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صفحه 1 :از 17

(جک و لیفان)

 -1مقدمه:
امروزه تمامي شركت هاي توليد كننده خودرو در بازارهاي با رقابت بسيار فشرده سعي در جلب رضايت مشتريان خود دارند تا در اين رهگذر با عرضه
محصوالت خود نقش بيشتري در گرداندن چرخ صنعت و حصول تبعات ناشي از آن داشته باشند.
در اين راستا عالوه بر فعاليتهاي گسترده در راستاي بهبود كيفيت محصوالت ،ارائه خدمات پس از فروش نيز امري اجتناب ناپذير و ضروري مي باشد.
اين دستورالعمل به منظور ايجاد زبان مشترك ميان شركت خدمات و تجارت بم خودرو و نمايندگان محترم اين شركت در تبادل اطالعات و مناسبات
همه جانبه تهيه و تدوين شده است و تعريف معيارها و استانداردهاي قابل استفاده و همچنين شفاف سازي سياست شركت در قبال گارانتي خودروهاي
تحت پوشش از مهمترين اهداف اين دستورالعمل مي باشد.
 -2هدف :
 اطمينان از تعمير مشكالت فني و خدمات رايگان خودرو در محدوده زماني مشخص تهيه داده هاي فني و آماري به منظور بهبود كيفيت محصوالت. گارانتي يك نوع خدمات است كه اطمينان خاطر الزم را به مشتري در مورد وسيله خريداري شده مي دهد. -3دامنه کاربرد :كليه نمايندگيهاي مجاز سراسر كشور تحت پوشش شركت.
 -4تعاريف:
 :1-4خودرو هاي سواري شخصي
به خودرو هايي اطالق ميگرددكه توسط شخص براي استفاده خود ،خانواده و يا يك سازمان به منظور استفاده غير تجاري خريداري شده است .
 :2-4تعريف گارانتي
تضمين حفظ كيفيت عملكرد خودرو مطابق استانداردهاي كارخانه سازنده و ضوابط مشخص در طول دوره گارانتي.
 :3-4دوره گارانتي
مدت زمان و يا كيلومتر كاركردي كه يك خودرو تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرد .دوره گارانتي براي خودرو هاي سواري شخصي تحت پوشش
شركت بم خودرو بشرح زير است:
  2سال يا  50,000كيلومتر (هركدام كه زودتر فرا برسد)  3سال يا  60,000كيلومتر (هركدام كه زودتر فرا برسد)  3سال يا  100,000كيلومتر (هركدام كه زودتر فرا برسد) 5 -سال يا  150,000كيلومتر (هركدام كه زودتر فرا برسد)
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 :4-4شروع دوره گارانتي
مالك شروع دوره گارانتي ،از تاريخ تحويل خودرو به مشتري است كه در سيستم جامع خدمات شركت (سيستم سون) درج شده است.
 :5-4دوران تعهد:
مدت زمان تعهد شركت براي ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان بوده و  10سال پس از فروش خودرو مي باشد.
 -5جزيیات و استثنائات گارانتی خودرو هاي شخصی
 :1-5استفاده و تعمير خودرو ها بايد بر مبناي مقررات و قوانين عمومي كشور  ،راهنماييها و دفترچه هاي اعالم شده از سوي شركت بم خودرو و كتابچه
هاي راهنماي مشتري و تعمير و نگه داري ارائه شده باشد .اجرت اولين سرويس هر خودرو مطابق با شرايط اعالم در دفترچه گارانتي خودرو رايگان
خواهد بود و نمايندگي هاي مجاز بايد انجام شدن سرويس اوليه خودرو را در دفترچه ثبت و با مهر نمايندگي تاييد نمايند.
 :2-5گارانتي شامل ايرادهاي كيفي ناشي از طراحي ،توليد ،مونتاژ و يا مواد اوليه قطعات يا سيستمهاي موجود در خودرو خواهد بود.
 :3-5تعويض قطعات در طول دوره گارانتي موجب افزايش مدت گارانتي خودرو نمي شود.
 : 4-5داغي قطعاتي كه بصورت گارانتي تعويض شده اند متعلق به شركت سازنده است و مشتري يا نمايندگي نمي توانند آن را نزد خود نگه دارند.
 :5-5هرگونه تصميم گيري در خصوص داغي قطعات گارانتي مختص شركت سازنده خودرو است.
 :6-5صحت عملكرد سيستم ايربگ در صورت نگهداري صحيح و توجه به عالئم هشدار دهنده توسط مشتري و رعايت "ماده  " 14آييننامه اجرايي
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو  ،تا پايان دوران تعهد مورد ضمانت شركت خواهد بود.

 -6مواردي که خودرو و يا تعويض قطعات شامل گارانتی نخواهند بود
 :1-6قطعاتي كه غير از نقص ساخت و جنس دچار ايراد شده باشند (استفاده نادرست ،تصادفات و غيره)
 :2-6در طول دوره گارانتي ،در صورت استفاده از قطعات غير اصلي (قطعاتي كه از طريق شركت بم خودرو تهيه و توزيع نميگردند حتي اگر داراي مارك
و آرم سازنده اصلي باشد) و بروز هرگونه ايراد ،قطعه معيوب و مجموعههاي مرتبط با آن مشمول گارانتي نمي شوند.
تبصره  :1چنانچه جهت رفع ايراد گارانتي نياز به تعويض قطعه و يا مواد مصرفي باشد ،آن قطعه و يا مواد نيز تحت پوشش گارانتي خواهد بود.
نام قطعات و مواد مصرفی
روغن ها نظير روغن موتور ،گيربكس ،ترمز و هيدروليك
مايعات نظير مايع ضد يخ ،مايع شيشه شوي
فيلترها نظير فيلتر بنزين ،فيلتر هوا

تبصره  :2عيوب و كمبود مايعات و مواد مصرفي ناشي از توليد تا  3ماه و  3000كيلومتر مشمول گارانتي ميباشد.
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 :3-6خسارت وارده به خودرو به دليل عدم سرويس و نگهداري صحيح از قبيل عدم مراجعه به موقع سرويسهاي ادواري مطابق دفترچه راهنماي گارانتي
خودرو در نمايندگيهاي مجاز ،استفاده از سوخت يا مكملهاي غير استاندارد ،عدم استفاده از روغنها و روانكارهاي توصيه شده در كتابچه راهنماي
مشتريان و  ...موجب خروج قطعات مرتبط از شرايط گارانتي خواهد بود.
 :4-6صدماتي كه به علت عدم استفاده طوالني مدت از خودرو به آن وارد مي شود مانند خسارت ناشي از روغن موتوري كه به دليل عدم روشن شدن
طوالني مدت موتور به آن وارد مي شود ،خالي شدن باتري به واسطه عدم استفاده از خودرو براي مدت زمان طوالني ،هرگونه آسيبي (اعم از طبيعي و
غير طبيعي) به رنگ و بدنه خودرو ناشي از توقف طوالني باشد و غيره ،مشمول گارانتي نميباشند.
 :5-6خرابي قطعات و يا بروز ايرادا تي كه ناشي از تصادف ،تعويض اتاق خودرو و يا استفاده نامتعارف مانند حمل بار با وزن بيشتر از حد مجاز و  ...باشند.
 :6-6ايرادات ناشي از تعويض يا تعمير غير اصولي و يا برداشتن قطعات خودرو.
 : 7-6در صورتي كه مالك ،مدارك گارانتي خودرو را ارائه ندهد و امكان اثبات تحت پوشش گارانتي بودن خودرو وجود نداشته باشد.
 :8-6قطعاتي كه به طور عادي مصرفي بوده و يا در معرض استهالك روزمره قرار دارند و نياز است در يك دوره زماني مشخص تعويض شوند مانند
تسمهها ،بنزين ،سرريز كردن يا تعويض انواع سياالت (مانند مايع شيشهشوي ،مايع خنك كننده موتور و غيره) روغنها و روانكارها (مانند روغن موتور،
روغن ترمز ،روغن هيدروليك و غيره) فيلترها و گاز كولر ،مگر اينكه در مدت زماني كمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده شده باشند و يا خرابي يكي
از مجموعههاي تحت پوشش گارانتي موجب شود كه اين قطعات زودتر از موعد معمول تعويض شوند.
 :9-6صدماتي كه ناشي از حوادث يا عوامل طبيعي (مانند سيل ،زلزله ،صاعقه ،ريزشهاي هوايي ،بارانهاي اسيدي ،رانندگي در محيط نمكزار ،شيره
درختان و برگها ،فضله پرندگان ،انواع آلودگيهاي زيست محيطي ،طوفان يا ساير سوانح طبيعي) و يا تاثير مواد پراكنده در محيط مانند سموم دفع آفات
و خساراتي كه بدليل اغتشاش و شورشهاي اجتماعي و سياسي به خودرو وارد ميشوند.
 :10-6عوامل جادهاي (شن ،سنگريزه ،گرد و غبار يا ساير عوامل جادهاي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي شيشه شود.
 :11-6خودرو هاي معيوب كه در مزايده يا با تخفيف فروخته شدهاند مشمول گارانتي نخواهند بود مگر با مجوز كتبي از شركت كرمان موتور.
 :12-6هرگونه دستكاري غير اصولي ،تغيير و يا نصب سيستمهاي اضافه بر روي خودرو بدون مجوز شركت سازنده و يا استفاده از آپشنهايي كه مغاير با
وضعيت استاندارد و طراحي خودرو ميباشند موجب خروج بخشهاي مرتبط از شرايط گارانتي خواهد شد .مانند استفاده از رينگها و تايرها ،سيستمهاي
صوتي و تصويري ،دزدگير و غيره كه باعث خارج شدن جلوبندي و سيستم هاي برقي از گارانتي خواهد شد .نصب هرگونه تجهيزات اضافي و آپشن براي
تزئينات خودرو مانند نصب كفپوش در كف اتاق كه به دليل عدم رعايت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلي و كمربندها موجب خروج اين قطعات از گارانتي
خواهد شد و يا نصب روكش صندلي براي خودروهايي كه داراي ايربگ جانبي هستند كه باعث عدم عملكرد صحيح ايربگ شود.
 :13-6آسيب ديدگي ناشي از حمل بار غير مجاز و زياد و همچنين جابجايي نامناسب با خودروبر.
 : 14-6ايرادات ناشي از رانندگي در آب عميق و يا شستشوي موتور كه باعث نفوذ آب به اجزا الكترونيكي ،موتوري و داخلي خودرو گردد.
 :15-6خسارت ناشي از استهالك طبيعي خودرو ،فرسودگي و رنگ پريدگي.
 :16-6استفاده از خودرو در مسابقات رالي ،سرعت و ......
 : 17-6در صورتي كه خودرو به روش تبديل كارگاهي و با استفاده از كيت هاي تائيد نشده توسط شركت كرمان موتور و در كارگاههاي غير مجاز دوگانه
سوز شود ،كليه قسمتهاي موتور و سيستم سوخترساني و سيستم ترمز از شرايط گارانتي خارج خواهند شد.
 : 18-6هزينه پاركينگ و عدم استفاده از خودرو و بكسل كردن خودرو (بكسل كردن خودرو در شرايط خاص به تشخيص شركت خدمات پس از فروش
مشمول گارانتي ميگردد)
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 :19-6هرگونه تغييرات در خودرو و تقويت آن و يا تغييرات در نرمافزار  ECUموتور يا نرمافزار  TCUگيربكس ،يا حذف برخي از قطعات و جايگزيني با
قطعات ديگر.
 :20-6وجود هرگونه گرد رنگ كه ناشي از قرار گرفتن خودرو در محيط نامناسب باشد.
 :21-6خسارات ناشي از قرار گرفتن خودرو در ميدانهاي قوي مغناطيسي و غيره (كنار پستهاي برق و زير دكلهاي فشار قوي انتقال نيرو)
 :22-6صدمات ناشي از تردد خودرو در مسيرهاي قيرپاشي شده ،نمكريزي شده و عوامل بيروني نظير برخورد سنگ و شن با خودرو.
 :23-6ايرادات ناشي از استفاده از باتري با آمپراژ نامناسب
 :24-6ايرادات ناشي از استفاده از مواد شيميايي براي تميز كردن رنگ خودر و يا تزئينات داخلي
 : 25-6عدم مراجعه مالك خودرو مشمول فراخوان پس از اعالم فراخوان از سوي شركت به نمايندگيهاي مجاز ،موجب خروج قطعات مرتبط و سلب
مسئوليت از شركت خواهد شد.

 -7شرايط ابطال گارانتی
 :1-7عدم انجام سرويس اوليه
 :2-7دستكاري يا جداكردن كيلومتر شمار خودرو ،به غير از مواردي كه توسط عامليت مجاز صورت ميپذيرد.
 : 3-7تعمير خودرو در مكان هايي غير از نمايندگي هاي مجاز و مورد تائيد شركت منجر به ابطال گارانتي قطعات و يا سيستم تعمير شده ميگردد.
 :4-7مواردي كه به تشخيص شركت نقص فني ناشي از عدم انجام به موقع سرويسهاي دورهاي بوده است.

 -8دامنه گارانتی براي هر خودرو
بر اساس سياست ها و تصميمات متخذه ،دامنه گارانتي براي هر خودرو به صورت جداگانه از سوي كرمان موتور اعالم ميگردد .بديهي است كه اين دامنه
كمتر از زمان و كيلومتر تعيين شده در قوانين جاري كشور نخواهد بود و براي هر خودرو به صورت پيوست ،جز الينفك خطمشي گارانتي ميگردد.
 -9سرويس اولیه:
سرويس اوليه خودروهاي توليدي شركت كرمان موتور مطابق مندرجات دفترچه گارانتي ،تحت شرايط زير انجام خواهد شد:
 :1-9انجام خدمات سرويس اوليه بين  2500تا  3000كيلومتر ( ±200كليومتر) كاركرد و قبل از سپري شدن يك سال از تاريخ تحويل خودرو الزامي
بوده و عدم انجام آن در محدوده زماني و مسافتي مذكور منجر به ابطال كامل گارانتي خودرو ميگردد.
تبصره :اجرت سرويس اوليه و هزينه قطعات و مواد مصرفي طبق اطالعيههاي شركت خدمات پس از فروش به حساب گارانتي يا مشتري خواهد بود.
 :2-9در صورتيكه خودرو بين  3000تا  6000كيلومتر كاركرد داشته باشد و از زمان تحويل آن كمتر از  1سال سپري شده باشد سرويس اوليه خودرو
پس از كارشناسي فني به هزينه مشتري قابل انجام است و خودرو در شرايط گارانتي قرار خواهد گرفت.
 :3-9در صورتيكه خودرو بيش از  6000كيلومتر كاركرد داشته باشد و يا از تاريخ تحويل آن بيش از  1سال سپري شده و سرويس اوليه آن انجام نشده
باشد ،اين خودرو از شرايط گارانتي كامل خارج خواهد شد.
 :4-9در فاصله زماني تحويل خودرو تا انجام سرويس اوليه معايبي كه منجر به عدم كارايي و توقف خودرو شوند ،تحت پوشش گارانتي قابل رفع ميباشند.
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 -10سرويس هاي ادواري :
از آنجايي كه سرويس هاي ادواري مطابق با توصيه شركت سازنده خودرو ،تاثير بسزايي در بهبود عملكرد خودرو و افزايش عمر مفيد آن دارد ،لذا انجام
اين سرويسها (از جمله تعويض روغن و فيلتر آن) مطابق با جدول سرويسهاي ادواري خودرو در شبكه نمايندگيهاي مجاز شركت كرمان موتور الزامي
ميباشد بنابراين ضروري است با مراجعه به نمايندگيهاي مجاز كرمان موتور ،نسبت به انجام سرويسهاي ادواري (با حداكثر اختالف  1000كيلومتر از
سررسيد پيمايش و يا يك ماه از سررسيد زماني مشخص شده در جدول سرويسهاي ادواري هر محصول) اقدمات الزم صورت پذيرد.
تبصره  :1مطابق ماده  14آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ،عيوب ناشي از عدم انجام سرويسهاي ادواري مطابق اطالعيه
و دفترچه راهنماي استفاده از خودرو در شبكه نمايندگي هاي خدمات پس از فروش شركت كرمان موتور  ،باعث خروج مجموعههاي مرتبط خودرو از
شرايط گارانتي ميگردد .
(جدول انجام سرويسهاي دورهاي مختص هر خودرو در دفترچه راهنماي گارانتي و اطالعيه هاي فني ذكر شده است)
 -11گارانتی رنگ خودرو:
گارانتي رنگ بدنه خودرو درصورت رعايت شرايط نگهداري مطروحه در دفترچه راهنماي هر محصول تا  3سال بعد از تاريخ تحويل خودرو و بدون
محدويت كيلومتر مي باشد .بديهي است تصادفات و نگهداري از خودرو در شرايط بد آب و هوايي مشمول گارانتي رنگ نخواهد بود.

 -12توضیحات تکمیلی:
 : 1-12كليه خدمات و قطعات تعويض شده درشبكه خدمات پس از فروش كرمان موتور به شرح ذيل مشمول گارانتي ميباشند.
خدمات 2 :ماه و يا  3000كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد)
قطعات 6 :ماه يا  10،000كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد)
 : 2-12در شرايط استثنايي و مواردي كه رسماً از سوي شركت به عنوان فراخوان و يا بازديد و كنترل اعالم مي شود ممكن است شرايط گارانتي اعالم
شده تغيير نمايد كه در هر مورد بطور جداگانه اطالع رساني خواهد شد.
 :3-12مواردي كه بنا بر كارشناسي و تشخيص شركت شامل گارانتي مضاعف گردد فقط از طريق سيستم جامع خدمات پس از فروش از سوي كارشناس
واحد گارانتي به اطالع نمايندگيها خواهد رسيد.
 :4-12عيوب مورد تائيد شيشه شامل موارد زير است:
 ايرادهاي كيفي شيشه مانند هفت رنگي و كدري كه ناشي از طراحي و يا مواد اوليه قطعه
 ترك خود به خودي شيشه بدون آثار ضرب خوردگي
الزم به ذكر است تائيد گارانتي شيشه ها اعم از شيشه هاي جانبي و شيشه سانروف فقط منوط به تائيد كارشناس واحد خدمات پس از فروش است.
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دامنه گارانتی خودروهاي
J5-AT, J5-MT, J3, X60-MT, 620-1.8, 620-1.6, 520

 -1مقدمه:
كليه اجزا و سيستمهاي خودرو به غير از استثنائات و شرايط مشخص شده در اين دستور العمل چناچه در شرايط عادي مورد بهره برداري قرار گيرند به
مدت  24ماه و يا  50،000كيلومتر هر كدام زودتر فرا رسد ،تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرند.
شركت كرمان موتور جهت رفع عيب مختار به تعويض قطعه ،قطعات يا مجموعه ها و يا تعمير آنها مي باشد و اين مورد فقط در اختيار شركت است.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف – قطعات و یا خدمات بدون گارانتی
 -1روغن موتور  -2روغن گيربكس  -3ضد يخ  -4روغن ترمز  -5روغن هيدروليك و ساير روانكارها  -6موكتهاي كف  -7خار قطعات تزئيني  -8انواع
فيلتر  -9فيوزها  -10قطعات بدنه خودرو ( قطعات بدنه ،شاسي و كف اتاق از لحاظ زنگزدگي و رنگ مشمول سه سال گارانتي مي باشند)
 - 11شستشوي انژكتورها  -12باتري ريموت  -13كليه قطعاتي كه در اثر تصادف صدمه ديدهاند و يا مطابق تشخيص كارشناس فني در اثر عدم استفاده
صحيح مالك خودرو و يا نصب تجهيزات اضافي بر روي خودرو صدمه ديده اند -14 .سرويسهاي ادواري به جز سرويس اوليه  -15آچاركشي  -16حرارت
گير منيفولد دود  -17حرارت گير لوله اگزوز  -18گردگيرها (بجز گردگير پلوس و جعبه فرمان)  -19شلگيرها ،گل پخش كن ها و كاورها  -20جاسيگاري
 -21پيچ ،مهره و واشرهاي آن و بستها  -22ترمز دربها  -23كاور الستيك زاپاس  -24لوگو  -25چشمي شيشه شوي  - 26ريموت كنترل (سيستم
صوتي و تصويري)  -27حافظه (مموري) GPS
تبصره  :1نصب هرگونه سيستم و يا تجهيزات اضافي بر روي خودرو موجب ابطال گارانتي قطعات مرتبط خواهد شد.
تبصره  :2در صورتيكه خرابي و يا نشتي از هريك از قطعات و مجموعههاي تحت پوشش گارانتي منجر به تعويض اقالم فوق گردد اين اقالم مشمول
گارانتي خواهد بود ،مشروط بر اينكه عمر مفيد قطعه يا قطعات مذكور به پايان نرسيده باشد.
تبصره  :3گارانتي تيغه برف پاك كن ،كليه المپها ،لنت ترمز ،تسمهها ( به جز تسمه تايم ) و شمع معادل  10،000كيلومتر ميباشد.
تبصره  :4قطعه تسمه تايم موتور تنها در صورت پارگي ،براي محصوالت ليفان تا  40،000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد) و براي محصوالت
جك تا  50.000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد)  ،با اخذ مجوز از واحد فني و مهندسي مشمول شرايط گارانتي ميگردد ولي در خصوص
موارد ناشي از استهالك و مصرف معمول آن به هيچ عنوان در شرايط گارانتي قرار نخواهد گرفت.
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ب -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  1سال یا  10,000کیلومتر
 -1جلو پنجره ( تغيير رنگ يا رنگ پريدگي شامل  2سال و  50،000كيلومتر مي باشد )  -2پايه آفتابگير  -3پنل طاقچه عقب  -4الستيك روي پدالها
 -5دستگيره سقفي  -6پوسته فيلتر هوا  -7رينگ چرخ در اثر ترك داشتن (در صورت تاب داشتن مشمول گارانتي نخواهد شد)  -8واشرها به غير از
واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -9بلندگوها (تغييرات غير اصولي سيستم صوتي كه منجر به آسيب رساندن به بلندگو ها مي شود ،اين قطعه را از گارانتي
خارج مي كند)  -10آنتن  -11مخزنها (نظير مخزن انبساط ،مخزن شيشه شوي و  -12 )...دوربين عقب  -13فندك  -14شارژ گاز كولر ناشي از كمبود
گاز از كارخانه فقط يكبار ( در صورتيكه ايراد دريكي از قطعات سيستم كولر و يا ديگر سيستم هاي خودرو منجر به تخليه گاز شود ،شارژگاز مشمول اين
بند نخواهد بود )  -15تنظيم نور چراغها فقط يكبار  -16رگالژ سانروف فقط يكبار  -17هواگيري ترمز فقط يكبار  -18رگالژ دربها فقط يكبار
 -19ميزان فرمان فقط يكبار  -20رگالژ پدال كالچ فقط يكبار  -21رگالژ ترمز دستي فقط يكبار  -22رگالژ كابل تعويض دنده  -23آببندي
 -24باالنس چرخ فقط يكبار  -25تعريف يا حذف خطاي سنسور تنظيم باد تايرها ( )TPMSفقط يكبار  -26نوار تزئيني درب (بلك تيب)
تبصره  :5آسيب ديدگي تزئينات و قطعات پالستيكي ناشي از استفاده نامناسب يا استفاده از پاك كنندههاي شيميايي و يا تماس مواد حالل با سطح
اين گونه قطعات ،مشمول شرايط گارانتي نميگردد.
تبصره  :6گارانتي باتري 1 :سال يا  20،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد) براي يكبار.
تبصره  :7پس از تعويض باتري براي بار نخست ،تعويض مجدد آن بر عهده تامين كننده باتري (شركت يا نمايندگي)خواهد بود و تامين كننده باتري
موظف به تضمين صحت عملكرد باتري پس از نصب ،تا پايان دوره مذكور در "تبصره  "6و يا  6ماه از تاريخ نصب باتري مي باشد (هركدام كه ديرتر
فرا برسد).
تبصره  :8گارانتي صفحه كالچ  2سال يا  30،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد).
ج – قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  2سال یا  40,000کیلومتر
 -1لوال دربها  -2كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -3ميله نگه دارنده يا جك درب موتور  -4جك صندوق عقب  -5كليدهاي برقي  -6چراغهاي
داخل و خارجي اتاق  -7رودريها (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي
قرار نميگيرد)  -8داشبورد و قطعات آن (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط
گارانتي قرار نميگيرد)  -9ميل فرمان  -10سگدست  –11رام زير موتور و ديگر قطعات جلوبندي  -12صندلي ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگي
نشيمن و يا پشتي صندلي و يا تغيير رنگ رويه (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت
شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -13ديسك و بلبرينگ كالچ (و يا پمپ پايين كالچ) كاسه نمد كالچ ،پدال كالچ و لوله روغن كالچ  -14بازويي
برفپاككن  -15نوارهاي دور درب و نوارهاي آببندي  -16دوشاخ كالچ  -17ديسك ترمز  -18آفتابگير ( ايراد دفرمگي)  -19مكانيزم آينه جانبي برقي
خودرو (درصورتيكه هيچگونه آثار ضربي و تصادف بروي آينه قابل مشاهده نباشد)  -20قاب ستونها و قابهاي تزئيني  -21سيستم صوتي و تصويري
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(شرايط گارانتي سيستم صوتي و تصويري خودرو ليفان  18 ، 1800 – 620ماه بدون محدوديت كيلومتر ميباشد)  -22نمد درب موتور
 -23سيبك طبق و سيبك فرمان  -24دسته موتور عقب  -25دسته موتور جلو راست/چپ  -26ميل تعادل كوتاه و بلند  – 27ميل موج گير كوتاه و بلند
 -28كليه بوشهاي ميل موجگير و ميل تعادل طبقهاي جلو و عقب و بوشهاي آن  -29بوق  -30گردگير پلوس و گردگير جعبه فرمان  -31تايرها (
فقط براي ايرادهاي كيفي الستيك)  -32پوليها و تسمه سفتكن سيستم تايمينگ موتور  -33موتور شيشهشوي  -34سنسور دنده عقب  -35سوئيچ
مكانيكي دربها
تبصره  :9گارانتي تاير در اثرساييدگي تنها تا زمان سرويس اوليه مورد پذيرش ميباشد و بعد از تاريخ مذكور درصورت وقوع ايراد الستيك سايي هزينه
آن بر عهده مشتري (درصورت عدم انجام سرويسهاي ادواري) و يا نمايندگي (قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرويسهاي ادواري) ميباشد.

د -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی تا  2سال یا  50,000کیلومتر
 -1قطعات موتور  -2گيربكس و قطعات داخلي آن و ديفرانسيل  -3مكانيزم تعويض دنده  -4قطعات سيستم سوخترساني و باك خودرو  -5قطعات
مكانيزم فرمان و جعبه فرمان  -6قطعات اكسل جلو و عقب به غير مواردي كه در بند هاي "الف" تا "د" ذكر شده است -7 .قطعات سيستم كولر
 -8قطعات سيستم بخاري  -9قطعات سيستم خنك كننده موتور  -10استارت و متعلقات آن  -11دينام  -12قطعات سيستم ايربگ  -13قطعات سيستم
ترمز  -14كمپرسور كولر  -15پنل كولر و بخاري  -16دسته راهنما  -17دسته برف پاك كن  -18موتور و مكانيزم برف پاككنها  -19جعبه فيوزها
 -20صفحه آمپر  -21كليه يونيت هاي كنترلي موجود در خودرو  -22مكانيزم تنظيم صندلي (به تشخيص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحيح
خراب نشده باشد)  -23مكانيزم باز كردن درب صندوق و درب موتور و درب باك بنزين  -24قطعات سيستم قفل مركزي خودرو و كليه قفلها
 -25مكانيزم شيشه باالبر خودرو  -26سيمكشيها در صورتيكه قطعات و يا تجهيزات اضافي نصب نشده باشند  -27فنرهاي لول  -28سانروف و مكانيزم
آن  -29كاتاليست اگزوز (كاتاليست كانورتر)  -30كربن كنيستر  -31انبارههاي اگزوز  -32كمك فنر جلو و عقب  -33بلبرينگ چرخهاي جلو و عقب
 -34پلوسها  -35رلههاي برقي  -36سيم كشي فندك (در صورتيكه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك يا استفاده از وسايل ديگر در محل فندك
سيمكشي سوخته باشد مشمول گارانتي نيست)  -37پمپ كالچ باال  -38كويل جرقه -39كليه سنسورها  -40دستگيرههاي داخلي و خارجي خودرو
 -41غربيلك فرمان (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)
 -42شيشهها  -43پولي كمپرسور  -44جعبه داشبورد  -45قطعات سيستم ضدسرقت  -46كمربندها  -47واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -48وايرهاي
شمع  -49فشنگي ترمز  -50فشنگي دنده عقب
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 -1مقدمه:
كليه اجزا و سيستمهاي خودرو به غير از استثنائات و شرايط مشخص شده در اين دستورالعمل چنانچه در شرايط عادي مورد بهره برداري قرار گيرند به
مدت  36ماه و يا  60،000كيلومتر هر كدام زودتر فرا رسد ،تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرند.
شركت كرمان موتور جهت رفع عيب مختار به تعويض قطعه ،قطعات يا مجموعه ها و يا تعمير آنها مي باشد و اين مورد فقط در اختيار شركت است.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -قطعات و یا خدمات بدون گارانتی
 -1روغن موتور  -2روغن گيربكس  -3ضد يخ  -4روغن ترمز  -5روغن هيدروليك و ساير روانكارها  -6موكتهاي كف  -7خار قطعات تزئيني
 -8انواع فيلتر  -9فيوزها  -10قطعات بدنه خودرو ( قطعات بدنه و شاسي و كف اتاق از لحاظ زنگ زدگي و رنگ مشمول سه سال گارانتي مي باشند)
 -11شستشوي انژكتورها  -12باتري ريموت  -13كليه قطعاتي كه در اثر تصادف صدمه ديده اند و يا مطابق تشخيص كارشناس فني در اثر عدم استفاده
صحيح مالك خودرو و يا نصب تجهيزات اضافي بر روي خودرو صدمه ديده اند -14 .سرويسهاي دورهاي به جز سرويس اوليه  -15آچاركشي  -16حرارت
گير منيفولد دود  -17حرارت گير لوله اگزوز  -18گردگيرها (بجز گردگير پلوس و جعبه فرمان)  -19شلگيرها ،گل پخش كنها و كاورها  -20جاسيگاري
 -21پيچ ،مهره و واشرهاي آن و بست ها  -22ترمز دربها  -23كاور الستيك زاپاس  -24لوگو  -25چشمي شيشهشوي  – 26ريموت كنترل(سيستم
صوتي وتصويري)  -27حافظه (مموري) GPS
تبصره  :1نصب هرگونه سيستم و يا تجهيزات اضافي بر روي خودرو موجب ابطال گارانتي قطعات مرتبط خواهد شد.
تبصره  :2در صورتيكه خرابي و يا نشتي از هر يك از قطعات و مجموعههاي تحت پوشش گارانتي منجر به تعويض اقالم فوق گردد اين اقالم مشمول
گارانتي خواهد بود ،مشروط بر اينكه عمر مفيد قطعه يا قطعات مذكور به پايان نرسيده باشد.
تبصره  :3گارانتي تيغه برف پاككن ،كليه المپها ،لنت ترمز ،تسمهها ( به جز تسمه تايم ) و شمع معادل  10،000كيلومتر ميباشد.
تبصره  :4قطعه تسمه تايم موتور تنها در صورت پارگي ،براي محصوالت ليفان تا  40،000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد) و براي محصوالت
جك تا  50.000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد)  ،با اخذ مجوز از واحد فني و مهندسي مشمول شرايط گارانتي ميگردد ولي در خصوص
موارد ناشي از استهالك و مصرف معمول آن به هيچ عنوان در شرايط گارانتي قرار نخواهد گرفت.
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ب -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  1سال یا  10,000کیلومتر
 -1جلو پنجره ( تغيير رنگ يا رنگ پريدگي شامل  2سال و  50،000كيلومتر مي باشد )  -2پايه آفتابگير  -3پنل طاقچه عقب  -4الستيك روي پدالها
 -5دستگيره سقفي  -6پوسته فيلتر هوا  -7رينگ چرخ در اثر ترك داشتن (در صورت تاب داشتن مشمول گارانتي نخواهد شد)  -8واشر ها به غير از
واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -9بلندگوها (تغييرات غير اصولي سيستم صوتي كه منجر به آسيب رساندن به بلندگو ها مي شود ،اين قطعه را از گارانتي
خارج مي كند)  -10آنتن  -11مخزنها (نظير مخزن انبساط ،مخزن شيشه شوي و  -12 )...دوربين عقب  -13فندك  -14شارژ گاز كولر ناشي از
كمبود گاز از كارخانه فقط يكبار ( در صورتيكه ايراد در يكي از قطعات سيستم كولر و يا ديگر سيستم هاي خودرو منجر به تخليه گاز شود ،شارژگاز
مشمول اين بند نخواهد بود )  -15تنظيم نور چراغها فقط يكبار  -16رگالژ سانروف فقط يكبار  -17هواگيري ترمز فقط يكبار  -18رگالژ دربها فقط
يكبار  -19ميزان فرمان فقط يكبار  -20رگالژ پدال كالچ فقط يكبار  -21رگالژ ترمز دستي فقط يكبار  -22رگالژ كابل تعويض دنده  -23آببندي
 -24باالنس چرخ فقط يكبار  -25نوار تزئيني درب (بلك تيب)  -26تعريف يا حذف خطاي سنسور تنظيم باد تايرها ( )TPMSفقط يكبار
تبصره  :5آسيب ديدگي تزئينات و قطعات پالستيكي ناشي از استفاده نامناسب يا استفاده از پاك كنندههاي شيميايي و يا تماس مواد حالل با سطح
اين گونه قطعات ،مشمول شرايط گارانتي نميگردد.
تبصره  :6گارانتي باتري 1 :سال يا  20،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد) براي يكبار.
تبصره  :7پس از تعويض باتري براي بار نخست ،تعويض مجدد آن بر عهده تامين كننده باتري (شركت يا نمايندگي)خواهد بود و تامين كننده باتري
موظف به تضمين صحت عملكرد باتري پس از نصب ،تا پايان دوره مذكور در "تبصره  "6و يا  6ماه از تاريخ نصب باتري مي باشد (هركدام كه ديرتر
فرا برسد).
تبصره  :8گارانتي صفحه كالچ 2 :سال يا  30،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد).
ج – قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  2سال یا  40,000کیلومتر
 -1لوال دربها  -2كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -3ميله نگه دارنده يا جك درب موتور  -4جك صندوق عقب  -5كليدهاي برقي  -6چراغهاي
داخلي و خارجي اتاق  -7رودريها (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط
گارانتي قرار نميگيرد)  -8داشبورد و قطعات آن (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت
شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -9ميل فرمان  -10سگدست  -11رام زير موتور و ديگر قطعات جلوبندي  -12صندلي ها و كنسول وسط فقط شامل فرو
رفتگي نشيمن و يا پشتي صندلي و يا تغيير رنگ رويه (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد
تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -13ديسك و بلبرينگ كالچ (يا پمپ پايين كالچ) ،كاسه نمد كالچ ،پدال كالچ و لوله روغن كالچ  -14نوارهاي
دور درب و نوارهاي آببندي  -15دوشاخ كالچ  -16ديسك ترمز  -17آفتابگير ( ايراد دفرمگي)  - -18مكانيزم آينه جانبي برقي خودرو (درصورتيكه
هيچگونه آثار ضربي و تصادف بروي آينه قابل مشاهده نباشد)  - 19قاب ستونها و قابهاي تزئيني  -20سيستم صوتي و تصويري (شرايط گارانتي
سيستم صوتي و تصويري خودرو  X60-ATو  18 ،S3ماه يا  40،000كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) ميباشد)  -21نمد درب موتور  -22سيبك طبق
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و سيبك فرمان  -23دسته موتور عقب  -24دسته موتور جلو راست/چپ  -25ميل تعادل كوتاه و بلند  – 26ميل موجگير كوتاه و بلند  -27كليه بوشهاي
ميل موجگير و ميل تعادل طبقهاي جلو و عقب و بوشهاي آن  -28موتور شيشهشوي  -29گردگير پلوس و گردگير جعبه فرمان  -30جعبه داشبورد
 -31بوق  -32تايرها (فقط براي ايرادهاي كيفي الستيك)  -33پوليها و تسمه سفت كن سيستم تايمينگ موتور  -34سنسور دنده عقب
تبصره  :9گارانتي تاير در اثرساييدگي تنها تا زمان سرويس اوليه مورد پذيرش مي باشد و بعد از تاريخ مذكوردرصورت وقوع ايراد الستيك سايي ،هزينه
آن برعهده مشتري (درصورت عدم انجام سرويسهاي ادواري) و يا نمايندگي (قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرويسهاي ادواري) مي باشد.

د -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  3سال یا  60,000کیلومتر
 -1قطعات موتور  -2گيربكس و قطعات داخلي آن و ديفرانسيل  -3مكانيزم تعويض دنده  -4قطعات سيستم سوخت رساني و باك خودرو  -5قطعات
مكانيزم فرمان برقي و جعبه فرمان  -6قطعات اكسل جلو و عقب به غير مواردي كه در بند هاي "الف" تا "د" ذكر شده است  -7قطعات سيستم كولر
 -8قطعات سيستم بخاري  -9قطعات سيستم خنككننده موتور  -10استارت و متعلقات آن  -11دينام  -12قطعات سيستم ايربگ  -13قطعات سيستم
ترمز  -14كمپرسور كولر  -15پنل كولر و بخاري  -16دسته راهنما  -17دسته برف پاككن  -18موتور و مكانيزم برف پاككن ها  -19جعبه فيوزها
 -20صفحه آمپر  -21كليه يونيت هاي كنترلي موجود در خودرو  -22مكانيزم تنظيم صندلي (به تشخيص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحيح
خراب نشده باشد)  -23مكانيزم باز كردن درب صندوق و درب موتور و درب باك بنزين  -24قطعات سيستم قفل مركزي خودرو و كليه قفلها
 -25مكانيزم شيشه باالبر خودرو  -26سيمكشيها در صورتيكه قطعات و يا تجهيزات اضافي نصب نشده باشند  -27فنرهاي لول  -28سانروف و مكانيزم
آن  -29كاتاليست اگزوز (كاتاليست كانورتر)  -30كربن كنيستر  -31انبارههاي اگزوز  -32كمك فنر جلو و عقب  -33بلبرينگ چرخهاي جلو و عقب
 -34پلوسها  -35رلههاي برقي  -36سيم كشي فندك (در صورتيكه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك يا استفاده از وسايل ديگر در محل فندك
سيمكشي سوخته باشد مشمول گارانتي نيست)  -37پمپ كالچ باال -38كويل جرقه -39كليه سنسورها  -40دستگيره هاي داخلي و خارجي خودرو
 -41غربيلك فرمان (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)
 -42شيشهها  -43قطعات سيستم ضدسرقت  - 44پولي كمپرسور  -45كمربندها  -46واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -47سوئيچ مكانيكي دربها
 -48بازويي برف پاككن  -49فشنگي دنده عقب  -50وايرهاي شمع  -51فشنگي ترمز
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-1مقدمه:
كليه اجزا و سيستم هاي خودرو به غير از استثنائات و شرايط مشخص شده در اين دستورالعمل چنانچه در شرايط عادي مورد بهره برداري قرار گيرند به
مدت  36ماه و يا  100،000كيلومتر هر كدام زودتر فرا رسد ،تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرند.
شركت كرمان موتور جهت رفع عيب مختار به تعويض قطعه ،قطعات يا مجموعه ها و يا تعمير آنها مي باشد و اين مورد فقط در اختيار شركت است.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -قطعات و یا خدمات بدون گارانتی
 -1روغن موتور  -2روغن گيربكس  -3ضد يخ  -4روغن ترمز  -5روغن هيدروليك و ساير روانكارها  -6موكتهاي كف  -7خار قطعات تزئيني  -8انواع
فيلتر  -9فيوزها  -10قطعات بدنه خودرو ( قطعات بدنه و شاسي و كف اتاق از لحاظ زنگ زدگي و رنگ مشمول سه سال گارانتي مي باشند)
 -11شستشوي انژكتورها  -12باتري ريموت  -13كليه قطعاتي كه در اثر تصادف صدمه ديده اند و يا مطابق تشخيص كارشناس فني در اثر عدم استفاده
صحيح مالك خودرو و يا نصب تجهيزات اضافي بر روي خودرو صدمه ديده اند -14 .سرويس هاي دوره اي به جز سرويس اوليه  -15آچاركشي
 -16حرارتگير منيفولد دود  -17حرارتگير لوله اگزوز  -18گردگيرها (بجز گردگير پلوس و جعبه فرمان)  -19شلگيرها ،گل پخش كن ها و كاورها
 -20جاسيگاري  -21پيچ ،مهره و واشرهاي آن و بست ها  -22ترمز درب ها  -23كاور الستيك زاپاس  -24لوگو  -25حافظه (مموري) GPS
 -26چشمي شيشهشوي – 27ريموت كنترل (سيستم صوتي وتصويري)
تبصره  :1نصب هرگونه سيستم و يا تجهيزات اضافي بر روي خودرو موجب ابطال گارانتي قطعات مرتبط خواهد شد.
تبصره  :2در صورتيكه خرابي و يا نشتي از هريك از قطعات و مجموعههاي تحت پوشش گارانتي منجر به تعويض اقالم فوق گردد اين اقالم مشمول
گارانتي خواهد بود ،مشروط بر اينكه عمر مفيد قطعه يا قطعات مذكور به پايان نرسيده باشد.
تبصره  :3گارانتي تيغه برف پاككن ،كليه المپها ،لنت ترمز ،تسمهها ( به جز تسمه تايم ) و شمع معادل  10،000كيلومتر ميباشد.
تبصره  :4قطعه تسمه تايم موتور تنها در صورت پارگي ،براي محصوالت ليفان تا  40،000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد) و براي محصوالت
جك تا  50.000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد)  ،با اخذ مجوز از واحد فني و مهندسي مشمول شرايط گارانتي ميگردد ولي در خصوص
موارد ناشي از استهالك و مصرف معمول آن به هيچ عنوان در شرايط گارانتي قرار نخواهد گرفت.
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ب -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  1سال یا  10,000کیلومتر
 -1جلو پنجره ( تغيير رنگ يا رنگ پريدگي شامل  2سال و  50،000كيلومتر مي باشد )  -2پايه آفتابگير  -3پنل طاقچه عقب  -4الستيك روي پدالها
 -5دستگيره سقفي  -6پوسته فيلتر هوا  -7رينگ چرخ در اثر ترك داشتن (در صورت تاب داشتن مشمول گارانتي نخواهد شد)  -8واشر ها به غير از
واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -9بلندگوها (تغييرات غير اصولي س يستم صوتي كه منجر به آسيب رساندن به بلندگو ها مي شود ،اين قطعه را از گارانتي
خارج ميكند)  -10آنتن  -11مخزنها (نظير مخزن انبساط ،مخزن شيشه شوي و  -12 )...دوربين عقب  -13فندك  -14شارژ گاز كولر ناشي از كمبود
گاز از كارخانه فقط يكبار ( در صورتيكه ايراد در يكي از قطعات سيستم كولر و يا ديگر سيستم هاي خودرو منجر به تخليه گاز شود ،شارژگاز مشمول
اين بند نخواهد بود )  -15تنظيم نور چراغها فقط يكبار  -16رگالژ سانروف فقط يكبار  -17هواگيري ترمز  -18رگالژ دربها فقط يكبار  -19ميزان
فرمان فقط يكبار  -20رگالژ پدال كالچ فقط يكبار  -21رگالژ ترمز دستي فقط يكبار  -22رگالژ كابل تعويض دنده  -23آببندي  -24باالنس چرخ فقط
يكبار  -25فيوز خطي چند منظوره  -26نوار تزئيني درب (بلك تيب)  -27تعريف يا حذف خطاي سنسور تنظيم باد تايرها ( )TPMSفقط يكبار
تبصره  :5آسيب ديدگي تزئينات و قطعات پالستيكي ناشي از استفاده نامناسب يا استفاده از پاك كنندههاي شيميايي و يا تماس مواد حالل با سطح
اين گونه قطعات ،مشمول شرايط گارانتي نميگردد.
تبصره  :6گارانتي باتري 1 :سال يا  20،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد) براي يكبار.
تبصره  :7پس از تعويض باتري براي بار نخست ،تعويض مجدد آن بر عهده تامين كننده باتري (شركت يا نمايندگي)خواهد بود و تامين كننده باتري
موظف به تضمين صحت عملكرد باتري پس از نصب ،تا پايان دوره مذكور در "تبصره  "6و يا  6ماه از تاريخ نصب باتري مي باشد (هركدام كه ديرتر
فرا برسد).
تبصره  :8گارانتي صفحه كالچ 2 :سال يا  30،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد).
ج -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  2سال یا  40,000کیلومتر
 -1لوال دربها  -2كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -3ميله نگه دارنده يا جك درب موتور  -4جك صندوق عقب  -5تايرها (فقط براي ايرادهاي
كيفي الستيك)  -6ديسك ترمز  -7ميل تعادل كوتاه و بلند  - 8ميل موجگير كوتاه و بلند  -9كليه بوشهاي ميل موجگير و ميل تعادل طبقهاي جلو
و عقب و بوشهاي آن  -10پوليها و تسمه سفتكن سيستم تايمينگ موتور  -11رام زير موتور و ديگر قطعات جلوبندي  -12قاب ستونها و قابهاي
تزئيني  -13سيبك طبق و سيبك فرمان  -14گردگير پلوس و گردگير جعبه فرمان  -15نوارهاي دور درب و نوارهاي آببندي  -16آفتابگير ( ايراد
دفرمگي)  -17بوق  -18موتور شيشهشوي  -19سنسور دنده عقب  -20ديسك و بلبرينگ كالچ (يا پمپ پايين كالچ) كاسه نمد كالچ ،پدال كالچ و لوله
روغن كالچ  -21دوشاخ كالچ
تبصره  :9گارانتي تاير در اثرساييدگي تنها تا زمان سرويس اوليه مورد پذيرش ميباشد و بعد از تاريخ مذكوردرصورت وقوع ايراد الستيك سايي ،هزينه
آن برعهده مشتري (درصورت عدم انجام سرويسهاي ادواري) و يا نمايندگي (قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرويسهاي ادواري) مي باشد.
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د -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  3سال یا  60,000کیلومتر
 -1چراغهاي داخلي و خارجي اتاق  -2رودريها (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجبب تغييبر رنبگ در آن گبردد
تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -3داشبورد و قطعات آن (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در
آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -4ميل فرمان  -5صندلي ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگي نشيمن و يا پشتي صندلي و يا تغيير
رنگ رويه (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحبت شبرايط گبارانتي قبرار نمبيگيبرد)
 -6بازويي برف پاككن  -7مكانيزم آينه جانبي برقي خودرو (درصورتيكه هيچگونه آثار ضربي و تصادف بروي آينبه قاببل مشباهده نباشبد)  -8سيسبتم
صوتي و تصويري  -9نمد درب موتور  -10دسته موتور عقب  -11دسته موتور جلو راست/چپ  -12كاتاليسبت اگبزوز (كاتاليسبت كبانورتر)  -13كبربن
كنيستر  -14انبارههاي اگزوز  -15جعبه داشبورد  -16غربيلك فرمان (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير
رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)
ه -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  3سال یا  100,000کیلومتر
 -1قطعات موتور  -2گيربكس و قطعات داخلي آن و ديفرانسيل  -3مكانيزم تعويض دنده  -4قطعات سيستم سوخت رساني و باك خودرو  -5قطعات
مكانيزم فرمان برقي و جعبه فرمان  -6قطعات اكسل جلو و عقب به غير مواردي كه در بند هاي "الف" تا "ه" ذكر شده است  -7قطعات سيستم كولر
 -8قطعات سيستم بخاري  -9قطعات سيستم خنك كننده موتور  -10استارت و متعلقات آن  -11دينام  -12قطعات سيستم ايربگ  -13قطعات سيستم
ترمز  -14كمپرسور كولر  -15پنل كولر و بخاري  -16دسته راهنما  -17دسته برف پاككن  -18موتور و مكانيزم برف پاككنها  -19جعبه فيوزها
 -20صفحه آمپر  -21كليه يونيت هاي كنترلي موجود در خودرو  -22م كانيزم تنظيم صندلي (به تشخيص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحيح
خراب نشده باشد)  -23مكانيزم باز كردن درب صندوق و درب موتور و درب باك بنزين  -24قطعات سيستم قفل مركزي خودرو و كليه قفلها
 - 25مكانيزم شيشه باالبر خودرو  -26سيمكشيها در صورتيكه قطعات و يا تجهيزات اضافي نصب نشده باشند  -27فنرهاي لول  -28سانروف و مكانيزم
آن  -29كمك فنر جلو و عقب  -30بلبرينگ چرخهاي جلو و عقب  -31سگدست  -32پلوسها  -33رلههاي برقي  -34سيمكشي فندك (در صورتيكه
بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك يا استفاده از وسايل ديگر در محل فندك سيمكشي سوخته باشد مشمول گارانتي نيست)  -35پمپ كالچ باال
 -36كويل جرقه  -37كليه سنسورها  -38دستگيره هاي داخلي و خارجي خودرو  -39شيشهها  -40قطعات سيستم ضدسرقت  -41توربو شارژر
 -42پولي كمپرسور  -43كمربندها  -44واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -45وايرهاي شمع  -46كليدهاي برقي -47فشنگي ترمز  -48سوئيچ مكانيكي
دربها  - 49فشنگي دنده عقب
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دامنه گارانتی خودروهاي  820و S5-AT

-1مقدمه:
كليه اجزا و سيستمهاي خودرو به غير از استثنائات و شرايط مشخص شده در اين دستور العمل چناچه در شرايط عادي مورد بهره برداري قرار گيرند به
مدت  60ماه و يا  150،000كيلومتر هر كدام زودتر فرا رسد ،تحت پوشش گارانتي قرار مي گيرند.
شركت كرمان موتور جهت رفع عيب مختار به تعويض قطعه ،قطعات يا مجموعه ها و يا تعمير آنها مي باشد و اين مورد فقط در اختيار شركت است.
 -2قوانین کلی گارانتی:

الف  -قطعات و یا خدمات بدون گارانتی
 -1روغن موتور  -2روغن گيربكس  -3ضد يخ  -4روغن ترمز  -5روغن هيدروليك و ساير روانكارها  -6موكتهاي كف  -7خار قطعات تزئيني
 -8انواع فيلتر  -9فيوزها  -10قطعات بدنه خودرو ( قطعات بدنه و شاسي و كف اتاق از لحاظ زنگ زدگي و رنگ مشمول سه سال گارانتي مي باشند)
 -11شستشوي انژكتورها  -12باتري ريموت  -13كليه قطعاتي كه در اثر تصادف صدمه ديده اند و يا مطابق تشخيص كارشناس فني در اثر عدم استفاده
صحيح مالك خودرو و يا نصب تجهيزات اضافي بر روي خودرو صدمه ديده اند -14 .سرويس هاي دوره اي (به جز سرويسهايي كه توسط شركت خدمات
پس از فروش طبق اطالعيههاي مرتبط تحت پوشش گارانتي تعيين خواهند شد)  -15آچاركشي  -16حرارت گير منيفولد دود  -17حرارت گير لوله
اگزوز  -18گردگيرها (بجز گردگير پلوس و جعبه فرمان)  -19شلگيرها ،گل پخشكنها و كاورها  -20جاسيگاري  -21پيچ ،مهره و واشرهاي آن و
بستها  -22ترمز دربها  -23كاور الستيك زاپاس  -24لوگو  -25حافظه (مموري)  -26 GPSچشمي شيشه شوي – 27ريموت كنترل (سيستم
صوتي وتصويري)
تبصره  :1نصب هرگونه سيستم و يا تجهيزات اضافي بر روي خودرو موجب ابطال گارانتي قطعات مرتبط خواهد شد.
تبصره  :2در صورتيكه خرابي و يا نشتي از هريك از قطعات و سيستمهاي تحت پوشش گارانتي منجر به تعويض اقالم فوق گردد اين اقالم مشمول
گارانتي خواهد بود ،مشروط بر اينكه عمر مفيد قطعه يا قطعات مذكور به پايان نرسيده باشد.
تبصره  :3گارانتي تيغه برف پاككن ،كليه المپها ،لنت ترمز ،تسمهها ( به جز تسمه تايم ) و شمع معادل  10،000كيلومتر ميباشد.
تبصره  :4قطعه تسمه تايم موتور تنها در صورت پارگي ،براي محصوالت ليفان تا  40،000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد) و براي محصوالت
جك تا  50.000كيلومتر و يا دو سال (هركدام زودتر فرا برسد)  ،با اخذ مجوز از واحد فني و مهندسي مشمول شرايط گارانتي ميگردد ولي در خصوص
موارد ناشي از استهالك و مصرف معمول آن به هيچ عنوان در شرايط گارانتي قرار نخواهد گرفت.

F-DC-01/00

خطمشی و شرایط گارانتی

شماره مدرکI-WP-01/04 :
تاريخ بازنگري 1396/11/30 :

صفحه 16 :از 17

پیوست شماره 4
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ب -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  1سال یا  10,000کیلومتر
 -1جلو پنجره ( تغيير رنگ يا رنگ پريدگي شامل  2سال و  50،000كيلومتر مي باشد )  -2پايه آفتابگير  -3پنل طاقچه عقب  -4الستيك روي پدالها
 -5پوسته فيلتر هوا  -6شارژ گاز كولر ناشي از كمبود گاز از كارخانه فقط يكبار ( در صورتيكه ايراد در يكي از قطعات سيستم كولر و يا ديگر سيستم
هاي خودرو منجر به تخليه گاز شود ،شارژگاز مشمول اين بند نخواهد بود )  -7مخزنها (نظير مخزن انبساط ،مخزن شيشه شوي و  -8 )...تنظيم نور
چراغها فقط يكبار  -9هواگيري ترمز فقط يكبار  -10رگالژ دربها فقط يكبار  -11ميزان فرمان فقط يكبار  -12رگالژ ترمز دستي فقط يكبار
 -13رگالژ كابل تعويض دنده  -14باالنس چرخ فقط يكبار  -15رينگ چرخ در اثر ترك داشتن (در صورت تاب داشتن مشمول گارانتي نخواهد شد)
 -16رگالژ سانروف فقط يكبار  -17آببندي  -18فندك  -19تعريف يا حذف خطاي سنسور تنظيم باد تايرها ( )TPMSفقط يكبار  -20نوار تزئيني
درب (بلك تيب)
تبصره  :5گارانتي باتري 1 :سال يا  20،000كيلومتر است (هركدام زودتر فرا رسد) براي يكبار.
تبصره  :6پس از تعويض باتري براي بار نخست ،تعويض مجدد آن بر عهده تامين كننده باتري (شركت يا نمايندگي)خواهد بود و تامين كننده باتري
موظف به تضمين صحت عملكرد باتري پس از نصب ،تا پايان دوره مذكور در "تبصره  "6و يا  6ماه از تاريخ نصب باتري مي باشد (هركدام كه ديرتر
فرا برسد).

ج -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  2سال یا  40,000کیلومتر
 -1لوال دربها  -2كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -3ميله نگه دارنده يا جك درب موتور  -4جك صندوق عقب  -5دستگيره سقفي  -6واشر ها
به غير از واشر سرسيلندر و واشر منيفولد  -7بلندگوها (تغييرات غير اصولي سيستم صوتي كه منجر به آسيب رساندن به بلندگو ها مي شود ،اين قطعه
را از گارانتي خارج مي كند)  -8بوق  -9آنتن  -10سنسور دنده عقب  -11دوربين عقب  -12ديسك ترمز  -13ميل تعادل كوتاه و بلند  – 14ميل
موجگير كوتاه و بلند  -15كليه بوشهاي ميل موجگير و ميل تعادل طبقهاي جلو و عقب و بوشهاي آن  -16سيبك طبق و سيبك فرمان  -17رام زير
موتور و ديگر قطعات جلوبندي  -18تايرها (فقط براي ايرادهاي كيفي الستيك)  -19پوليها و تسمه سفت كن سيستم تايمينگ موتور
تبصره  :7گارانتي تاير در اثرساييدگي تنها تا زمان سرويس اوليه مورد پذيرش ميباشد و بعد از تاريخ مذكور درصورت وقوع ايراد الستيك سايي ،هزينه
آن برعهده مشتري (درصورت عدم انجام سرويسهاي ادواري) و يا نمايندگي (قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرويسهاي ادواري) ميباشد.
تبصره  :8آسيب ديدگي تزئينات و قطعات پالستيكي ناشي از استفاده نامناسب يا استفاده از پاك كنندههاي شيميايي و يا تماس مواد حالل با سطح
اين گونه قطعات ،مشمول شرايط گارانتي نميگردد.
تبصره  :9گارانتي سيستم صوتي و تصويري در خودروي  18 ، S5-ATماه يا  40،000كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) مي باشد.
تبصره  :10گارانتي سيستم صوتي و تصويري در خودروي  36 ،LIFAN 820ماه يا  100،000كيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) ميباشد
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د – قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  3سال یا  60,000کیلومتر
 -1موتور شيشهشوي  -2گردگير پلوس و گردگير جعبه فرمان  -3آفتابگير ( ايراد دفرمگي)  -4چراغهاي داخلي و خارجي اتاق  -5نوارهاي دور درب و
نوارهاي آببندي  -6قاب ستونها و قابهاي تزئيني  -7ميل فرمان  -8جعبه داشبورد  -9رودريها (درصورت استفاده از مواد پباك كننبده و يبا ببراق
كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -10داشبورد و قطعبات آن (درصبورت اسبتفاده از مبواد پباك
كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)  -11صندلي ها و كنسول وسط فقط شامل فرو
رفتگي نشيمن و يا پشتي صندلي و يا تغيير رنگ رويه (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كبه موجبب تغييبر رنبگ در آن
گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد) -12كاتاليست اگزوز (كاتاليست كانورتر) -13كربن كنيستر  -14انبارههاي اگزوز  -15بازويي برف پباككبن
 -16مكانيزم آينه جانبي برقي خودرو (درصورتيكه هيچگونه آثار ضربي و تصادف بروي آينه قابل مشباهده نباشبد)  -17نمبد درب موتبور  -18دسبته
موتور عقب  -19دسته موتور جلو راست/چپ  -20غربيلك فرمان (درصورت استفاده از مواد پاك كننده و يا براق كننده شيميايي كه موجب تغيير رنگ
در آن گردد تحت شرايط گارانتي قرار نميگيرد)

ه  -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  3سال یا  100,000کیلومتر
 -1كليدهاي برقي  -2سوئيچ مكانيكي دربها  -3فشنگي ترمز  -4مكانيزم تنظيم صندلي (به تشخيص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحيح خراب
نشده باشد)  -5مكانيزم باز كردن درب صندوق و درب موتور و درب باك بنزين  -6فنرهاي لول  -7كمك فنر جلو و عقب  -8بلبرينگ چرخهاي جلو و
عقب  -9سگدست  -10پلوسها  -11رلههاي برقي  -12سيمكشي فندك (در صورتيكه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك يا استفاده از وسايل ديگر در
محل فندك سيمكشي سوخته باشد مشمول گارانتي نيست)  -13دستگيرههاي داخلي و خارجي خودرو  -14واشر منيفولد  -15قطعات مكانيزم
فرمان و جعبه فرمان  -16قطعات اكسل جلو و عقب به غير مواردي كه در بند هاي "الف" تا "ه" ذكر شده است

و  -قطعات و یا خدمات دارای گارانتی  5سال یا  150,000کیلومتر
 -1قطعات موتور  -2گيربكس و قطعات داخلي آن و ديفرانسيل  -3مكانيزم تعويض دنده  -4قطعات سيستم سوخت رساني و باك خودرو  -5قطعات
سيستم كولر  -6قطعات سيستم بخاري  -7قطعات سيستم خنك كننده موتور  -8استارت و متعلقات آن  -9دينام  -10قطعات سيستم ايربگ
 -11قطعات سيستم ترمز  -12كمپرسور كولر  -13پنل كولر و بخاري  -14دسته راهنما  -15دسته برف پاككن  -16موتور ومكانيزم برف پاككن ها
 -17جعبه فيوزها  - 18صفحه آمپر  -19كليه يونيت هاي كنترلي موجود در خودرو  -20قطعات سيستم قفل مركزي خودرو و كليه قفلها  - 21مكانيزم
شيشه باالبر خودرو  -22سيمكشيها در صورتيكه قطعات و يا تجهيزات اضافي نصب نشده باشند  -23سانروف و مكانيزم آن  -24كويل جرقه
 -25واير شمع -26كليه سنسورها  -27قطعات سيستم ضد سرقت  -28كمربندها  -29شيشهها  -30واشر سرسيلندر  -31پولي كمپرسور  -32فشنگي
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