتمال که تعیوبی ایمنی عیب - ف. شود می

قطعات همچنین و خودرو ایمنی عیوب فهرست ایران، اسالمی جمهوری رانندگی و راهنمایی پلیس و ایران استاندارد ملی سازمان

 و موتور روغن انظیر ها روغن مانند موادی و قطعات مصرفی ماده و قطعه - فی نماید ابالغ و تهیه را خودرو اجباری استاندارد مشمول

 که موادی و قطعات سایر و( روغن و هوا بنزین، فیلتر انظبر ها فیلتر ،( شوی شیشه مایع و یخ ضد مایع نظیر) مایعات ،(یکس شیر

 تولید، در ناظر مشخصات و معیارها کلیه: ابالغی مقررات و استانداردها -ک. شد خواهد ایاالغ و تهیه وزارت توسط آن کامل فهرست

 ایران، استاندارد ملی سازمان وزارت سوی از که خودرو فروش از پس خدمات و فروش محیطی، زیست آالیندگی کیفیت، ایمنی،

 شرکت فنی های استاندارد -تبصره. است الزامی کننده عرضه سوی از آنها رعایت و ع ایاد نفت وزارت و زیست محیط حفاظت سازمان

 .شد خواهد محسوب ابالعی استانداردهای جزو فوق، موارد با مغایرت عدم صورت در کننده عرضه های
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 شرایط و خودرو مشخصات قید با محصوالت اینترنتی فروش به نسبت خود، رسانی اطالع سامانه در است موظف کننده عرضه -۳ ماده 

 مرتبط موارد سایر و تحویل زمان مشارکت، سود خودرو، قیمت خواستی، در تجهیزات رنگ، تیپ ، نوع تجاری، نشان قبیل از فروش

 عمومی رسانی اطالع را موصوف شرایط فروش فرایند اجرای از قبل کاری روز دو حداقل است موظف کننده عرضه - تبصره نماید اقدام

 های روش و شرایط متعلقات، و رنگ تیپ، نوع، قید همراه به خود محصوالت نهایی قیمت است موظف کننده عرضه -۴ ماده. نماید

 مجاز های نمایندگی و رسانی اطالع پایگاه در و تهیه زیر جدول مطابق روشن و شفاف صورت به را خرید فرآیند و فروش مختلف

 . دهد قرار خرید متقاضیان دسترس در خود، فروش
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۱64

4

قانونوآییننامهحمایتازحقوقمصرفکنندگان

ضوابط و روشهای مختلف فروش:

تحویل فوری
پیش فروش

سفارشی تعداد محدودمشارکت در تولید
عادیقطعی

قیمت قطعی زمانقیمت
قیمت زمان تحویل مندرج در قیمت قطعی زمان عقد قراردادعقد قرارداد

قرارداد
قیمت زمان تحویل مندرج در 

قرارداد
قیمت توافقی زمان

عقد قرارداد

حداکثر تاریخ 
داخلی سه ماهسه سالدوازده ماهنه ماهسی روزتحویل

وارداتی چهار ماه

حداقل سود 
حداقل سود سپرده برابر مقررات -مشارکت

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

سود مشارکت بعالوه یک درصد  ماهانهدو و نیم درصد ماهانه
سود مشارکت بعالوه یک درصد 

ماهانه
سود مشارکت بعالوه یک درصد 

سه درصد ماهانهماهانه

-نداشتن تعهدات معوقشرایط

در صورت عدم امکان تحویل 
خودرو موضوع قرارداد، 

خودروی جایگزین از میان 
خودروهای تولیدی به انتخاب 
مشتری و شرایط مفاد قرارداد 

تحویل داده خواهد شد. این 
موضوع شامل خودروی وارداتی 

نمیشود.

در صورت تأخیر بیش از 
دو ماه در تحویل خودرو 
موضوع قرارداد، مشتری 

حق انصراف خواهد 
داشت.

- در کلیه روشها، اطمینان از تأمین CKD/CBU و 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 شرکتهای لیزینگ 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.
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 هنگام در نظر وردم محصول نقدی فروش قیمت درصد پنجاه معادل فروش پیش قراردادهای در دریافت قابل مبلغ حداکثر -1 تبصره

باشد می قرارداد عقد

 کننده عرضه -۵ ماده شود می محاسبه شمار روز صورت به فروش، خوایط بخش در مندرج تاخیر خسارت و انصراف سود -۲ تبصره

 عرضه -۶ ماده نماید اخذ وزارت از را عرضه قابل خودروی تعداد شامل مربوطه مجوز خودرو، فروش پیش به اقدام از قبل است موظف

 از نظر مورد خودرو مشخصات قید فروش قرارداد در. نماید اقدام کننده مصرف یا فروش قرارداد عقد به نسبت است موظف کننده

 تعیین با خودرو تحویل تاریخ مشارکت، سود نرخ فروش، قیمت مانند داد قرار موضوع شرایط و رنگ تیپ، نوع، تجاری، نشان قبیل

 آچار جک، زاپاس، چرخ ، پخش رادیو قبیل از خودرو همراه الزامی متعلقات رستہف تحویل، در تاخیر خسارت تحویل، هفته و ماه

 .است الزامی کننده مصرف به داد قرار اصل از نسخه یک ارائه و درخواست تجهیزات و خطر مثلث ، متحرک پوش کف چرخ،

 با شود، گذاری قیمت مشمول و هزینه افزایش موجب چنانچه قرارداد، عقد از پس اجباری استانداردهای در تغییر گونه هر:  تبصره

  شود می لحاظ فروش قیمت در گذاری قیمت مرجع تصویب
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 تحویل تاریخ با بعد و دریافت تاریخ از را دریافتی وجوه مشارکت سود و فروش پیش قرارداد در است موظف کننده عرضه -۷ ماده

نماید پرداخت قرارداد در مندرج

 به خودرو تحویل مانز تا قرارداد در مندرج تحویل تاریخ از خودرو، تحویل در تاخیر صورت در است موظف کننده عرضه -1 تبصره

 . نماید پرداخت و محاسبه پرداختی وجوه به نسبت را تحویل در تاخیر خسارت مبلغ کننده، مصرف

 حساب تصفیه به نسبت کاری روز پانزده ظرف کننده، عرضه کتبی نامه دعوت ابالغ از پس کننده مصرف که صورتی در -۲ تبصره

 تعداد مو به را کننده مصرف تویت و تحویل متقاضیان سایر به را خودرو تواند می کننده عرضه نماید اقدام قرارداد موضوع خودرو

 . نماید موکول شده، مشخص قرارداد در آن تعیین نحوه که دیگری

 ذیل جدول در درجمن ضرایب مبنای بر انصراف سود قرارداد، عقد از پس ماه یک کننده مصرف انصراف اعالم صورت در -۳ تبصره

 به روز یستب ظرف را پرداختی مبلغ و انصراف سود است موظف کننده عرضه. شود می پرداخت و محاسبه نامه آیین این( ۴) ماده

 شود نمی انصراف سود مشمول قرارداد عقد زمان از ماه یک از قبل کننده مصرف انصراف. نماید پرداخت کننده مصرف
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 تا تاخیر تاریخ از متعلقه انصراف سود شود، روز بیست از بیش کننده مصرف پرداختی وجوه بازپرداخت زمان که صورتی در -۴ تبصره

باید نیز مذکور وجوه پرداخت باز تاریخ

 . گردد پرداخت و محاسبه

 قانونی، الزامات استثنای به قرارداد در مندرج شرایط به نسبت را عرضه شرایط در تغییر گونه هر است موظف کننده عرضه -۸ ماده

 .برساند طرفین امضای و تایید به و قید وجه، تکمیل نامه دعوت ارسال از قبل منعقده، قرارداد الحاقیه در کننده مصرف کتبی رضایت

 و وارده اتخسار جبران مسئولیت خودرو، تحویل در تاخیر و مصوب استانداردهای رعایت فرایند در مشکل بروز صورت در: تبصره

عهده بر کننده مصرف رضایت کسب

 . است کننده عرضه

 حصول از پس و نموده کنترل وی حضور در را کننده مصرف خواستی در خودروی ، تحویل زمان در است موظف کننده عرضه -۹ ماده

تحویل را خودرو عیب، وجود عدم از اطمینان
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 تعمیراتی استاندارد زمان مطابق را مربوط تعقیب خودرو، در احتمالی عیب وجود صورت در است موظف کننده عرضه -1 تبصره

 است موظف کننده عرضه صورت این غیر در نگردد خودرو قیمتی ارزش کاهش موجب عیب، رفع آن بر مشروط کند رفع مربوط،

 . نماید اقدام کننده مصرف کتبی رضایت اخذ یا و خودرو تعویض به نسبت

 شرایطی هر تحت خودرو عیوب کامل رفع و نماید مراجعه مجاز نمایندگی به تضمین دروه در کننده مصرف که صورتی در -۲ تبصره

 موظف مجاز نمایندگی یا فروش واسطه یا کننده عرضه نباشد، مقدور مجاز نمایندگی برای مذکور دوره از مانده باقی زمان مدت در

 تحت مسکن فرصت اولین در خودرو که نماید اتخاذ ترتیبی کننده مصرف به موضوع کتبی اعالم به مجاز نمایندگی الزام ضمن است

 . گردد عیب رفع تضمین شرایط

 خودرو یوبع دقیق ثبت ضمن باشد، زمان گذشت مستلزم خودرو عیوب رفع که صورتی در در است موظف کننده عرضه -۳ تبصره

به آن از نسخه یک تحویل و نسخه دو در

 همراه فروش صورتحساب فروش، سند است موظف کننده عرضه -1۰ ماده. نماید رفتار نامه آئین این( 1۷) ماده برابر کننده، مصرف

 مربوطه موارد سایر و مالیات عوارض، بیمه، گذاری، شماره خودرو، خالص بهای شامل خودرو بهای دهنده، تشکیل اقالم تفکیکی درج با
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 کننده مصرف به خودرو تحویل زمان در را اضافی تجهیزات و فارسی زبان به حداقل کننده مصرف راهنمای کتابچه ضمانت، های برگه

 . نماید ارائه

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

نماید اقدام وزارت ابالقی العمل

  فروش فرایند - الف

  کننده مصرف به متعلقه خسارت و سود پرداخت نظام و فرایند - ب

  مجاز نمایندگی تا کننده عرضه محل از خودرو مناسب حمل - ت خودرو تحویل از قبل بازرسی - پ

  خود مجاز های نمایندگی و کننده عرضه شرکت کارکنان آموزش نظام - ث

  مجاز نمایندگی به خودرو ترخیص و تعمیرات ریزی برنامه ارائه، قابل خدمات کار گردش ، پذیرش - ج
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 خودرو مختلف های بخش تعمیراتی راهنمای - چ

 .اآنه مجاز نمایندگی و فروش از پس خدمات واسطه نیاز مورد قطعات کلیه موقع به توزیع و تامین نظام - ج 

  خود مجاز های نمایندگی شبکه کیفی و کمی ارتقای -د خود مجاز های نمایندگی لغو و اعطا و تشبیه تشویق، نظام - خ

 مجاز نمایندگی پذیرش محل در مشتریان حقوق و نمایندگی رتبه شفاف رسانی اطالع - د

  خودرو روی بر شده بنص ایسی قطعات ویژه به قطعات ردیابی کار و ساز - ز مجاز یا نه کلیه مراجعین از سنجی نظر نظام -ر 

  روز بیست ظرف قانونی ضوابط رعایت با موضوع تکلیف تعیین و شکایات به رسیدگی نظام - و

 خود مشترکین برای تعهد دوره و تضمین دوره در امدادی های طرح و سیار خدمات ارایه نظام - س

 کار یا سال دو حداقل کننده مصرف به تحویل تاریخ از وانت و ون سواری، شامل سبک خودروهای برای تضمین دوره - 1۲ ماده 

 اتوبوس، یاس، مدل ، بوس مینی شامل سنگین خودروهای برای برسد، فرا زودتر کدام هر کیلومتر، ۴۰۰۰۰) هزار چهل برایر کردی
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 هر کیلومتر، ۲۰۰۰۰۰) هزار دویست برابر کردی کار یا سال دو حداقل کننده مصرف به تحویل تاریخ از کشنده و کامیون ، کامیونت

 . باشد می سال یک حداقل کننده مصرف به تحویل تاریخ از سیکلت موتور انواع برای و برسد فرا زودتر کدام

 دوره افزایش به نسبت کننده، مصرف رضایتمندی افزایش منظور به و خود تجاری سیاست اساس بر تواند می کننده عرضه -1 تبصره

 .گردد اعالم کننده مصرف به شفاف و کتبی طور به آن شرایط جزئیات باید صورت این در که نماید اقدام تعهد یا تضمین

 وتورسیکلتم برای و ماه هجده حداقل سنگین خودروهای برای ، سال سه حداقل سبک خودروهای برای رنگ ضمانت -۲ تبصره

 . باشد می ماه سه حداقل

 های مجموعه زا یک هر در مونتاژی و کیقی عیوب از ناشی استهالکی و مصرفی مواد قطعات، است موظف کننده عرضه -۳ تبصره

 .نماید تضمین دوره خدمات مشمول را خودرو

 مشمول نباشد، دروخو فنی عیب علت به که تصادفی با حادثه از حاصل خسارت از ناشی خودرو، قطعات تعویض یا تعمیر -۴ تبصره

  گردد نمی ضمانت
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 .باشند می تضمین دوره خدمات مشمول مصرفی، مواد و قطعات جز به خودرو های مجموعه و قطعات کلیه -1۳ ماده

 کرین شامل هوا آالیندگی کاهنده تجهیزات جمله از نشده قلمداد فی مصر مواد و قطعات عنوان به که قطعاتی فهرست - 1 تبصره

 باشد، می خودرو تضمین دوره در نظر مورد زمان مدت از کمتر آنها کارکرد عمر و اکسیژن شوم حسگر کانورتور، کاتالیست کنیستر،

شد خواهد ابالغ و تعیین وزارت توسط

 دوران شامل یالتیا استانداردهای اساس بر و نبوده تضمین دوره مشمول صرفا هوا کیسه قطعات و سیستم حتی عملکرد -۲ تبصره

 .باشد می نیز تعهد

 شبکه در خودرو ندهکن مصرف راهنمای کتابچه در مندرج شرایط با مطابق ای دوره خدمات انجام عدم از ناشی تیوب -1۴ ماده 

 تضمین شرایط از نظر، مورد خدمت به خودرو مرتبط های مجموعه خروج باعث خودروها کننده عرضه شرکت مجاز های نمایندگی

 . گردد می
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 تجاری نشان همان از خودرو دستگاه آخرین فروش از بعد سال ده قطعات، تامین و تعمیرات شامل خدمات تعهد زمان مدت -1۵ ماده

 . باشد می کننده عرضه توسط خودرو، نوع و

 دوره در مجاز های نمایندگی منظو به اطالعات فناوری بر مبتنی ای سامانه اندازی راه به نسبت است موظف کننده عرضه -1۶ ماده

 در باید کننده عرضه باشد داشته را خاصی نمایندگی در پذیرش بر تاکید کننده مصرف که صورتی در. نماید اقدام تعهد و تضمین

 . نماید اقدام درخواست، این اجرای به نسبت مسکن، زمان اولین

 تصادف یا و دثهحا از حاصل خسارت از ناشی که تضمین دوره در خودرو عیوب رفیع چنانچه است موظف کننده عرضه -1۷ ماده

 مدت طول در ایگزینج مشایه خودرو تامین به انجامید، طول به شده تایید تعمیرات استاندارد زمان یا کاری روز دو از بیش و نباشد

 .نماید اقدام نامه آیین این مفاد شرح به خودرو توقف حق خسارت پرداخت امکان عدم صورت در و تعمیرات

 یا و کاری روز هفت و دور از بعد ترتیب به تعهد دوره و تضمین دوره در خسارت پرداخت برای خودرو، توقف زمان مدت -1 تبصره

 گرفتن نظر در بدون تعطیل غیر و تعطیل از اعم نمایندگی در خودرو توقف های روز کلیه برای شده تایید تعمیرات استاندارد زمان

 مجاز نمایندگی که روزی در و آغاز آن، مجاز نمایندگی یا و فروش از پس خدمات واسطه نیز و کننده وارد و سازنده داخلی فرآیندهای
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 توقف زمان مدت صورت هر در. یاید می پایان نماید، اعالم را کننده مصرف به خودرو تحویل آمادگی الزم، تعمیرات انجام از پس

 . شود می اضافه مربوط خودروی تعهد یا تضمین دوره به خودرو

 دیگر مجاز های نمایندگی از یک هر یا و مجاز نمایندگی همان به تکراری عیب رفع برای کننده مصرف مراجعه صورت در -۲ تبصره

 .گردد می محاسبه خسارت پرداخت برای خودرو پذیرش تاریخ بدو از خودرو توقف زمان بیشتر، یا و دوم بار برای

( ۳) ماده وعموض کننده رسیدگی مرجع تشخیص به که خودرو های مجموعه از یک هر در موجود عیوب که صورتی در -۳ تبصره 

 عهده بر و بوده هماد این خوابط مشمول مربوط خدمات گردد، هوا مجاز حد از بیش آالیندگی یا و تصادف یا حادثه بروز موجب قانون

 . باشد می خودرو کننده عرضه

است زیر حشر به تصادف و حادثه موارد از ناشی خسارات استثنای به خودرو توقف خسارت پرداخت ضوابط - 1۸ ماده

 آیین این( 1۷) ماده در شده یاد میزان به مازاد، توقف روز هر ازای به مجاز نمایندگی به خودرو تحویل زمان از سواری خودروی - الف

 .شود می پرداخت کننده مصرف به کننده عرضه توسط توقف هزینه، عنوان به خودرو بهای( ۵/۰ ،1۵) هزارم ده پانزده مقدار به نامه
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 ماده در شده یاد میزان به مازاد توقف روز هر ازای به نمایندگی به خودرو تحویل زمان از ون، وانت، تاکسی،) عمومی خودروی - ب

 پرداخت کننده مصرف به کننده عرضه توسط توقف هزینه عنوان به خودرو بهای( ۰) ۰ ۰۲) هزارم دو مقدار به نامه آیین این( 1۷)

 میزان به مازاد توقف روز هر ازای به:  کشنده و کامیون کامیونت، اتوبوس، باس، میدل بوس، امینی سنگین خودروی - پ. شود می

 مصرف به کننده عرضه توسط توقف هزینه عنوان به خودرو بهای( ۰/۰۰1) هزارم یک مقدار به نامه آیین این( 1۷) ماده در شده یاد

 یک مقدار به نامه آیین این( ۷۹) ماده در شده یاد میزان به مازاد توقف روز هر ازای به سیکلت موتور - ت. شود می پرداخت کننده

 صورت در -1 تبصره شود می پرداخت کننده مصرف به کننده عرضه توسط توقف هزینه عنوان به سیکلت موتور بهای ءءء 1) هزارم

 -۲ تبصره. پذیرد می انجام دادگستری رسمی کارشناس نظر کسب با مراتب خودرو، توقف خسارت مبلغ به نسبت طرفین توافق عدم

 خودرو، مالکیت احراز مودر در مثبته مدرک اخذ از پس خود فروش از پس خدمات واسطه طریق از یا راسا است موظف کننده عرضه

 از بیش سنگین خودروی توقف که صورتی در -۳ تبصره. نماید اقدام روز پانزده از کمتر در خودرو توقف خسارت پرداخت به نسبت

ملزم کننده عرضه ماه، یک بر مازاد خودرو توقف روز هر برای کننده مصرف کتبی موافقت یا انجامد، طول به ماه یک
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 طریق از یا راسا است موظف کننده عرضه -1۹ ماده. باشد می قبلی مقدار بر عالوه خودرو بهای(  هاء ءء۲) هزارم ده دو پرداخت به

 و قانون در شده اشاره موارد شامل کننده مصرف به وارده خسارات هزینه پرداخت کار و ساز ، فروش از پس خدمات و فروش واسطه

 هزینه دریافت چگونگی و میزان از را کننده مصرف که باشد ای گونه به باید نظام این عملکرد. نماید اجرا و اندازی راه را نامه آیین این

 .نماید مطلع خود خودروی خسارات و ها

 به که خودروهایی لیهک پذیرش به شرایطی هر تحت خود مجاز نمایندگی شبکه طریق از یا راسا است موظف کننده عرضه -۲۰ ماده 

 .نماید اقدام نیستند، تردد به قادر ایمنی قطعات عیب وجود دلیل

 نزدیک به تعمیر قابل غیر و مانده راه در خودروهای حمل و بارگیری های هزینه ، تضمین دوره در است موظف کننده عرضه - تبصره

 -۲1 ماده نماید بلتق نباشد، خودرو های مجموعه و قطعات سایر عیوب از ناشی که تصادفی موارد استثنای به را مجاز نمایندگی ترین

 تمام پذیرش به نسبت مجازی های نمایندگی یا و فروش از پس خدمات واسطه طریق از است موظف تعهد دوره در کننده عرضه

 رسمی، نمایندگی فاقد حقوقی و حقیقی اشخاص توسط واردانی مشابه های خودرو سایر همچنین و خود مسئولیت تحت خودروهای

 . نماید اقدام وزارت ابالغی دستورالعمل با مطابق
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( ۲) ماده( ط) بند مطابق مصرفی مواد و یدکی قطعات تعمیرات، خدمات نرخ تعیین به نسبت است موظف کننده تعرضه -۲۲ ماده

 گذاری صحه و تطبیق از پس و نموده اقدام خودرو سازنده استاندارد با مطابق تعمیرات، زمان جدول تدوین همچنین و نامه آیین این

 مجاز های نمایندگی و فروش از پس خدمات واسطه به را آن کننده، عرضه شرکت اعالم زمان از ماه یک ظرف بازرسی شرکت توسط

 تسلیم ایشان به را کننده مصرف تحتساب صور فروش، از پس خدمات واسطه یا و نمایندگی خوابط، این اساس بر. نماید ابالغ خود

نماید می

. نماید فراهم خود انیرس اطالع پایگاه طریق از را خدمات نرخ با صادره صورتحساب مقایسه امکان است موظف کننده عرضه - تبصره

 ارائه خدمات نده،کن مصرف به صورتحساب تسلیم ضمن تا نماید ملزم را مجاز های نمایندگی است موظف کننده عرضه -۲۳ ماده

 کدام هر کیلومتر، ارهز ده یا ماه شش مدت به را قطعات و برسد فرا زودتر کدام هر کیلومتر، هزار سه یا ماه دو مدت به را خود شده

 .نمایند ضمانت برسد فرا زودتر
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 قبل دارد، دیگری عیب خودرو پذیرش، برگ در مندرج عیوب بر عالوه دهد تشخیص چنانچه است موظف مجاز نمایندگی - ۲۴ ماده 

 موافقت عدم صورت در نماید تکلیف تعیین تعمیرات انجام جهت او از و گرفته تماس کننده مصرف یا ، قطعه تعویض یا تعمیر از

 .شود سازی مستند کتبی صورت به خودرو تحویل هنگام مراتب کننده، مصرف

 -۲۵ ماده. نماید دریافت رسید و تحویل کننده مصرف به را تعویضی قطعات داغی تعهد، دوره در است موظف مجاز نمایندگی - تبصره

 استاندارد غیر قطعات از استفاده یا و انگاری سهل تعمیرات، کیفیت عدم علت به قانون( ۳)  ماده در مذکور مراجع تشخیص به چنانچه

 به موظف کننده عرضه گردد، کننده مصرف متوجه خسارتی مجاز نمایندگی و فروش از پس خدمات واسطه کننده، عرضه توسط

 های نمایندگی تعداد - ۲۴ ماده باشد می وارده خسارات جبران و وجه دریافت بدون خدمات نقصان رفع قطعات، کردن جایگزین

 شبکه در است موظف کننده عرضه -۲۷ ماده. شد خواهد تعیین وزارت ابالغی دستورالعمل اساس بر سیار، خدمات واحدهای و مجاز

 ضوابط با مطابق قبول، قابل کیفی سطح دارای واحدهای ظرفیت از صرفا خود فروش از پس خدمات و فروش مجاز های نمایندگی

 فروش خدمات ارزیابی و ضوابط شرایط، دستورالعمل و( 1۹11۷ شماره استاندارد فروش از پس خدمات ارائه شیوه ملی استاندارد

 و فروش مجاز های نمایندگی و ها واسطه برای ای رایانه شبکه استقرار به نسبت است موظف کننده عرضه - ۳۸ ماده. نماید استفاده
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 نیز و خودرو هر برای تعمیرات اجرت و مصرفی مواد و قطعات فهرست خودرو، توقف مدت محاسبه شامل فروش از پس خدمات

 .نماید اقدام کننده مصرف هر صورتحساب

  نماید فراهم را شبکه این اطالعات به بازرسی شرکت دسترسی امکان است موظف کننده عرضه شرکت - تبصره

 در. باشد می کننده تعرضه عهده بر اول مرحله در ایشان رضایت جلب و کننده مصرف شکایات به رسیدگی مسئولیت - ۲۹ ماده

 نظارت با و ها استان تجارت و معدن ، صنعت های سازمان طریق از راست کننده مصرف و کننده عرضه بین اختالف برزو صورت

 نشود، تامین کننده مصرف رضایت چنانچه. گیرد می قرار رسیدگی و بررسی مورد کنندگان تولید و کنندگان مصرف حمایت سازمان

 از روز بیست ظرف است موظف اختالف حل هیئت. کند مراجعه قانون( ۳)  ماده( ۳) تبصره موضوع اختالف حل هیات به تواند می

 رای این. است هیئت اعضای اکثریت نظر ، رای مالک گشد، رای اعالم کتبا آن به نسبت و رسیدگی موضوع به شکایات ثبت تاریخ

 .شود اجرا ابالغ تاریخ از روز ده ظرف باید

 استان تجارت و معدن صنعت، سازمان محل در آن جلسات تشکیل محل و ماده این موضوع اختالف حل هیات خانه دبیر -1 تبصره

 . باشد می ها
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 اختالف حل های هیئت نامه، آیین این تصویب تاریخ از ماه یک ظرف است مکلف ها استان تجارت و معدن صنعت، سازمان -۲ تبصره

 اختیار در را الزم محل و انسانی نیروی امکانات و داده تشکیل موجود سازمانی های پست از استفاده با سازمان آن محل در را مربوط

  دهد قرار آنها

 و حاضر هیئت در که رسمی کارشناس الزحمه حق اما. است رایگان اختالف حل هیئت در آن به رسیدگی و اعتراض ثبت -۳ تبصره

 را اعتراض پرونده هیئت ، صورت این غیر در شود، پرداخت شاکی توسط هیشت، اعالم تاریخ از روز پنج ظرف باید کند می نظر اظهار

 مراجعه آنها به شکایت طرح جهت کنندگان مصرف که هایی سازمان و نهادها کلیه -۴ تبصره نماید می اعالم مختومه دلیل ذکر با

 ظرف کنندگان تولید و کنندگان مصرف حمایت سازمان - تبصره. نمایند ارسال وزارت به را کننده مصرف شکایت موظفند نمایند می

خودرو کنندگان مصرف شکایات به رسیدگی نحوه دستورالعمل است مکلف نامه آیین این ابالغ از پس ماه یک

 .نمایند اعالم استانها تجارت و معدن ، صنعت سازمانهای به را

 آیین قانون در شده تعیین وظایف اساس بر را مجاز های نمایندگی بر مستمر نظارت کار و ساز است موظف کننده عرضه -۳۰ ماده 

 .نماید ایجاد آن ربط ذی اجرای های دستورالعمل و نامه
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 ارائه و آنها مجاز های نمایندگی و فروش از پس خدمات واسطه فروش، واسطه خودرو، کننده عرضه ادواری ارزیابی بر نظارت – تبصره

 .باشد می وزارت منتخب بازرسی شرکت عهده به ، کننده عرضه و وزارت به ارزیابی های گزارش

 

 

 و مشخصات سایر ههمرا به را خود شده تعلیق و فعال مجاز های نمایندگی کلیه نشانی و نام است موظف کننده عرضه -۲ تبصره

 پذیرش یختار خودرو نوع تماس، شماره مشتری، تام شامل فروش از پس خدمات شبکه به کننده مراجعه مشتریان مشخصات همچنین

 .نماید معرفی بازرسی شرکت بهآن عملکرد ارزیابی جهت خط بر دسترسی بصورت را شده مراجعه نمایندگی تام و

مورخ۴۳۶۷۸/۴۴1۳۳شماره تامه تصمیم -۳۲ ماده است وزارت عهده بر نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت مسئولیت -۴1 ماده 

 است خواهشمند کننده مصرف حقوق از حمایت نامه آیین و قانون خصوص در بیشتر اطالعات کسب میت. شود می لغو1۳۸۹/۰۳/۲۹

 .فرمائید حاصل تماس ۴۳۹۳۲ شماره با یا و مراجعه www.pac.irخودروسازان راین  شرکت سایت وب به
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 مراجعه فرمایید. www.pac.irسایت به توانید می شکایات و پیشنهادات ها، درخواست پیگیری و ثبت جهت

 

 

 

83



 

 

 از را محل در شیشه تعویض و سبک تعمیرات خودرو، نگهداری و ادواری های سرویس سیاره امداد خواست در توانند می متقاضیان

:  دهند انجام زیر ارتباطی های کانال طریق

 شرکت سایت در مندرج منطقهای دفاتر تلفن با ۴۳۹۳۲ شماره با تماس

WWW.PAC.IR.خودروسازان راین سایت به مراجعه

 دارای و شرکت فرم لباس به ملبس نیز شرکت امدادگران و بودهخودروسازان راین  شرکت آرم و نام به منقش امدادی، خودروهای

 اعزام از بعد( گردد می ارسال شما همراه شماره به امداد ثبت از پس امدادی ناوگان شناسایی لینک باشند می معتبر شناسایی کارت

 درخواست خدمات امداد سیار
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 خدمات امدادی و طالیی شرکت خودروسازان راین

 

 

 

 کلیات  

 خدمات امداد سیار

 خدمات کارت طالیی

سایر خدمات

85



 تخصصی به مجهز اکنون هم و گردید تأسیس 1۳۷۸ سال در امدادی، نوین خدمات ارائه در پیشگام عنوان به خودروسازان راین شرکت

 " اشتراک کارت خدمات از عزیز هموطنان استقبال دنبال به. باشد می کشور سراسر در خودرویی امداد ناوگان ترین گسترده و ترین

 سیار، امداد شامل خودرویی خدمات از کاملی مجموعه ارائه به اقدام بیشتر، اطمینان و آرامش رفاه، ایجاد منظور و "سیلر امداد

 خودرو، سرقت از ناشی زیان پوشش و خودرو به وارده های زبان بازسازی است، شده پرداخته ایران ، ای دوره های سرویس تعمیرات،

 .فرمایید مراجعهwww.pac.ir سایت به شرکت خدمات مقررات و ضوابط و جزییات. است نموده "طالبی خدمات" عنوان تحت

  گرامی مشتری

 با و گرفته تماس شرکت این پاسخگویی مرکز) ۴۳ ۹۳۲ شماره با لطفا. باشید می خودرو امداد شرکت خدمات دریافت مشمول شما

 ارتقاء یا خرید جهت توانند می مشتریان به. گردید مطلع خود اشتراک مدت و خدمت سطح نوع از خودرو،( بدنه) شاسی شماره اعالم

 آنها اطالعات که شرکت یابی بازار دفاتر یا خودرو ایران مجاز های نمایندگی به مراجعه ،۴۳۹۳۲ شماره طریق از اشتراک، کارت سطح

نمایند اقدام باشد می موجود شرکت سایت در
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 لینک طریق از معیوب، خودرو موقعیت به نسبت ایشان موقعیت و پیامک شما برای وی مشخصات پاسخگویی، مرکز توسط امدادگر

 .میباشد ردیابی قابل ارسالی

 خدمات جزئیات ارسالی، لینک ازطریق و گردیده پیامک مشتری همراه شماره به امدادرسانی پایان از پس خدمات انجام صورتحساب

 اعالم با لذا گردد، می پیامک مشتری به سنجی نظر لینک امدادرسانی، پایان از پس و. میباشد مشاهده قابل مربوطه های هزینه و

خود رضایت میزان

 .نمایید یاری تر مطلوب خدمات ارائه در را شرکت دریافتی، خدمات از
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۱۷4

5

خدمات امدادى و طاليى امداد خودرو ايران

جدول خدمات شركت امداد خودرو ایران

كارت طالیی چهار ستارهكارت طالیی سه ستارهكارت طالیی دو ستارهكارت طالیی یک ستارهكارت طالیی سالامداد سيارشرح خدمات
خدمات امدادى :

رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانپاسخ گويی به درخواست مشتريان۱
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانراهنمايي و راه اندازی تلفنی2
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگاناطالع رسانی3
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانپيگيری امور مشتريان4
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانمشاوره فنی۵
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگاناياب و ذهاب فعاليت های امدادی6
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهتعميرات خودرو )قطعه و اجرت(*۷
طبق ضوابططبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهسرويس در محل )اتو كليك( و امداد گلس۸
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانحمل و جابجايی خودرو۹
رايگانرايگانرايگانرايگانرايگانرايگانانتقال سرنشينان خودرو متوقف در جاده های بين شهری۱۰

خدمات امدادى :
طبق ضوابط خدمات طاليی------پوشش زيان ناشی از حوادث۱۱
------پوشش زيان سرقت كلی و جزئی۱2
پوشش زيان حوادث و باليای طبيعی۱3

آوار،  ريزش  صاعقه،  طوفان،  تگرگ،  آتشفشان،  زلزله،  )سيل، 
آتش سوزی، انفجار(

طبق ضوابط خدمات طاليی------------

طبق ضوابط خدمات طاليی------------پوشش زيان پاشش اسيد و مواد شيميايی۱4
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهپوشش زيان شكست شيشه به تنهايی۱۵
طبق ضوابط خدمات طاليی------تعويض خودرو در خسارت و سرقت كلی۱6
تا 6۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش تا 4۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش تا 2۵۰۰۰ كيلومتر پيمايشطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهارائه سرويس های ادواری و نگهداری۱۷
طبق ضوابط خدمات طاليیطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهانجام تعميرات خودرو )قطعه و اجرت(*۱۸
هر6۰۰۰۰ كيلومتر پيمايش------------------------------تحويل تاير )حداكثر 4 حلقه در يك دوره(۱۹

* در صورتی كه خودرو شما در دوره گارانتی شركت ايران خودرو باشد، هزينه قطعات تعويضی، دستمزد و دريافت داغی قطعات، طبق ضوابط مشمول دوره گارانتی است.
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 جدول

 

 در خودروسازان راین امداد پاسخگویی مرکز کارشناسان امدادخواه، توسط خودرو اندازی راه امکان صورت در :تلفنی اندازی راه -

 تالش امکان، صورت در پاسخگویی مرکز در مستقر فنی کارشناسان. میباشند فنی های راهنمایی ارائه آماده روز شبانه ساعت ۲۴

سازان خودرو امداد توسط خدمات این است، ذکر شایان. نمایند رفع محل در مشتری راهنمایی با را خودرو فنی ایرادات کرد خواهند

شد خواهد ارائه رایگان صورت به خودروسازان راین صنعتی گروه مداری مشتری سیاستهای راستای درراین 

خدمات امداد سیار   
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 تایر، باد تنظیم و پنچرگیری خودرو، های درب کردن باز سوخت، تامین کمکی، باتری شامل خدمات این :امداد عمومی خدمات

 از فارغ خودروها، اغلب برای مشتری محل در حمل یا پالس سریع، امداد ناوگان توسط که باشد می خودرو حمل و زاپاس تعویض

 .گردد می ارائه خودرو سازنده کارخانه برند

 برای زیان یا سانحه بروز احتمال آن، حرکت ادامه و گردد متوقف سانحه با فنی نقص علت به شما خودرو که صورتی در :سریع امداد

 امدادی خودرو با دسترسی امکان که کشور از نقطه هر در و روز شبانه از زمان هر در باشد، داشته پی در را سرنشینان و راننده خودرو،

 توقف محل به خودرو حمل یا ایراد رفع جهت امدادی ناوگان باشد، میسر شهرسازی و راه وزارت در شده تعریف راههای طریق از

 انجام قابل محل در دقیقه ۲۰ از کمتر مدت طی که بوده امدادی سیک تعمیرات شامل سریع امداد خدمات شد خواهد اعزام خودرو

 توقف محل در را شما خودروی دهد اجازه ایمنی و محیطی شرایط که جایی تا کنند، می تالش توان حداکثر با امدادگران. باشد می

 .نمایند اندازی راه و یابی عیب
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 لنت شمع، فیلترها، موتور، روغن تعویض محل در سرویس خدمات مشتریان، حال رفاه منظور به (:کلیک انو) محل در سرویس

 با مطابق وقت اسرع در ایشان، کار با زندگی محل در...(  و کن پاک برف تیغه پنچرگیری،تعویض سوخت، تأمین تایم، تسمه ترمز،

 .گردد می ارائه اتوکلیک ناوگان توسط شده، اعالم مکان و زمان

 

 

 

 سبک تعمیرگاهی خدمات انجام جهت مشتریان، زمان مدیریت و خودرو حمل از جلوگیری هدف با پالس امداد خدمت پالس؛ امداد

 پایین شیلنگ استارت، دینام، هیدرولیک، پمپ رادیاتور، تعویض به توان می پالس امداد در ارائه قابل خدمات عمده از. گردد می ارائه

. نمود اشاره دیگر مورد دهها و رادیاتور،
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 زمان با مطابق مشتری وقت اتالف از جلوگیری و هزینه کاهش منظور به گلس امداد خدمت(: محل در شیشه تعویض) گلس امداد

 .گردد می ارائه مشتری شده اعالم مکان و

. باشدمی ارائه قابل آبنه و چراغ لچکیها، جانبی، های شیشه عقب، شیشه جلو، شیشه تعویض نظیر خدماتی گلس، امداد در

 خودرو انواع حمل( پالس امداد و سریع امداد تلفنی، اندازی راه توسط محل در خودرو اندازی راه امکان عدم صورت در :خودرو حمل

 شده متوقف خودرو نوع به توجه با. شود می انجام روز، شبانه ساعت ۲۴ طول در امدادی ناوگان توسط استاندارد و نوین های شیوه با

 المللی بین استانداردهای سطح در را حمل و امدادرسانی عملیات بره خودرو و سوار خودرو انواع شامل حمل ناوگان محیطی، شرایط و

 .میدهند انجام

 بین های دهجا در خودرو که شرایطی در شهر، نزدیکترین به خودرو سرنشینان رایگان انتقال: معیوب خودروی سرنشینان انتقال

 شود می انجام باشد، شده متوقف شهری
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 خریداری را ستاره چهار و ستاره سه دوستاره ستاره، یک سال، طالیی کارت مختلف سطوح قالب در را خدمات این که مشترکینی-

گردند مند بهره ذیل شرح به خودروسازان راین شرکت ویژه خدمات از توانند می کنند، می

روز شبانه ساعات تمام در امدادی خدمات ارائه  

شهر نزدیکترین به دیده سانحه خودروی سرنشینان انتقال  

تصادفات سواتح، از ناشی خودرو به وارده زیان پوشش و مجاز نمایندگی نزدیکترین به دیده سانحه خودروی رایگان انتقال 

  خودرو شده سرقت قطعات و

طبیعی سوانح از ناشی خودرو به وارده زیان پوشش و خودرو کلی سرقت و کلی زبان از ناشی خودرو تعویض زیان پوشش 

  زلزله و سیل طوفان، آذرخش، آتشفشان، تگرگ، بارش: نظیر

 خدمات کارت طالیی
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مواد ریزش انفجار، آوار، ریزش تنهایی، به شیشه شکست: نظیر طبیعی غیر سوانح از تاشی خودرو به وارده زیان پوشش 

 خودرو روی بر شی پرتاب با افتادن اسیدی، و شیمیایی

 خودروسازان راین شرکت تعمیراتی استانداردهای با مطابق خودرو تعمیرات انجام

 سال یک مدت به اشتراک دوره در شده تعمیر خودرو رنگ دوام و کیفیت تضمین

 کارت تعهد در تمقررا و ضوابط رعایت با بیمه بر مازاد پوشش باشد داشته شده شناخته سانحه مفسر مشترک، که صورتی در: 1 نکته

 .باشد می طالیی

 بر ادواری های سرویس و تعمیرات زبان، پوشش شامل خدمات، ارائه زمان درخودروسازان راین  خودرو شرکت تعهدات سقف:۲ نکته

 .باشد می اشتراک خرید زمان درخودروسازان راین  رسمی قیمتهای مطابق قطعات، و خودرو ارزش اساس
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  تصادفات

 سقوط و واژگونی خودروی به دیگر جسمی برخورد متحرک، یا ثابت جسم به برخورد خودرو، چند یا دو خوردن هم به از ناشی زیان

 .باشد می طالیی کارت سطوح تمامی تعهد در خودرو زیر از زبان و خودرو

سرقت

 شرکت مقررات و ضوابط مطابق و نموده اقدام پرونده تشکیل به نسبت شود، سرقت شما خودروی که صورتی در( کلی) خودرو سرقت 

 دریافت خودروسازان راین شرکت موجود محصوالت از کیلومتر صفر خودروی دستگاه یک دریافت جهت نامه معرفی ،خودروسازان راین

 خدمات کارت طالیی
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 جزئی، سرقت زیات پوشش جهت گردد، سرقت خودرو از لوازمی و قطعات که صورتی در( جزیی) خودرو لوازم سرقت و. نمود خواهید

 .نمایید حاصل تماس ۴۳۹۳۲ شماره با انتظامی مراجع از سرقت گزارش دریافت از پس بالفاصله

 :سوانح

 شیشه کستش اسیدی، و شیمیایی مواد ریزش زلزله، و سیل طوفان، انفجار، تگرگ، بارش آذرخش، آتشفشان، از ناشی زیان پوشش 

شی افتادن و آوار ریزش تنهایی، به

 تصادفات،) الذکر فوق خدمات دریافت جهت: نکته. باشد می سال کارت استثناء به طالیی کارت سطوح کلیه تعهد در خودرو روی بر

 مراکز از یکی به باشد می حرکت قابل خودرو که صورتی در یا و خودروسازان راین مجاز های نمایندگی از یکی به( سوانح سرقت،

WWW.PAC.IRسایت  به کارشناسی مراکز آدرس مشاهده جهت) نمایید مراجعهخودروسازان راین  شرکت کارشناسی

(.فرمایید مراجعه

  :خودرو تعویض
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 مدارک ارائه با توانند می( خودرو روز ارزش ٪۶۰ از بیش) تصادف یا حادثه از ناشی خودرو کلی های زبان جبران برای مشترکین

 محصوالت از کیلومتر صفر خودروی دستگاه یک ایران خودرو امداد شرکت مقررات چارچوب در و جاری ضوابط طبق معتبر،

 .نمایند دریافت را خودروسازان راین

دوره ای سرویس

 قبل کیلومتر ۵۰۰ بازه در شده، تعیین کیلومتر در اشتراک اعتبار زمان در توانید می خود خودروی ای دوره های سرویس انجام جهت

 تلفنی تماس طی یا و مراجعه خودروسازان راین مجاز های نمایندگی به نظر مورد سرویس برای آن از بعد کیلومتر 1۵۰۰ حداکثر و

 بر و شده خریداری خدمت سطح با متناسب خدمت این در. نمایید استفاده( کلیک اتو) محل در سرویس خدمت از ۴۳۹۳۲ شماره با

 :گیرد می انجام دبل مصرفی قطعات تعویض سرویس، هر در شده تعریف قطعات اساس

(سوخت روغن، هوا،) فیلترها تعویض و موتور روغن تعویض 
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موتور شمع تعویض  

جلو ترمز لنت تعویض  

تایمینگ تسمه تعویض

 خودرو فنی تعمیرات 

 خودرو، در فنی ایراد گونه هر بروز صورت در کنند، می خریداری ستاره ۴ -۳ -۲ طالیی کارت قالب در را خدمات این که مشترکینی 

 تعمیراتی استانداردهای و سازان راینخودرو امداد ضوابط طبق را خود خودروی تعمیرات مجاز های نمایندگی به مراجعه با توانند می

 تعمیرات انجام فرآیند مستمر بطور سازان راینخودرو امداد کارشناسان خدمت این در. دهند انجام خودروسازان راین صنعتی گروه

 خودرو خدمات کیفیت از اطمینان از پس نهایت در و کرده نظارت خودروسازان راین صنعتی گروه مجاز های نمایندگی در را خودرو

 .دهند می تحویل مشتری به را

تایر حلقه چهار ارائه
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 کارت مشترکین. است شده گرفته نظر در سازان راینخودرو امداد مشترکین سفرهای ایمنی بهبود و آسایش هدف با خدمت این

 مند بهره اشتراک دوره یک طول در کیلومتر ۶۰۰۰۰ مسافت طی از پس تایر حلفه چهار تعویض خدمات از توانند می ستاره ۴ طالیی

 .گردند

 

 

 

 

  اشتراک تمدید و جذب
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 تمدید برای شرکت ضوابط طبق توانند می تولید زمان از سال 1۰ تا خودروسازان راین صنعتی گروه تولید سواری خودروهای کلیه

 نیازی باشند، تمدید شرایط مشمول اشتراک، اتمام از قبل طالیی کارت مشترکین که صورتی در. نمایند اقدام سال هر در طالیی کارت

 بر مبنی کارشناس تأیید و بازدید از بعد طالیی، کارت انواع صدور اشتراک، اعتبار اتمام صورت در لیکن باشد، نمی خودرو از بازدید به

 تولیدی کیلومتر صفر خودروهای سیار امداد اشتراک اعتبار مدت. شد خواهد انجام ضوابط مطابق اشتراک تمدید خودرو، سالمت

 باشد می سال دو اند، آمده در سازان راینخودرو امداد اشتراک به کهخودروسازان راین  شرکت

 

 

 

 

 

100



 

 متقاضیان اختیار در را بیشتری امکانات قبل، های بخش در شده ذکر خدمات ارائه بر عالوه است مفتخرخودروسازان راین  شرکت

 .دهد قرار

 پاسخگویی مرکز

گردید ایجاد زیر شرح به مشتریان شده تعریف های خواسته به پاسخگویی و هدایت هدف باسازان راین خودرو امداد پاسخگویی مرکز 

مجاز های نمایندگی به مراجعه نوبت تعیین 

گلس امداد و( کلیک اتو) محل در سرویس خدمت توپت تعیین  

صنعتی گروه شکایات ثبت  

فروش و بازاریابی خدمات ارائه  

 سایر خدمات
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ارائه امکان خودروسازان راین، صنعتی گروه با مرتبط الذکر فوق نیازهای به پاسخگویی بر عالوه حاضر، حال در مرکز این 

 : است نموده فراهم شرکتهای دیگر و سازمانها برای را زیر شرح به خدمات

پاسخگوئی مرکز هوشمندانه میزبانی  

شده ارائه خدمات از استفاده سهولت و ممکن زمان ترین کوتاه در مشتری به خدمات ارائه ساماندهی 

مستمر کیفیت بهبود راستای در خدمات و محصوالت با رابطه در مشتریان از بازخورد اخذ 

مشتریان اطالعاتی جامع بانک ایجاد 
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  مناسبتی امدادهای

 . نماید می ماقدا مشتریان به ویژه خدمات ارائه به نسبت خاص، های مناسبت در خدمات ارائه منظور به سازان راینخودرو شرکت

  مناسبتی امدادهای انواع

نوروزی دادما  

تابستانی امداد 

زمستانی امداد  
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حسینی اربعین طرح در امدادرسانی  

امام حضرت رحلت سالگرد طرح امداد  

مترقبه  غیر سوانح بروز زمان در امدادرسانی 

 فنی مشاوره مرکز

 ،زان راینخودروسا صنعتی گروه کلی سیاستهای راستای در و خودرو عمومی اطالعات و آگاهی گسترش و بسط اهمیت به توجه با 

 شماره با روز بانهش از ساعت هر در توانید می شما. است نموده اندازی راه را خود فنی مشاوره مرکز سازان راینخودرو امداد شرکت

 مطرحراین  خودروسازان صنعتی گروه تولیدی سواری محصوالت کلیه خصوص در را خود فنی سئواالت و گرفته تماس مرکز این تلفن

 گردیده کیلتش منظور بدین که تخصصی گروههای کار در طرح از پس و نماید می ضبط را شما سئوال گویا، تلفن سیستم. فرمائید

 .دهد می قرار اختیارتان در را پاسخ ترین کامل و بهترین تماس، از پس ممکن زمان ترین کوتاه در است
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 در وقت تمام و ثابت حضور طریق از شرکت این کشور، تردد پر های جاده در امدادرسانی اهمیت به توجه با امدادی ثابت پایگاه: 

 طریق از مشتریان، به را اشتراک فروش و ای دوره های سرویس انجام قطعات، فروش سبک، تعمیرگاهی خدمات اصلی، محورهای

WWW.PAC.IR شرکت سایت به امدادی ثابت های پایگاه آدرس از اطالع جهت. نماید می ارائه امدادی ثابت های پایگاه

 .فرمایید مراجعه

باشی سودجویان مراقب هشدار1-
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 امدادی اشتراک سال دو دارای محصوالت. نمائید حاصل استاندارد غیر و متفرقه امدادهای استفاده سوء از جلوگیری برای هشدار

 طریق از اشتراک، کارت خرید به ترغیب و راهنمایی جهت شما با متفرقه های شرکت تماس گونه هر صورت در باشند، می رایگان

 حاصل فرمایید.اطمینان آنها اصالت از ۴۳۹۳۲ با تماس یا شرکت سایت

 از استفاده و شناسایی کارت و کد طریق از تنها امدادگر هویت ،سازانخودرو امداد سوی از امدادگر اعزام و خدمت دریافت هنگام۲-

 .گردد می احراز( لوگوی) آرم

. نمایید دریافت خاطر اطمینان جهت را شده ارائه خدمات فاکتور -۳

 می اطمینان برچسب با بندی بسته درشرکت خودروسازان راین  محصوالت اصلی قطعات امدادگران، استفاده مورد قطعات تمام۴-

 .باشد
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