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-1مقذمه:
اهطٍظُ تواهي قطوت ّاي تَليس وٌٌسُ ذَزضٍ زض تاظاضّاي تا ضلاتت تؿياض فكطزُ ؾؼي زض جلة ضيايت هكتطياى ذَز زاضًس تا زض
ايي ضّگصض تا ػطيِ هحهَالت ذَز ًمف تيكتطي زض گطزاًسى چطخ نٌؼت ٍ حهَل تثؼات ًاقي اظ آى زاقتِ تاقٌس.
زض ايي ضاؾتا ػالٍُ تط فؼاليتْاي گؿتطزُ زض ضاؾتاي تْثَز ويفيت هحهَالت ،اضائِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ ًيع اهطي اجتٌاب ًاپصيط
ٍ يطٍضي هي تاقس.
ايي زؾتَضالؼول تِ هٌظَض ايجاز ظتاى هكتطن هياى قطوت ذسهات ٍ تجاضت تن ذَزضٍ ٍ ًوايٌسگاى هحتطم ايي قطوت زض تثازل
اَالػات ٍ هٌاؾثات ّوِ جاًثِ تْيِ ٍ تسٍيي قسُ اؾت ٍ تؼطيف هؼياضّا ٍ اؾتاًساضزّاي لاتل اؾتفازُ ٍ ّوچٌيي قفاف ؾاظي
ؾياؾت قطوت زض لثال گاضاًتي ذَزضٍّاي تحت پَقف اظ هْوتطيي اّساف ايي زؾتَضالؼول هي تاقس.
 -2هذف :
 اَويٌاى اظ تؼويط هكىالت فٌي ٍ ذسهات ضايگاى ذَزضٍ زض هحسٍزُ ظهاًي هكرم تْيِ زازُ ّاي فٌي ٍ آهاضي تِ هٌظَض تْثَز ويفيت هحهَالت. گاضاًتي يه ًَع ذسهات اؾت وِ اَويٌاى ذاَط الظم ضا تِ هكتطي زض هَضز ٍؾيلِ ذطيساضي قسُ هي زّس.-3دامنه کاربرد :وليِ ًوايٌسگيْاي هجاظ ؾطاؾط وكَض تحت پَقف قطوت.
 -4تعاریف:
 -4-1ذَزضٍ ّاي ؾَاضي قرهي
تِ ذَزضٍ ّايي اَالق هيگطززوِ تَؾٍ قرم تطاي اؾتفازُ ذَز ،ذاًَازُ ٍ يا يه ؾاظهاى تِ هٌظَض اؾتفازُ غيط تجاضي
ذطيساضي قسُ اؾت .
 -4-2تؼطيف گاضاًتي
تًويي حفّ ويفيت ػولىطز ذَزضٍ هُاتك اؾتاًساضزّاي واضذاًِ ؾاظًسُ ٍ يَاتٍ هكرم زض ََل زٍضُ گاضاًتي.
 -4-3زٍضُ گاضاًتي
هست ظهاى ٍ يا ويلَهتط واضوطز ذَزضٍ وِ يه ذَزضٍ تحت پَقف گاضاًتي لطاض هيگيطز .تطاي ذَزضٍ ّاي ؾَاضي قرهي تحت
پَقف قطوت تن ذَزضٍ تكطح ظيط اؾت:
-

 2ؾال يا  50,000ويلَهتط

-

 3ؾال يا  60,000ويلَهتط

-

 3ؾال يا  100,000ويلَهتط

-

 5ؾال يا  150,000ويلَهتط
1

شماره مدرک QP-1-01:
تاریخ بازنگری0991/01/99 :

خط مشی گارانتی

ش کرت خدمات و تجارت بم خوردو

صفحه  9از 09

 -4-4قطٍع زٍضُ گاضاًتي
هالن قطٍع زٍضُ گاضاًتي اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ تِ هكتطي اؾت وِ زض ؾيؿتن جاهغ ذسهات قطوت (ؾيؿتن ؾَى) زضد قسُ
اؾت.
 -5جزییات و استثنائات گارانتی خودرو های شخصی
 -5-1اؾتفازُ ٍ تؼويط ذَزضٍ ّا تايس تط هثٌاي همطضاضت ٍ لَاًيي ػوَهي وكَض ٍ ضاٌّوا ٍ زفتطچِ ّاي اػالم قسُ اظ ؾَي قطوت
تن ذَزضٍ ٍ وتاتچِ ّاي ضاٌّواي هكتطي ٍ تؼويط ٍ ًگِ زاضي اضائِ قسُ تاقس .اجطت اٍليي ؾطٍيؽ ّط ذَزضٍ هُاتك تا قطايٍ
اػالم زض زفتطچِ گاضاًتي ذَزضٍ ضايگاى ذَاّس تَز ٍ ٍ ًوايٌسگي ّاي هجاظ تايس اًجام قسى ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ضا زض زفتطچِ
حثت ٍ تا هْط ًوايٌسگي تاييس ًوايٌس.
 -5-2گاضاًتي قاهل ايطازّاي ويفي ًاقي اظ َطاحي ،تَليس ،هًَتاغ ٍ يا هَاز اٍليِ لُؼات يا ؾيؿتوْاي هَجَز زض ذَزضٍ ذَاّس
تَز .
 -5-3تؼَيى لُؼات زض ََل زٍضُ گاضاًتي هَجة افعايف هست گاضاًتي ذَزضٍ ًوي قَز.
 -5-4زاغي لُؼاتي وِ تهَضت گاضاًتي تؼَيى قسُ اًس هتؼلك تِ قطوت ؾاظًسُ اؾت ٍ هكتطي يا ًوايٌسگي ًوي تَاًٌس آى ضا ًعز
ذَز ًگِ زاضًس.
ّ -5-5طگًَِ تهوين گيطي زض ذهَل زاغي لُؼات گاضاًتي هرتم قطوت ؾاظًسُ ذَزضٍ اؾت.
 -6مواردی که خودرو و یا تعویض قطعات شامل گارانتی نخواهنذ بود
-6-1زض هست گاضاًتي ،زض نَضت اؾتفازُ اظ لُؼات غيط انلي ٍ تطٍظ ّطگًَِ ايطاز (لُؼاتي وِ اظ َطيك قطوت تن ذَزضٍ تْيِ
ٍتَظيغ ًويگطزز حتي اگط زاضاي هاضن ٍ آضم ؾاظًسُ انلي تاقس) ٍ تطٍظ ّطگًَِ ايطاز  ،لُؼِ هؼيَب ٍ ؾيؿتوْاي هطتثٍ تا آى
قاهل گاضاًتي ًوي قًَس.
 -6-2لُؼاتي وِ تِ ََض ػازي ههطفي تَزُ ٍ يا زض هؼطو اؾتْالن ضٍظهطُ لطاض زاضًس ٍ يا زض ؾطٍيؽ ّاي ازٍاضي هَضز ًياظ
ذَاٌّس تَز :قاهل تٌعيي ,ؾطضيع وطزى ٍ يا تؼَيى اًَاع ؾياالت(هاًٌس هايغ قيكِ قَي ٍ هايغ ذٌه وٌٌسُ هَتَض) ,ضٍغٌْا ٍ
ضٍاًىاضّا(هاًٌس ضٍغي تطهع ,ضٍغي ّيسضٍليه ٍ ضٍغي هَتَض)ٍ فيلتطّا ٍ غيطُ.
تثهطُ -1چٌاًچِ جْت ضفغ ايطاز گاضاًتي ًياظ تِ تؼَيى لُؼِ ٍ يا هَاز ههطفي تاقس ,آى لُؼِ ٍ يا هَاز ًيع تحت پَقف گاضاًتي
ذَاّس تَز.
-6-3ذؿاضت ٍاضزُ تِ ذَزضٍ تِ زليل ػسم ؾطٍيؽ ٍ ًگْساضي نحيح ,ػسم هطاجؼِ تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي ازٍاضي هُاتك زفتطچِ
ضاٌّواي گاضاًتي ذَزضٍ زض ًوايٌسگيْاي هجاظ ,ػسم اؾتفازُ اظ ؾَذت هٌاؾة ,ضٍغي ّا ٍ ضٍاًىاضّاي تَنيِ قسُ زض وتاتچِ
ضاٌّواي هكتطياى هكوَل گاضاًتي ًرَاّس تَز.
 -6-4نسهاتي وِ تِ ػلت ػسم اؾتفازُ ََالًي هست اظ ذَزضٍ تِ آى ٍاضز هي قَز هاًٌس ذؿاضت ًاقي اظ ضٍغي هَتَضي وِ تِ
زليل ػسم ضٍقي قسى ََالًي هست هَتَض تِ آى ٍاضز هي قَز ٍ يا ذالي قسى تاتطي تِ ٍاؾُِ ػسم اؾتفازُ اظ ذَزضٍ تطاي هست
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ظهاى ََالًيّ ,طگًَِ آؾيثي (اػن اظ َثيؼي ٍ غيط َثيؼي) تِ ضًگ ٍ تسًِ ذَزضٍ ًاقي اظ تَلف ََالًي تاقس ,هكوَل گاضاًتي
ًوي قَز.
 -6-5ذطاتي لُؼات ٍ يا تطٍظ ايطازتي وِ ًاقي اظ تهازف ذَزضٍ تاقٌس.
 -6-6ايطازت ًاقي اظ تؼَيى يا تؼويط غيط انَلي ٍ يا تطزاقتي لُؼات ذَزضٍ.
 -6-7زض نَضتي وِ هاله ,هساضن گاضاًتي ذَزضٍ ضا اضائِ ًسّس ٍ اهىاى احثات تحت پَقف گاضاًتي تَزى ذَزضٍ ٍجَز ًساقتِ
تاقس.
 -6-8لُؼاتي وِ ًياظ اؾت زض يه زٍضُ ظهاًي هكرم تؼَيى قًَس هاًٌس تؿوِ ّا ،ضٍغي هَتَض ،ضٍغي تطهع ،يسيد ٍ گاظ وَلط
ه گط ايٌىِ زض هست ظهاًي ووتط اظ حس اؾتاًساضز ٍ هؼوَل فطؾَزُ قسُ تاقٌس ٍ يا ذطاتي يىي اظ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي
هَجة قَز وِ ايي لُؼات ظٍزتط اظ هَػس هؼوَل تؼَيى قًَس.
 -6-9نسهاتي وِ ًاقي اظ حَازث َثيؼي( ؾيل ٍ ظلعلِ ,ضيعـّاي َّايي ،ضاًٌسگي زض هحيٍ ًوهظاض ،قيطُ زضذتاى ٍ تطگْا،
فًلِ پطًسگاىََ ،فاى يا ؾايط ؾَاًح َثيؼي ) ٍ حَازحي وِ تسليل اغتكاـ ٍ قَضقْاي اجتواػي ٍ ؾياؾي

تِ ذَزضٍ ٍاضز

هيكًَس.
 -6-10ػَاهل جازُاي (قي ،ؾٌگطيعُ ،گطز ٍ غثاض يا ؾايط ػَاهل جازُ اي) وِ تاػج فطٍضفتي تسًِ ٍ نسهِ تِ ضًگ تسًِ يا
قىؿتگي قيكِ قَز.
 -6-11ذَزضٍ ّاي هؼيَب وِ زض هعايسُ يا تا ترفيف فطٍذتِ قسُ اًس هكوَل گاضاًتي ًرَاٌّس تَزهگط تا هجَظ اظ قطوت ؾاظًسُ.
ّ -6-12طگًَِ زؾتىاضي غيط انَلي ٍ تغييط ٍ يا ًهة ؾيؿتوْاي ايافِ تط ضٍي ذَزضٍ تسٍى هجَظ قطوت ؾاظًسُ.
 -6-13آؾية زيسگي ًاقي اظ حول تاض غيط هجاظ ٍ ظياز ٍ ّوچٌيي جاتجايي ًاهٌاؾة تا ذَزضٍتط.
 -6-14ايطازات ًاقي اظ ضاًٌسگي زض آب ػويك وِ تاػج ًفَش آب تِ اجعا زاذلي ذَزضٍ هاًٌس هَتَض گطزز.
 -6-15ذؿاضت ًاقي اظ اؾتْالن َثيؼي ذَزضٍ ,فطؾَزگي ٍ ضًگ پطيسگي.
 -7شرایط ابطال گارانتی
 -7-1ػسم اًجام ؾطٍيؽ اٍليِ
 -7-2زؾتىاضي يا جساوطزى ويلَهتط قواض ذَزضٍ ,تِ غيط اظ هَاضزي وِ تَؾٍ ػاهليت هجاظ نَضت هي پصيطز.
 -7-3تؼويط ذَزضٍ زض هىاى ّايي غيط اظ ًوايٌسگي ّاي هجاظٍ هَضز تائيس قطوت هٌجط تِ اتُال گاضاًتي لُؼات ٍ يا ؾيؿتن
تؼويط قسُ هي گطزز.
 -7-4هَاضزيىِ تِ تكريم قطوت ًمم فٌي ًاقي اظ ػسم اًجام تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تَزُ اؾت.

 -8دامنه گارانتی برای هر خودرو
تط اؾاؼ ؾياؾت ّا ٍ تهويوات هترصُ ,زاهٌِ گاضاًتي تطاي ّط ذَزضٍ تِ نَضت جساگاًِ اظ ؾَي وطهاى هَتَض اػالم هي گطزز.
تسيْي اؾت وِ ايي زاهٌِ ووتط اظ ظهاى ٍ ويلَهتط تؼييي قسُ زض لَاًيي جاضي وكَض ًرَاّس تَز ٍ .تطاي ّط ذَزضٍ تِ نَضت
پيَؾت ,جع اليٌفه ذٍ هكي گاضاًتي هي گطزز
3

شماره مدرک QP-1-01:
تاریخ بازنگری0991/01/99 :

خط مشی گارانتی

ش کرت خدمات و تجارت بم خوردو

صفحه  1از 09

پیوست شماره 1
دامنه گارانتی خودروهایJ5-AT, J5-MT, J3 ,X60, 620-1.8, 620-1.6, 520
-1مقذمه:
وليِ اجعاء ٍ ؾيؿتوْاي ذَزضٍ تِ غيط اظ اؾتخٌائات ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌاچِ زض قطايٍ ػازي هَضز تْطُ
تطزاضي لطاض گيطًس تِ هست  24هاُ ٍ يا  50,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گاضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهاى هَتَض جْت ضفغ ػية هرتاض تِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼات يا هجوَػِ ّا ٍ يا تؼويط آًْا هي تاقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض
اذتياض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف –لُؼات ٍ يا ذسهات تسٍى گاضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطتىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه  -6هَوت ّاي وف  -7ذاض لُؼات تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  –9فيَظّا  -10لُؼات تسًِ ذَزضٍ ( لُؼات تسًِ ٍ قاؾي ٍ وف اتاق اظ لحاِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ
ؾال گاضاًتي هي تاقٌس)  - 11قؿتكَي اًػوتَضّا  -12تاتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼاتي وِ زض احط تهازف نسهِ زيسُ اًس ٍ يا
هُاتك تكريم واضقٌاؼ فٌي زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح هاله ذَزضٍ ٍ يا ًهة تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس.
 -14ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ-15 .آچاضوكي  -16گطزگيطّا  -17قلگيطّا ,گل پرف وي ّا ٍ واٍضّا
 -18جاؾيگاضي  -19پيچ ,هْطُ ٍ ,اقط ٍ تؿت ّا  -20تطهع زضب ّا  -21واٍض الؾتيه ظاپاؼ  -22لَگَ
تثهطًُ :1هة ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يا تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ هَجة اتُال گاضاًتي لُؼات هطتثٍ ذَاّس قس.
تثهطُ  :2زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى الالم فَق گطزز
ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز ،هكطٌٍ تط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يا لُؼات هصوَض تِ پاياى ًطؾيسُ تاقس.
تثهطُ :3گاضاًتي تيغِ تطف پان وي ,لٌت تطهع ,قوغ ٍ وليِ الهپ ّا  3هاُ يا  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).

ب -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  1ؾال يا  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يا ضًگ پطيسگي قاهل 2ؾال ٍ  50000ويلَهتط هي تاقس )  –2پايِ آفتاتگيط  -3پٌل َالچِ ػمة
 –4الؾتيه ضٍي پسالْا  -5تايطّا  –6تؿوِ تاين  -7تؿوِ زيٌام -8تؿوِ ووپطؾَض  -9زؾتگيطُ ؾمفي  -10پَؾتِ فيلتط َّا
 -11ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تاب زاقتي هكوَل گاضاًتي ًرَاّس قس) ٍ-12اقط ّا تِ غيط اظ ٍاقط ؾطؾيلٌسضٍ
ٍاقط هٌيفَلس(تسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز)  -13تلٌسگَّا(تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط تِ آؾية ضؾاًسى
تِ تلٌسگَ ّا هي قَز ,ايي لُؼِ ضا اظ گاضاًتي ذاضد هي وٌس)
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 -18فٌسن  -19لَال زضتْا  -20واتل زضب هَتَض ٍ واتل نٌسٍق ػمة  -21هيلِ ًگِ زاضًسُ زضب هَتَض  -22جه نٌسٍق ػمة
 -23قاضغگاظ وَلط ًاقي اظ ووثَز گاظ اظ واضذاًِ فمٍ يىثاض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼات ؾيؿتن وَلط ٍ يا زيگط ؾيؿتن
ّاي ذَزضٍ هٌجط تِ ترليِ گاظ قَز ،قاضغگاظ هكوَل ايي تٌس ًرَاّس تَز )  -24تٌظين ًَض چطاغْا فمٍ يىثاض -25 .ضگالغ ؾاًطٍف
فمٍ يىثاض َّ -26اگيطي تطهع فمٍ يىثاض  -27ضگالغ زضب ّا فمٍ يىثاض  -28هيعاى فطهاى فمٍ يىثاض -29ضگالغ پسال والچ فمٍ
يىثاض  -30ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىثاض  -31ضگالغ واتل تؼَيى زًسُ  -32آتثٌسي  -33تاالًؽ چطخ فمٍ يىثاض
تثهطُ  ( : 4گاضاًتي تايط زض احطالؾتيه ؾايي) :زضنَضتيىِ تواهي ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌاؾة تاويلَهتطواضوطز آى اًجام
ًكسُ تاقسگاضاًتي ًرَاّس تَز.
تثهطُ  :5آؾية زيسگي تعئيٌات ٍ لُؼات پالؾتيىي ًاقي اظ اؾتفازُ ًاهٌاؾة يا ضيرتِ قسى هكوَل گاضاًتي ًوي گطزز.
تثهطُ  :6گاضاًتي تاتطي 1 :ؾال يا  20,000ويلَهتط ٍ فمٍ يىثاض اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تثهطُ  :7گاضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾال يا  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د – لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  2ؾال يا  40,000ويلَهتط
-1وليس ّاي تطلي  -2چطاغْا ي زاذل ٍذاضجي اتاق  -3ضٍزضي ّا زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ تاقس.
 -4زاقثَضز ٍ لُؼات آى -5هيل فطهاى  -6ؾگسؾت  –7ضام ظيط هَتَض ٍ زيگط لُؼات جلَتٌسي  -8نٌسلي ّا ٍ وٌؿَل ٍؾٍ
فمٍ قاهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يا پكتي نٌسلي ٍ يا تغييط ضًگ ضٍيِ  -9زيؿه ٍ تلثطيٌگ والچ  -10ؾَئيچ هىاًيىي زضتْا
 -11تاظٍيي تطف پان وي ًَ -12اضّاي زٍض زضب ٍ ًَاضّاي آتثٌسي  -13فكٌگي تطهع  -14زٍقاخ والچ  -15زيؿه تطهع
 -16آفتاتگيط ( ايطاز زفطهگي)  -17آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جاًثي تطلي ذَزضٍ  -18لاب ؾتَى ّا ٍ لاب ّاي تعئيٌي  -19ؾيؿتن
نَتي ٍ تهَيطي ً-20وس زضب هَتَض  -21ؾيثه َثك ٍ ؾيثه فطهاى  -22زؾتِ هَتَض ػمة  -23زؾتِ هَتَض جلَ چپ/ضاؾت
 -24هيل تؼازل وَتاُ ٍ تلٌس  -25تَق  -26گطزگيط پلَؼ
ز -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي تا  2ؾال ٍ يا تا  50000ويلَهتط
 -1لُؼات هَتَض  -2گيطتىؽ ٍ لُؼات زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىاًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي
 -5لُؼات هىاًيعم فطهاى ٍ جؼثِ فطهاى  -6لُؼات اوؿل جلَ ٍ ػمة تِ غيط هَاضزي وِ زض تٌس ّاي الف تا د شوط قسُ اؾت.
 -7لُؼات ؾيؿتن وَلط  -8لُؼات ؾيؿتن تراضي  -9لُؼات ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتاضت ٍ هتؼلمات آى  -11زيٌام
 -12لُؼات ؾيؿتن ايطتگ  -13لُؼات ؾيؿتن تطهع  -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ تراضي  -16زؾتِ ضاٌّوا  -17زؾتِ
تطف پان وي  -18هَتَض ٍهىاًيعم تطف پان وي ّا  -19جؼثِ فيَظ ّا  -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّاي وٌتطل هَجَز زض
ذَزضٍ  -22هَتَض قيكِ قَي  -23هىاًيعم تٌظين نٌسلي (تِ تكريم واضقٌاؼ اگط زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح ذطاب ًكسُ
تاقس)  -24هىاًيعم تاظ وطزى زضب نٌسٍق ٍ زضب هَتَض ٍ تان تٌعيي  -25لُؼات ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّا
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 -26هىاًيعم قيكِ تاالتط ذَزضٍ  –27لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي ٍ تان ذَزضٍ  -28ؾين وكي ّا زض نَضتيىِ لُؼات ٍ يا
تجْيعات ايافي ًهة ًكسُ تاقٌس  -29فٌط ّاي لَل  -30ؾاًطٍف ٍهىاًيعم آى  -31واتاليؿت اگعٍظ  -32اًثاضُ ّاي اگعٍظ
 -33ووه فٌط ػمة  -34تلثطيٌگ چطذْاي جلَ ٍ ػمة  -35ووه فٌط جلَ  -36ضلِ ّاي تطلي  -37ؾين وكي فٌسن (زض
نَضتيىِ تط احط فكطزى ٍ ًگاُ زاقتي فٌسن يا اؾتفازُ اظ ٍؾايل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ تاقس هكوَل گاضاًتي
ًيؿت) -38ؾٌؿَض ٍ TPMSهؼطفي آى  -39ؾيؿتن والچ قاهل پوپ والچ تاال ٍ پاييي ,واؾِ ًوس والچ ,پسال والچ ٍ لَلِ ضٍغي
والچ  -40وَيل -41وليِ ؾٌؿَضّا  -42زؾتگيطُ ّاي زاذلي ٍ ذاضجي ذَزضٍ  -43ووطتٌسّا  -44غطتيله فطهاى  -45قيكِ
ّا  -46پَلي ووپطؾَض  -47جؼثِ زاقثَضز  -48لُؼات ؾيؿتن يس ؾطلت  -49حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -50حطاضت گيط لَلِ
اگعٍظ  -51ؾايط لُؼاتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.
 -3سرویس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّاي تَليسي قطوت وطهاى هَتَضهُاتك هٌسضجات زفتطچِ گاضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجام ذَاّس قس :
 -3-1زض نَضتيىِ واضوطز ذَزضٍ تيي 2500الي  3000ويلَهتط تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ هُاتك زفتطچِ گاضاًتي تيف اظ
 1ؾال ؾپطي ًكسُ تاقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ تَُض ضايگاى اًجام ذَاّس قس ٍ الثتِ ّعيٌِ لُؼات ٍ هَاز ههطفي تا هكتطي ذَاّس
تَز.
 -3-2زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيي  3000تا  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ اظ ظهاى تحَيل آى ووتط اظ  1ؾال ؾپطي قسُ تاقس
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ پؽ اظ واضقٌاؾي فٌي تِ ّعيٌِ هكتطي اًجام لاتل اًجام اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گاضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 -3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيف اظ  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل آى تيف اظ  1ؾال ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ
اٍليِ آى اًجام ًكسُ تاقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گاضاًتي واهل ذاضد ذَاّس قس.
 -3-4زض فانلِ ظهاًي تحَيل ذَزضٍ تا اًجام ؾطٍيؽ اٍليِ هؼايثي وِ هٌجط تِ ػسم واضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ,تحت پَقف
گاضاًتي لاتل ضفغ هي تاقٌس.
 -4سرویس های ادواری :
ػيَتي وِ تٌا تِ تكريم واضقٌاؾاى فٌي ٍاحس ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض ٍ يا واضقٌاؼ فٌي ًوايٌسگيً ،اقي اظ ػسم
اًجام تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تاقس ،هكوَل گاضاًتي ًرَاّس تَز.
(جسٍل اًجام ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّواي گاضاًتي شوط قسُ اؾت)
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 -5گارانتی رنگ خودرو:
گاضاًتي ضًگ تسًِ ذَزضٍ تا  3ؾال تؼس اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ تسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي تاقس .تسيْي اؾت تهازفات ٍ ًگْساضي
ذَزضٍ زض قطايٍ تس آب ٍ َّايي هكوَل گاضاًتي ضًگ ًرَاّس تَز
 -6توضیحات تکمیلی:
 -6-1وليِ ذسهات ٍ لُؼات تؼَيى قسُ زضقثىِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض تِ هست  2هاُ ٍ يا ؾِ ّعاض ويلَهتط
گاضاًتي زاضز.
 -6-2زض قطايٍ اؾتخٌايي ٍ هَاضزي وِ ضؾوا" اظ ؾَي قطوت تِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يا تاظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت
قطايٍ گاضاًتي اػالم قسُ تغييط ًوايس وِ زضّط هَضز تَُض جساگاًِ اَالع ضؾاًي ذَاّس قس.
 -6-3هَاضزي وِ تٌا تط واضقٌاؾي ٍ تكريم قطوت قاهل گاضاًتي هًاػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جاهغ ذسهات پؽ اظ
فطٍـ اظ ؾَي واضقٌاؼ ٍاحس گاضاًتي تِ اَالع ًوايٌسگي ّا ذَاّس ضؾيس.
 -6-4ػيَب هَضز تائيس قيكِ قاهل هَاضز ظيط اؾت:
-

ايطازّاي ويفي قيكِ هاًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًاقي اظ َطاحي ٍ يا هَاز اٍليِ لُؼِ

-

تطن ذَز تِ ذَزي قيكِ تسٍى آحاض يطب ذَضزگي

الظم تِ شوط اؾت تائيس گاضاًتي قيكِ ّا اػن اظ قيكِ ّاي جاًثي ٍ قيكِ ؾاًطٍف فمٍ هٌٌَ تِ تائيس واضقٌاؼ ٍاحس
ذسهات پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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پیوست شماره 2
دامنه گارانتی X50
-1مقذمه:
وليِ اجعاء ٍ ؾيؿتوْاي ذَزضٍ تِ غيط اظ اؾتخٌائات ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌاچِ زض قطايٍ ػازي هَضز تْطُ
تطزاضي لطاض گيطًس تِ هست  36هاُ ٍ يا  60,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گاضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهاى هَتَض جْت ضفغ ػية هرتاض تِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼات يا هجوَػِ ّا ٍ يا تؼويط آًْا هي تاقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض
اذتياض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف –لُؼات ٍ يا ذسهات تسٍى گاضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطتىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه  -6هَوت ّاي وف  -7ذاض لُؼات تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  –9فيَظّا  -10لُؼات تسًِ ذَزضٍ ( لُؼات تسًِ ٍ قاؾي ٍ وف اتاق اظ لحاِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ
ؾال گاضاًتي هي تاقٌس)  - 11قؿتكَي اًػوتَضّا  -12تاتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼاتي وِ زض احط تهازف نسهِ زيسُ اًس ٍ يا
هُاتك تكريم واضقٌاؼ فٌي زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح هاله ذَزضٍ ٍ يا ًهة تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس.
 -14ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ-15 .آچاضوكي
 -18گطزگيطّا  -19قلگيطّا ,گل پرف وي ّا ٍ واٍضّا  -20جاؾيگاضي  -21پيچ ,هْطُ ٍ,اقط ٍ تؿت ّا  -22تطهع زضب ّا
 -23واٍض الؾتيه ظاپاؼ -24لَگَ
تثهطًُ :1هة ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يا تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ هَجة اتُال گاضاًتي لُؼات هطتثٍ ذَاّس قس.
تثهطُ  :2زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى الالم فَق گطزز
ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز ،هكطٌٍ تط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يا لُؼات هصوَض تِ پاياى ًطؾيسُ تاقس.
تثهطُ :3گاضاًتي تيغِ تطف پان وي ,لٌت تطهع ,قوغ ٍ وليِ الهپ ّا  3هاُ يا  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
ب -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  1ؾال يا  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يا ضًگ پطيسگي قاهل 2ؾال ٍ  50000ويلَهتط هي تاقس ) –2پايِ آفتاتگيط  -3پٌل َالچِ ػمة
 –4الؾتيه ضٍي پسالْا  -5تايطّا  –6تؿوِ تاين  -7تؿوِ زيٌام -8تؿوِ ووپطؾَض  -9زؾتگيطُ ؾمفي -10پَؾتِ فيلتط َّا
 -11ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تاب زاقتي هكوَل گاضاًتي ًرَاّس قس) ٍ-12اقط ّا تِ غيط اظ ٍاقط ؾطؾيلٌسضٍ
ٍاقط هٌيفَلس(تسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز)  -13تلٌسگَّا (تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط تِ آؾية
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ضؾاًسى تِ تلٌسگَ ّا هي قَز ,ايي لُؼِ ضا اظ گاضاًتي ذاضد هي وٌس)  -14آًتي  -15هٌثغ ّا  -16ضازاض ػمة  -17زٍضتيي ػمة
 -18فٌسن  -19لَال زضتْا  -20واتل زضب هَتَض ٍ واتل نٌسٍق ػمة  -21هيلِ ًگِ زاضًسُ زضب هَتَض  -22جه نٌسٍق ػمة
 -23قاضغگاظ وَلط ًاقي اظ ووثَز گاظ اظ واضذاًِ فمٍ يىثاض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼات ؾيؿتن وَلط ٍ يا زيگط ؾيؿتن
ّاي ذَزضٍ هٌجط تِ ترليِ گاظ قَز ،قاضغگاظ هكوَل ايي تٌس ًرَاّس تَز )  -24تٌظين ًَض چطاغْا فمٍ يىثاض -25 .ضگالغ ؾاًطٍف
فمٍ يىثاض َّ -26اگيطي تطهع فمٍ يىثاض  -27ضگالغ زضب ّا فمٍ يىثاض  -28هيعاى فطهاى فمٍ يىثاض  -29ضگالغ پسال والچ فمٍ
يىثاض  -30ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىثاض  -31ضگالغ واتل تؼَيى زًسُ  -32آتثٌسي -33تاالًؽ چطخ فمٍ يىثاض
تثهطُ  ( : 4گاضاًتي تايط زض احطالؾتيه ؾايي) :زضنَضتيىِ تواهي ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌاؾة تاويلَهتطواضوطز آى اًجام
ًكسُ تاقسگاضاًتي ًرَاّس تَز.
تثهطُ  :5آؾية زيسگي تعئيٌات ٍ لُؼات پالؾتيىي ًاقي اظ اؾتفازُ ًاهٌاؾة يا ضيرتِ قسى هكوَل گاضاًتي ًوي گطزز.
تثهطُ  :6گاضاًتي تاتطي 1 :ؾال يا  20,000ويلَهتط ٍ فمٍ يىثاض اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تثهطُ  :7گاضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾال يا  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د – لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  2ؾال يا  40,000ويلَهتط
-1وليس ّاي تطلي  -2چطاغْا ي زاذل ٍذاضجي اتاق  -3ضٍزضي ّا زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ تاقس.
 -4زاقثَضز ٍ لُؼات آى -5هيل فطهاى  -6ؾگسؾت  –7ضام ظيط هَتَض ٍ زيگط لُؼات جلَتٌسي  -8نٌسلي ّا ٍ وٌؿَل ٍؾٍ
فمٍ قاهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يا پكتي نٌسلي ٍ يا تغييط ضًگ ضٍيِ  -9زيؿه ٍ تلثطيٌگ والچ  -10ؾَئيچ هىاًيىي زضتْا
 -11تاظٍيي تطف پان وي ًَ -12اضّاي زٍض زضب ٍ ًَاضّاي آتثٌسي  -13فكٌگي تطهع  -14زٍقاخ والچ  -15زيؿه تطهع
 -16آفتاتگيط ( ايطاز زفطهگي)  -17آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جاًثي تطلي ذَزضٍ  -18لاب ؾتَى ّا ٍ لاب ّاي تعئيٌي  -19ؾيؿتن
نَتي ٍ تهَيطي ً-20وس زضب هَتَض  -21ؾيثه َثك ٍ ؾيثه فطهاى  -22زؾتِ هَتَض ػمة  -23زؾتِ هَتَض جلَ چپ/ضاؾت
 -24هيل تؼازل وَتاُ ٍ تلٌس  -25هَتَض قيكِ قَي  -26گطزگيط پلَؼ  -27جؼثِ زاقثَضز  -28تَق
ز -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي تا  3ؾال ٍ يا تا  60,000ويلَهتط
 -1لُؼات هَتَض  -2گيطتىؽ ٍ لُؼات زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىاًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي
 -5لُؼات هىاًيعم فطهاى تطلي ٍ جؼثِ فطهاى  -6لُؼات اوؿل جلَ ٍ ػمة تِ غيط هَاضزي وِ زض تٌس ّاي الف تا د شوط قسُ
اؾت -7 .لُؼات ؾيؿتن وَلط  -8لُؼات ؾيؿتن تراضي  -9لُؼات ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتاضت ٍ هتؼلمات آى
 -11زيٌام  -12لُؼات ؾيؿتن ايطتگ  -13لُؼات ؾيؿتن تطهع  -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ تراضي  -16زؾتِ ضاٌّوا
 -17زؾتِ تطف پان وي  -18هَتَض ٍهىاًيعم تطف پان وي ّا  -19جؼثِ فيَظ ّا  -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّاي وٌتطل
هَجَز زض ذَزضٍ  -22هىاًيعم تٌظين نٌسلي (ت ِ تكريم واضقٌاؼ اگط زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح ذطاب ًكسُ تاقس)
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 -23هىاًيعم تاظ وطزى زضب نٌسٍق ٍ زضب هَتَض ٍ تان تٌعيي  -24لُؼات ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّا
 - 25هىاًيعم قيكِ تاالتط ذَزضٍ  –26لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي ٍ تان ذَزضٍ  -27ؾين وكي ّا زض نَضتيىِ لُؼات ٍ
يا تجْيعات ايافي ًهة ًكسُ تاقٌس  -28فٌط ّاي لَل  -29ؾاًطٍف ٍهىاًيعم آى  -30واتاليؿت اگعٍظ  -31اًثاضُ ّاي اگعٍظ
 -32ووه فٌط ػمة  -33تلثطيٌگ چطذْاي جلَ ٍ ػمة  -34ووه فٌط جلَ  -35ضلِ ّاي تطلي  -36ؾين وكي فٌسن (زض
نَضتيىِ تط احط فكطزى ٍ ًگاُ زاقتي فٌسن يا اؾتفازُ اظ ٍؾايل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ تاقس هكوَل گاضاًتي
ًيؿت) -37ؾٌؿَض ٍ TPMSهؼطفي آى  -38ؾيؿتن والچ قاهل پوپ والچ تاال ٍ پاييي ,واؾِ ًوس والچ ,پسال والچ ٍ لَلِ ضٍغي
والچ -39وَيل -40وليِ ؾٌؿَضّا  -41زؾتگيطُ ّاي زاذلي ٍ ذاضجي ذَزضٍ  -42ووطتٌسّا

 -43غطتيله فطهاى

 -44قيكِ ّا  -45لُؼات ؾيؿتن يس ؾطلت  - 46پَلي ووپطؾَض  -47حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -48حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ
 - 49ؾايط لُؼاتي وِ زض ايي زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.
 -3سرویس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّاي تَليسي قطوت وطهاى هَتَضهُاتك هٌسضجات زفتطچِ گاضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجام ذَاّسقس :
 -3-1زض نَضتيىِ واضوطز ذَزضٍ تيي 2500الي  3000ويلَهتط تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ هُاتك زفتطچِ گاضاًتي تيف اظ
 1ؾال ؾپطي ًكسُ تاقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ تَُض ضايگاى اًجام ذَاّس قس ٍ الثتِ ّعيٌِ لُؼات ٍ هَاز ههطفي تا هكتطي ذَاّس
تَز.
 -3-2زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيي  3000تا  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ اظ ظهاى تحَيل آى ووتط اظ  1ؾال ؾپطي قسُ تاقس
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ پؽ اظ واضقٌاؾي فٌي تِ ّعيٌِ هكتطي اًجام لاتل اًجام اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گاضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 -3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيف اظ  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل آى تيف اظ  1ؾال ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ
اٍليِ آى اًجام ًكسُ تاقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گاضاًتي واهل ذاضد ذَاّس قس.
 -3-4زض فانلِ ظهاًي تحَيل ذَزضٍ تا اًجام ؾطٍيؽ اٍليِ هؼايثي وِ هٌجط تِ ػسم واضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ,تحت پَقف
گاضاًتي لاتل ضفغ هي تاقٌس.
 -4سرویس های ادواری :
ػيَتي وِ تٌا تِ تكريم واضقٌاؾاى فٌي ٍاحس ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض ٍ يا واضقٌاؼ فٌي ًوايٌسگيً ،اقي اظ ػسم
اًجام تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تاقس ،هكوَل گاضاًتي ًرَاّس تَز.
(جسٍل اًجام ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّواي گاضاًتي شوط قسُ اؾت)
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 -5گارانتی رنگ خودرو:
گاضاًتي ضًگ تسًِ ذَزضٍ تا  3ؾال تؼس اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ تسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي تاقس .تسيْي اؾت تهازفات ٍ ًگْساضي
ذَزضٍ زض قطايٍ تس آب ٍ َّايي هكوَل گاضاًتي ضًگ ًرَاّس تَز.

 -6توضیحات تکمیلی:
 -6-1وليِ ذسهات ٍ لُؼات تؼَيى قسُ زضقثىِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض تِ هست  2هاُ ٍ يا ؾِ ّعاض ويلَهتط
گاضاًتي زاضز.
 -6-2زض قطايٍ اؾتخٌايي ٍ هَاضزي وِ ضؾوا" اظ ؾَي قطوت تِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يا تاظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت
قطايٍ گاضاًتي اػالم قسُ تغييط ًوايس وِ زضّط هَضز تَُض جساگاًِ اَالع ضؾاًي ذَاّس قس.
 -6-3هَاضزي وِ تٌا تط واضقٌاؾي ٍ تكريم قطوت قاهل گاضاًتي هًاػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جاهغ ذسهات پؽ اظ
فطٍـ اظ ؾَي واضقٌاؼ ٍاحس گاضاًتي تِ اَالع ًوايٌسگي ّا ذَاّس ضؾيس.
 -6-4ػيَب هَضز تائيس قيكِ قاهل هَاضز ظيط اؾت:
-

ايطازّاي ويفي قيكِ هاًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًاقي اظ َطاحي ٍ يا هَاز اٍليِ لُؼِ

-

تطن ذَز تِ ذَزي قيكِ تسٍى آحاض يطب ذَضزگي

الظم تِ شوط اؾت تائيس گاضاًتي قيكِ ّا اػن اظ قيكِ ّاي جاًثي ٍ قيكِ ؾاًطٍف فمٍ هٌٌَ تِ تائيس واضقٌاؼ ٍاحس
ذسهات پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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پیوست شماره3
دامنه گارانتی S5
-1مقذمه:
وليِ اجعاء ٍ ؾيؿتوْاي ذَزضٍ تِ غيط اظ اؾتخٌائات ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌاچِ زض قطايٍ ػازي هَضز تْطُ
تطزاضي لطاض گيطًس تِ هست  36هاُ ٍ يا  100,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گاضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهاى هَتَض جْت ضفغ ػية هرتاض تِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼات يا هجوَػِ ّا ٍ يا تؼويط آًْا هي تاقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض
اذتياض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف –لُؼات ٍ يا ذسهات تسٍى گاضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطتىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه  -6هَوت ّاي وف  -7ذاض لُؼات تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  –9فيَظّا  -10لُؼات تسًِ ذَزضٍ ( لُؼات تسًِ ٍ قاؾي ٍ وف اتاق اظ لحاِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ
ؾال گاضاًتي هي تاقٌس)  - 11قؿتكَي اًػوتَضّا  -12تاتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼاتي وِ زض احط تهازف نسهِ زيسُ اًس ٍ يا
هُاتك تكريم واضقٌاؼ فٌي زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح هاله ذَزضٍ ٍ يا ًهة تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس.
 -14ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ-15 .آچاضوكي  -16گطزگيطّا  -17قلگيطّا ,گل پرف وي ّا ٍ واٍضّا
-18جاؾيگاضي  -19پيچ ,هْطُ ٍ,اقط ٍ تؿت ّا  -20تطهع زضب ّا  -21واٍض الؾتيه ظاپاؼ  -22لَگَ
تثهطًُ :1هة ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يا تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ هَجة اتُال گاضاًتي لُؼات هطتثٍ ذَاّس قس.
تثهطُ :3گاضاًتي تيغِ تطف پان وي ,لٌت تطهع ,قوغ ٍ وليِ الهپ ّا  3هاُ يا  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تثهطُ  : 3زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى الالم فَق گطزز
ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز ،هكطٌٍ تط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يا لُؼات هصوَض تِ پاياى ًطؾيسُ تاقس.
ب -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  1ؾال يا  10,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يا ضًگ پطيسگي قاهل 2ؾال ٍ  50000ويلَهتط هي تاقس )–2پايِ آفتاتگيط  -3پٌل َالچِ ػمة
 –4الؾتيه ضٍي پسالْا  -5تايطّا  –6تؿوِ تاين  -7تؿوِ زيٌام -8تؿوِ ووپطؾَض  -9زؾتگيطُ ؾمفي  -10پَؾتِ فيلتط َّا
 -11ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تاب زاقتي هكوَل گاضاًتي ًرَاّس قس) ٍ-12اقط ّا تِ غيط اظ ٍاقط ؾطؾيلٌسضٍ
ٍاقط هٌيفَلس(تسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى
الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز)

 -13تلٌسگَّا(تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط تِ آؾية
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ضؾاًسى تِ تلٌسگَ ّا هي قَز ,ايي لُؼِ ضا اظ گاضاًتي ذاضد هي وٌس)  -14آًتي  -15هٌثغ ّا  -16ضازاض ػمة  -17زٍضتيي ػمة
 -18فٌسن  -19لَال زضتْا  -20واتل زضب هَتَض ٍ واتل نٌسٍق ػمة  -21هيلِ ًگِ زاضًسُ زضب هَتَض  -22جه نٌسٍق ػمة
 -23قاضغگاظ وَلط ًاقي اظ ووثَز گاظ اظ واضذاًِ فمٍ يىثاض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼات ؾيؿتن وَلط ٍ يا زيگط ؾيؿتن
ّاي ذَزضٍ هٌجط تِ ترليِ گاظ قَز ،قاضغگاظ هكوَل ايي تٌس ًرَاّس تَز )  -24تٌظين ًَض چطاغْا فمٍ يىثاض -25 .ضگالغ ؾاًطٍف
فمٍ يىثاض َّ -26اگيطي تطهع فمٍ يىثاض  -27ضگالغ زضب ّا فمٍ يىثاض  -28هيعاى فطهاى فمٍ يىثاض  -29ضگالغ پسال والچ فمٍ
يىثاض

-30

ضگالغ

تطهع

زؾتي

فمٍ

يىثاض

-31ضگالغ

واتل

تؼَيى

زًسُ-32

آتثٌسي

 -33تاالًؽ چطخ فمٍ يىثاض  -34فيَظ ذُي چٌس هٌظَضُ
تثهطُ  ( : 4گاضاًتي تايط زض احطالؾتيه ؾايي) :زضنَضتيىِ تواهي ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌاؾة تاويلَهتطواضوطز آى اًجام
ًكسُ تاقسگاضاًتي ًرَاّس تَز.
تثهطُ  :5آؾية زيسگي تعئيٌات ٍ لُؼات پالؾتيىي ًاقي اظ اؾتفازُ ًاهٌاؾة يا ضيرتِ قسى هكوَل گاضاًتي ًوي گطزز.
تثهطُ  :6گاضاًتي تاتطي 1 :ؾال يا  20,000ويلَهتط ٍ فمٍ يىثاض اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تثهطُ  :7گاضاًتي نفحِ والچ 2 :ؾال يا  30,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
د– لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  2ؾال يا  60,000ويلَهتط
-1وليس ّاي تطلي  -2چطاغْا ي زاذل ٍذاضجي اتاق  -3ضٍزضي ّا زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ تاقس.
 -4زاقثَضز ٍ لُؼات آى -5هيل فطهاى  -6ؾگسؾت  –7ضام ظيط هَتَض ٍ زيگط لُؼات جلَتٌسي  -8نٌسلي ّا ٍ وٌؿَل ٍؾٍ
فمٍ قاهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يا پكتي نٌسلي ٍ يا تغييط ضًگ ضٍيِ  -9زيؿه ٍ تلثطيٌگ والچ  -10ؾَئيچ هىاًيىي زضتْا
 -11تاظٍيي تطف پان وي ًَ -12اضّاي زٍض زضب ٍ ًَاضّاي آتثٌسي  -13فكٌگي تطهع  -14زٍقاخ والچ  -15زيؿه تطهع
 -16آفتاتگيط ( ايطاز زفطهگي)  -17آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جاًثي تطلي ذَزضٍ  -18لاب ؾتَى ّا ٍ لاب ّاي تعئيٌي  -19ؾيؿتن
نَتي ٍ تهَيطي ً-20وس زضب هَتَض  -21ؾيثه َثك ٍ ؾيثه فطهاى  -22زؾتِ هَتَض ػمة  -23زؾتِ هَتَض جلَ چپ/ضاؾت
 -24هيل تؼازل وَتاُ ٍ تلٌس  -25واتاليؿت اگعٍظ

 -26اًثاضُ ّاي اگعٍظ  -27گطزگيط پلَؼ  -28جؼثِ زاقثَضز

 -29تَق
ز -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي تا  3ؾال ٍ يا تا  100,000ويلَهتط
 -1لُؼات هَتَض  -2گيطتىؽ ٍ لُؼات زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىاًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي
 -5لُؼات هىاًيعم فطهاى تطلي ٍ جؼثِ فطهاى  -6لُؼات اوؿل جلَ ٍ ػمة تِ غيط هَاضزي وِ زض تٌس ّاي الف تا د شوط قسُ
اؾت -7 .لُؼات ؾيؿتن وَلط  -8لُؼات ؾيؿتن تراضي  -9لُؼات ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتاضت ٍ هتؼلمات آى
 -11زيٌام  -12لُؼات ؾيؿتن ايطتگ  -13لُؼات ؾيؿتن تطهع  -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ تراضي  -16زؾتِ ضاٌّوا
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 -17زؾتِ تطف پان وي  -18هَتَض ٍهىاًيعم تطف پان وي ّا  -19جؼثِ فيَظ ّا  -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت ّاي وٌتطل
هَجَز زض ذَزضٍ  -22هَتَض قيكِ قَي  -23هىاًيعم تٌظين نٌسلي (تِ تكريم واضقٌاؼ اگط زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح
ذطاب ًكسُ تاقس)  -24هىاًيعم تاظ وطزى زضب نٌسٍق ٍ زضب هَتَض ٍ تان تٌعيي  -25لُؼات ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ
لفل ّا  -26هىاًيعم قيكِ تاالتط ذَزضٍ  –27لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي ٍ تان ذَزضٍ  -28ؾين وكي ّا زض نَضتيىِ
لُؼات ٍ يا تجْيعات ايافي ًهة ًكسُ تاقٌس  -29فٌط ّاي لَل  -30ؾاًطٍف ٍهىاًيعم آى  -31ووه فٌط ػمة  -32تلثطيٌگ
چطذْاي جلَ ٍ ػمة  -33ووه فٌط جلَ  -34ضلِ ّاي تطلي  -35ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ تط احط فكطزى ٍ ًگاُ زاقتي
فٌسن يا اؾتفازُ اظ ٍؾايل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ تاقس هكوَل گاضاًتي ًيؿت) -36ؾٌؿَض ٍ TPMSهؼطفي آى
 -37ؾيؿتن والچ قاهل پوپ والچ تاال ٍ پاييي ,واؾِ ًوس والچ ,پسال والچ ٍ لَلِ ضٍغي والچ  -38وَيل -39وليِ ؾٌؿَضّا
 -40زؾتگيطُ ّاي زاذلي ٍ ذاضجي ذَزضٍ  -41ووطتٌسّا  -42غطتيله فطهاى  -43قيكِ ّا  -44لُؼات ؾيؿتن يس ؾطلت
 -45تَضتَقاضغض  -46پَلي ووپطؾَض  -47حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -48حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ  -49ؾايط لُؼاتي وِ زض ايي
زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.
 -3سرویس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّاي تَليسي قطوت وطهاى هَتَضهُاتك هٌسضجات زفتطچِ گاضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجام ذَاّسقس :
 -3-1زض نَضتيىِ واضوطز ذَزضٍ تيي 2500الي  3000ويلَهتط تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ هُاتك زفتطچِ گاضاًتي تيف اظ
 1ؾال ؾپطي ًكسُ تاقس اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ تَُض ضايگاى اًجام ذَاّس قس ٍ الثتِ ّعيٌِ لُؼات ٍ هَاز ههطفي تا هكتطي ذَاّس
تَز.
 -3-2زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيي  3000تا  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ اظ ظهاى تحَيل آى ووتط اظ  1ؾال ؾپطي قسُ تاقس
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ پؽ اظ واضقٌاؾي فٌي تِ ّعيٌِ هكتطي اًجام لاتل اًجام اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گاضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 -3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيف اظ  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل آى تيف اظ  1ؾال ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ
اٍليِ آى اًجام ًكسُ تاقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گاضاًتي واهل ذاضد ذَاّس قس.
 -3-4زض فانلِ ظهاًي تحَيل ذَزضٍ تا اًجام ؾطٍيؽ اٍليِ هؼايثي وِ هٌجط تِ ػسم واضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ,تحت پَقف
گاضاًتي لاتل ضفغ هي تاقٌس.
 -4سرویس های ادواری :
ػيَتي وِ تٌا تِ تكريم واضقٌاؾاى فٌي ٍاحس ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض ٍ يا واضقٌاؼ فٌي ًوايٌسگيً ،اقي اظ ػسم
اًجام تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تاقس ،هكوَل گاضاًتي ًرَاّس تَز.
(جسٍل اًجام ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّواي گاضاًتي شوط قسُ اؾت)
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 -5گارانتی رنگ خودرو:
گاضاًتي ضًگ تسًِ ذَزضٍ تا  3ؾال تؼس اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ تسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي تاقس .تسيْي اؾت تهازفات ٍ ًگْساضي
ذَزضٍ زض قطايٍ تس آب ٍ َّايي هكوَل گاضاًتي ضًگ ًرَاّس تَز.

 -6توضیحات تکمیلی:
 -6-1وليِ ذسهات ٍ لُؼات تؼَيى قسُ زضقثىِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض تِ هست  2هاُ ٍ يا ؾِ ّعاض ويلَهتط
گاضاًتي زاضز.
 -6-2زض قطايٍ اؾتخٌايي ٍ هَاضزي وِ ضؾوا" اظ ؾَي قطوت تِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يا تاظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت
قطايٍ گاضاًتي اػالم قسُ تغييط ًوايس وِ زضّط هَضز تَُض جساگاًِ اَالع ضؾاًي ذَاّس قس.
 -6-3هَاضزي وِ تٌا تط واضقٌاؾي ٍ تكريم قطوت قاهل گاضاًتي هًاػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جاهغ ذسهات پؽ اظ
فطٍـ اظ ؾَي واضقٌاؼ ٍاحس گاضاًتي تِ اَالع ًوايٌسگي ّا ذَاّس ضؾيس.
 -6-4ػيَب هَضز تائيس قيكِ قاهل هَاضز ظيط اؾت:
-

ايطازّاي ويفي قيكِ هاًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًاقي اظ َطاحي ٍ يا هَاز اٍليِ لُؼِ

-

تطن ذَز تِ ذَزي قيكِ تسٍى آحاض يطب ذَضزگي

الظم تِ شوط اؾت تائيس گاضاًتي قيكِ ّا اػن اظ قيكِ ّاي جاًثي ٍ قيكِ ؾاًطٍف فمٍ هٌٌَ تِ تائيس واضقٌاؼ ٍاحس
ذسهات پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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پیوست شماره 4
دامنه گارانتی 828
-1مقذمه:
وليِ اجعاء ٍ ؾيؿتوْاي ذَزضٍ تِ غيط اظ اؾتخٌائات ٍ قطايٍ هكرم قسُ زض ايي زؾتَض الؼول چٌاچِ زض قطايٍ ػازي هَضز تْطُ
تطزاضي لطاض گيطًس تِ هست  60هاُ ٍ يا  150,000ويلَهتط ّط وسام ظٍزتط فطا ضؾس ،تحت پَقف گاضاًتي لطاض هي گيطًس.
قطوت وطهاى هَتَض جْت ضفغ ػية هرتاض تِ تؼَيى لُؼِ ،لُؼات يا هجوَػِ ّا ٍ يا تؼويط آًْا هي تاقس ٍ ايي هَضز فمٍ زض
اذتياض قطوت اؾت.
 -2قوانین کلی گارانتی:
الف –لُؼات ٍ يا ذسهات تسٍى گاضاًتي
 -1ضٍغي هَتَض  -2ضٍغي گيطتىؽ  -3يسيد  -4ضٍغي تطهع  -5ضٍغي ّيسضٍليه  -6هَوت ّاي وف  -7ذاض لُؼات تعييٌي
 -8اًَاع فيلتط  –9فيَظّا  -10لُؼات تسًِ ذَزضٍ ( لُؼات تسًِ ٍ قاؾي ٍ وف اتاق اظ لحاِ ظًگ ظزگي ٍ ضًگ هكوَل ؾِ
ؾال گاضاًتي هي تاقٌس)  - 11قؿتكَي اًػوتَضّا  -12تاتطي ضيوَت  -13وليِ لُؼاتي وِ زض احط تهازف نسهِ زيسُ اًس ٍ يا
هُاتك تكريم واضقٌاؼ فٌي زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح هاله ذَزضٍ ٍ يا ًهة تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ نسهِ زيسُ اًس.
 -14ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تِ جع ؾطٍيؽ اٍليِ -15 .آچاضوكي  -16گطزگيطّا  -18قلگيطّا ,گل پرف وي ّا ٍ واٍضّا
 -19جاؾيگاضي  -20پيچ ,هْطُ ٍ,اقط ٍ تؿت ّا  -21تطهع زضب ّا  -22واٍض الؾتيه ظاپاؼ  -23لَگَ
تثهطًُ :1هة ّطگًَِ ؾيؿتن ٍ يا تجْيعات ايافي تط ضٍي ذَزضٍ هَجة اتُال گاضاًتي لُؼات هطتثٍ ذَاّس قس.
تثهطُ :3گاضاًتي تيغِ تطف پان وي ,لٌت تطهع ,قوغ ٍ وليِ الهپ ّا  3هاُ يا  3000ويلَهتط (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
تثهطُ  :3زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط تِ تؼَيى الالم فَق گطزز
ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز ،هكطٌٍ تط ايٌىِ ػوط هفيس لُؼِ يا لُؼات هصوَض تِ پاياى ًطؾيسُ تاقس.
ب -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  1ؾال يا  10,000ويلَهتط
-1تايطّا  -2قاضغگاظ وَلط ًاقي اظ ووثَز گاظ اظ واضذاًِ فمٍ يىثاض ( زض نَضتيىِ ايطاز زضيىي اظ لُؼات ؾيؿتن وَلط ٍ يا زيگط
ؾيؿتن ّاي ذَزضٍ هٌجط تِ ترليِ گاظ قَز ،قاضغگاظ هكوَل ايي تٌس ًرَاّس تَز )  -3تٌظين ًَض چطاغْا فمٍ يىثاض َّ -4اگيطي
تطهع فمٍ يىثاض  -5ضگالغ زضب ّا فمٍ يىثاض  -6هيعاى فطهاى فمٍ يىثاض  -7ضگالغ تطهع زؾتي فمٍ يىثاض  -8ضگالغ واتل تؼَيى
زًسُ  -9تاالًؽ چطخ فمٍ يىثاض  -10ضيٌگ چطخ زض احط تطن زاقتي (زض نَضت تاب زاقتي هكوَل گاضاًتي ًرَاّس قس)
تثهطُ  :4گاضاًتي تاتطي 1 :ؾال يا  20,000ويلَهتط ٍ فمٍ يىثاض اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
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د -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  2ؾال يا  40,000ويلَهتط
 -1جلَ پٌجطُ ( تغييط ضًگ يا ضًگ پطيسگي قاهل 2ؾال ٍ  50000ويلَهتط هي تاقس ) –2پايِ آفتاتگيط

 -3پٌل َالچِ ػمة

 –4الؾتيه ضٍي پسالْا -5تؿوِ زيٌام  -6تؿوِ ووپطؾَض  -7زؾتگيطُ ؾمفي  -8پَؾتِ فيلتط َّا ٍ -9اقط ّا تِ غيط اظ ٍاقط
ؾطؾيلٌسضٍ ٍاقط هٌيفَلس(تسيْي اؾت زض نَضتيىِ ذطاتي ٍ يا ًكتي اظ ّطيه اظ لُؼات ٍ ؾيؿتوْاي تحت پَقف گاضاًتي هٌجط
تِ تؼَيى الالم فَق گطزز ايي الالم هكوَل گاضاًتي ذَاّس تَز)  -10تلٌسگَّا(تغييطات غيط انَلي ؾيؿتن نَتي وِ هٌجط تِ
آؾية ضؾاًسى تِ تلٌسگَ ّا هي قَز ,ايي لُؼِ ضا اظ گاضاًتي ذاضد هي وٌس)  -11تَق -12آًتي  -13هٌثغ ّا  -14ضازاض ػمة
 -15زٍضتيي ػمة  -16فٌسن  -17لَال زضتْا  -18واتل زضب هَتَض ٍ واتل نٌسٍق ػمة  -19هيلِ ًگِ زاضًسُ زضب هَتَض
 -20جه نٌسٍق ػمة  -21ضگالغ ؾاًطٍف فمٍ يىثاض  -22آتثٌسي  -23هيل فطهاى  -24ؾگسؾت  -25زيؿه تطهع  -26هيل
تؼازل وَتاُ ٍ تلٌس  -27ؾيثه َثك ٍ ؾيثه فطهاى ٍ زيگط لُؼات جلَتٌسي
تثهطُ  ( : 5گاضاًتي تايط زض احطالؾتيه ؾايي) :زضنَضتيىِ تواهي ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي ذَزضٍ هتٌاؾة تاويلَهتطواضوطز آى اًجام
ًكسُ تاقسگاضاًتي ًرَاّس تَز.
تثهطُ  : 6آؾية زيسگي تعئيٌات ٍ لُؼات پالؾتيىي ًاقي اظ اؾتفازُ ًاهٌاؾة يا ضيرتِ قسى هكوَل گاضاًتي ًوي گطزز.
تثهطُ  :7گاضاًتي واتاليؿت اگعٍظ ٍ اًثاضُ ّاي اگعٍظ  3ؾال يا  60,000ويلَهتط اؾت (ّطوسام ظٍزتط فطا ضؾس).
ز – لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي  3ؾال يا  100,000ويلَهتط
-1وليس ّاي تطلي  -2چطاغْا ي زاذل ٍذاضجي اتاق  -3ضٍزضي ّا زض نَضتيىِ فمٍ زفطهگي ٍ تغييط ضًگ زاقتِ تاقس
 -4 .زاقثَضز ٍ لُؼات آى  -5ضام ظيط هَتَض  -6نٌسلي ّا ٍ وٌؿَل ٍؾٍ فمٍ قاهل فطٍ ضفتگي ًكيوي ٍ يا پكتي نٌسلي ٍ يا
تغييط ضًگ ضٍيِ  -7ؾَئيچ هىاًيىي زضتْا  -8تاظٍيي تطف پان وي ًَ -9اضّاي زٍض زضب ٍ ًَاضّاي آتثٌسي  -10فكٌگي تطهع
 -11آفتاتگيط ( ايطاز زفطهگي)  -12آييٌِ زاذلي ٍ آييٌِ جاًثي تطلي ذَزضٍ  -13لاب ؾتَى ّا ٍ لاب ّاي تعئيٌي  -14ؾيؿتن
نَتي ٍ تهَيطي ً-15وس زضب هَتَض  -16زؾتِ هَتَض ػمة  -17زؾتِ هَتَض جلَ چپ/ضاؾت  -18هَتَض قيكِ قَي
 -19گطزگيط پلَؼ  -20جؼثِ زاقثَضز  -21قيكِ ّا  -22پَلي ووپطؾَض  -23غطتيله فطهاى
ٍ -لُؼات ٍ يا ذسهات زاضاي گاضاًتي تا  5ؾال ٍ يا تا  150,000ويلَهتط
 -1لُؼات هَتَض  -2گيطتىؽ ٍ لُؼات زاذلي آى ٍ زيفطاًؿيل  -3هىاًيعم تؼَيى زًسُ  -4لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي
 -5لُؼات هىاًيعم فطهاى ٍ جؼثِ فطهاى  -6لُؼات اوؿل جلَ ٍ ػمة تِ غيط هَاضزي وِ زض تٌس ّاي الف تا ز شوط قسُ اؾت.
 -7لُؼات ؾيؿتن وَلط  -8لُؼات ؾيؿتن تراضي  -9لُؼات ؾيؿتن ذٌه وٌٌسُ هَتَض  -10اؾتاضت ٍ هتؼلمات آى
 -11زيٌام  -12لُؼات ؾيؿتن ايطتگ  -13لُؼات ؾيؿتن تطهع  -14ووپطؾَض وَلط  -15پٌل وَلط ٍ تراضي  -16زؾتِ
ضاٌّوا  -17زؾتِ تطف پان وي  -18هَتَض ٍهىاًيعم تطف پان وي ّا  -19جؼثِ فيَظ ّا  -20نفحِ آهپط  -21وليِ يًَيت
ّاي وٌتطل هَجَز زض ذَزضٍ  -22هىاًيعم تٌظين نٌسلي (تِ تكريم واضقٌاؼ اگط زض احط ػسم اؾتفازُ نحيح ذطاب ًكسُ
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تاقس)  -23هىاًيعم تاظ وطزى زضب نٌسٍق ٍ زضب هَتَض ٍ تان تٌعيي  -24لُؼات ؾيؿتن لفل هطوعي ذَزضٍ ٍ وليِ لفل ّا
 - 25هىاًيعم قيكِ تاالتط ذَزضٍ  –26لُؼات ؾيؿتن ؾَذت ضؾاًي ٍ تان ذَزضٍ  -27ؾين وكي ّا زض نَضتيىِ لُؼات ٍ
يا تجْيعات ايافي ًهة ًكسُ تاقٌس  -28فٌط ّاي لَل

 -29ؾاًطٍف ٍهىاًيعم آى  -30ووه فٌط ػمة  -31تلثطيٌگ

چطذْاي جلَ ٍ ػمة  -32ووه فٌط جلَ  -33ضلِ ّاي تطلي  -34ؾين وكي فٌسن (زض نَضتيىِ تط احط فكطزى ٍ ًگاُ زاقتي
فٌسن يا اؾتفازُ اظ ٍؾايل زيگط زض هحل فٌسن ؾين وكي ؾَذتِ تاقس هكوَل گاضاًتي ًيؿت)
 -35ؾٌؿَض ٍ TPMSهؼطفي آى  -36وَيل -37وليِ ؾٌؿَضّا  -38زؾتگيطُ ّاي زاذلي ٍ ذاضجي ذَزضٍ  -39ووطتٌسّا
 -40لُؼات ؾيؿتن يس ؾطلت  -41حطاضت گيط هٌيفَلس زٍز  -42حطاضت گيط لَلِ اگعٍظ  -43ؾايط لُؼاتي وِ زض ايي
زؾتَضالؼول شوطًكسُ اؾت.

 -3سرویس اولیه :
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ ّاي تَليسي قطوت وطهاى هَتَضهُاتك هٌسضجات زفتطچِ گاضاًتي ،تحت قطايٍ ظيط اًجام ذَاّسقس :
 -3-1زض نَضتيىِ واضوطز ذَزضٍ تيي 2500الي  3000ويلَهتط تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ هُاتك زفتطچِ گاضاًتي تيف اظ
1ؾال ؾپطي ًكسُ تاق س اجطت ؾطٍيؽ اٍليِ تَُض ضايگاى اًجام ذَاّس قس ٍ الثتِ ّعيٌِ لُؼات ٍ هَاز ههطفي تا هكتطي ذَاّس
تَز.
 -3-2زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيي  3000تا  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ اظ ظهاى تحَيل آى ووتط اظ  1ؾال ؾپطي قسُ تاقس
ؾطٍيؽ اٍليِ ذَزضٍ پؽ اظ واضقٌاؾي فٌي تِ ّعيٌِ هكتطي اًجام لاتل اًجام اؾت ٍ ذَزضٍ زض قطايٍ گاضاًتي لطاض ذَاّس گطفت.
 -3-3زض نَضتيىِ ذَزضٍ تيف اظ  6000ويلَهتط واضوطز زاقتِ تاقس ٍ يا اظ تاضيد تحَيل آى تيف اظ  1ؾال ؾپطي قسُ ٍ ؾطٍيؽ
اٍليِ آى اًجام ًكسُ تاقس ،ايي ذَزضٍ اظ قطايٍ گاضاًتي واهل ذاضد ذَاّس قس.
 -3-4زض فانلِ ظهاًي تحَيل ذَزضٍ تا اًجام ؾطٍيؽ اٍليِ هؼايثي وِ هٌجط تِ ػسم واضايي ٍ تَلف ذَزضٍ قًَس ,تحت پَقف
گاضاًتي لاتل ضفغ هي تاقٌس.
 -4سرویس های ادواری :
ػيَتي وِ تٌا تِ تكريم واضقٌاؾاى فٌي ٍاحس ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض ٍ يا واضقٌاؼ فٌي ًوايٌسگيً ،اقي اظ ػسم
اًجام تِ هَلغ ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي تاقس ،هكوَل گاضاًتي ًرَاّس تَز.
(جسٍل اًجام ؾطٍيؽ ّاي زٍضُ اي هرتم ّط ذَزضٍ زض زفتطچِ ضاٌّواي گاضاًتي شوط قسُ اؾت)
 -5گارانتی رنگ خودرو:
گاضاًتي ضًگ تسًِ ذَزضٍ تا  3ؾال تؼس اظ تاضيد تحَيل ذَزضٍ ٍ تسٍى هحسٍيت ويلَهتط هي تاقس .تسيْي اؾت تهازفات ٍ ًگْساضي
ذَزضٍ زض قطايٍ تس آب ٍ َّايي هكوَل گاضاًتي ضًگ ًرَاّس تَز.
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 -6توضیحات تکمیلی:
 -6-1وليِ ذسهات ٍ لُؼات تؼَيى قسُ زضقثىِ ذسهات پؽ اظ فطٍـ وطهاى هَتَض تِ هست  2هاُ ٍ يا ؾِ ّعاض ويلَهتط
گاضاًتي زاضز.
 -6-2زض قطايٍ اؾتخٌايي ٍ هَاضزي وِ ضؾوا" اظ ؾَي قطوت تِ ػٌَاى فطاذَاى ٍ يا تاظزيس ٍ وٌتطل اػالم هيكَز هوىي اؾت
قطايٍ گاضاًتي اػالم قسُ تغييط ًوايس وِ زضّط هَضز تَُض جساگاًِ اَالع ضؾاًي ذَاّس قس.
 -6-3هَاضزي وِ تٌا تط واضقٌاؾي ٍ تكريم قطوت قاهل گاضاًتي هًاػف گطزز فمٍ اظ َطيك ؾيؿتن جاهغ ذسهات پؽ اظ
فطٍـ اظ ؾَي واضقٌاؼ ٍاحس گاضاًتي تِ اَالع ًوايٌسگي ّا ذَاّس ضؾيس.
 -6-4ػيَب هَضز تائيس قيكِ قاهل هَاضز ظيط اؾت:
-

ايطازّاي ويفي قيكِ هاًٌس ّفت ضًگي ٍ وسضي وِ ًاقي اظ َطاحي ٍ يا هَاز اٍليِ لُؼِ

-

تطن ذَز تِ ذَزي قيكِ تسٍى آحاض يطب ذَضزگي

الظم تِ شوط اؾت تائيس گاضاًتي قيكِ ّا اػن اظ قيكِ ّاي جاًثي ٍ قيكِ ؾاًطٍف فمٍ هٌٌَ تِ تائيس واضقٌاؼ ٍاحس
ذسهات پؽ اظ فطٍـ اؾت.
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