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ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

 -1مقدمه

این دستورالعمل بهمنظور ایجاد زبان مشترك میان شركت خدمات و تجارت بم خودرو و نمایندگان و تعمیرگاه-
های مجاز شركت در تبادل اطالعات و مناسبات همهجانبه تهیه و تدوین شده است .تعریف معیارها و
استانداردهای قابلاستفاده و همچنین شفافسازی سیاست شركت در قبال گارانتي خودروهای تحت پوشش
از مهمترین اهداف این دستورالعمل ميباشد.
 -2هـدف

 -1-9حصول اطمینان از رفع عیوب فني و ارائه خدمات رایگان به خودرو در محدوده زماني مشخص.
 -9-9دریافت دادههای فني و آماری بهمنظور بهبود كیفیت محصوالت.
 -3-9ایجاد اطمینان خاطر به مشتری در مورد محصول خریداریشده از طریق ارائه خدمات سریع ،دقیق و با
كیفیت.
 -3دامنـه كاربرد

دامنه كاربرد این سند در شركت خدمات و تجارت بم خودرو و كلیه نمایندگيها/تعمیرگاههای مجاز بوده و
محصول  Geely GC6را در بر میگیرد.
 -4تعاريف و مفاهيم

گارانتی :تضمین عملکرد صحیح و مناسب محصول و اجزاء آن طي دوره زماني و یا كاركرد مشخص.
دوره گارانتی :مدت زمان و یا كیلومتر كاركرد خودرو كه یک خودرو تحت پوشش گارانتي قرار ميگیرد.
شروع دوره گارانتی :مالك شروع دوره گارانتي ،از تاریخ تحویل خودرو به اولین مشتری ميباشد كه در
سیستم نرمافزاری شركت درج شده است.
دوران تعهد :مدتزمان تعهد شركت برای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان 18 ،سال پس از فروش
آخرین مدل هر خودرو ميباشد.
شرکت خودروسازان بم :منظور شركت تولیدكننده خودرو جیلي ميباشد.
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو :منظور شركت ارائهكننده خدمات پس از فروش خودروهای جیلي
ميباشد.
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ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

 -5ضوابط گارانتی

 -1-5سرویس اولیه
سرویس اولیه خودرو جیلي  GC6مطابق مندرجات دفترچه راهنمای استفاده خودرو ،تحت شرایط زیر انجام
ميشود.
 -1-1-5درصورتيكه كاركرد خودرو بین  3588الي  5888كیلومتر باشد و یا از تاریخ تحویل خودرو مطابق
دفترچه خودرو بیش از  3ماه سپری نشده باشد ،اجرت انجام سرویس اولیه مطابق با شرایط اعالم در دفترچه
خودرو رایگان بوده و هزینه قطعات و مواد مصرفي بر عهده مشتری ميباشد .نمایندگيهای مجاز ميبایست
انجام سرویس اولیه هر خودرو را در صفحه مربوطه در دفترچه راهنمای مشتری ثبت و با مهر نمایندگي (ثبت
كیلومتر و تاریخ مراجعه خودرو) تأیید نمایند.
تبصره :در فاصله زماني تحویل خودرو تا انجام سرویس اولیه (تا كیلومتر كاركرد  ،)5888معایبي كه منجر به
عدم كارایي و توقف خودرو شوند ،تحت پوشش گارانتي قابل رفع ميباشند.
 -9-1-5درصورتيكه كاركرد خودرو بین  5888الي  7888كیلومتر باشد و یا از تاریخ تحویل خودرو بیش از
 9ماه سپری نشده باشد ،اجرت سرویس اولیه به عهده مشتری بوده و خودرو در شرایط گارانتي قرار ميگیرد.
 -3-1-5درصورتيكه خودرو بیش از  7888كیلومتر كاركرد داشته باشد و یا از تاریخ تحویل آن بیش از  9ماه
سپری شده باشد و سرویس اولیه آن انجام نشده باشد ،این خودرو از شرایط گارانتي كامالً خارج ميشود.
 -2-5ضوابط کلی گارانتی
 -1-9-5دامنه گارانتي برای هر مدل خودرو بهصورت جداگانه از سوی شركت خودروسازان بم اعالم ميگردد.
بدیهي است كه این دامنه كمتر از زمان و كیلومتر تعیین شده در قوانین جاری كشور نميباشد.
 -9-9-5گارانتي شامل ایرادهای كیفي ناشي از طراحي ،تولید ،مونتاژ و یا مواد اولیه قطعات یا سیستمهای
موجود در خودرو ميباشد.
 -3-9-5تعویض قطعات در طول دوره گارانتي موجب افزایش مدت گارانتي خودرو و یا قطعه تعویض شده،
نميشود .برای مثال اگر قطعهای  38888كیلومتر گارانتي داشته باشد و در كیلومتر  98888تحت شرایط
گارانتي تعویض شود ،گارانتي باقیمانده آن قطعه فقط  18888كیلومتر ميباشد.
 -4-9-5داغي قطعاتي كه بهصورت گارانتي تعویض شدهاند متعلق به شركت سازنده بوده و نمایندگي-
ها/تعمیرگاههای مجاز بایستي داغي قطعات تعویض شده را بر طبق ضوابط موجود به شركت خدمات و تجارت
بم خودرو تحویل دهند.
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ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

 -5-9-5هرگونه تصمیمگیری در خصوص داغي قطعات گارانتي ،مختص شركت سازنده خودرو ميباشد.
 -9-9-5محدوده گارانتي خدمات انجام شده و قطعات تعویض شده در نمایندگيهای مجاز برند جیلي ،برای
تمامي خودروهای جیلي اعم از خودروهای در محدوده گارانتي یا خارج از محدوده گارانتي كه در شبکه
نمایندگيهای جیلي پذیرش ميشوند به شرح زیر ميباشد:
•

خدمات به مدت  9ماه یا  3888كیلومتر (هركدام زودتر فرا رسد)

•

قطعات به مدت  9ماه یا  180888كیلومتر (هركدام زودتر فرا رسد)

 -7-9-5هزینه پاركینگ و بکسل كردن خودرو (بکسل كردن خودرو در شرایط خاص به تشخیص شركت)
مشمول گارانتي ميباشد.
 -0-9-5صحت عملکرد سیستم ایربگ در صورت نگهداری صحیح و توجه به عالئم هشدار دهنده توسط
مشتری و رعایت "ماده  " 14آییننامه اجرایي قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو  ،تا پایان
دوران تعهد مورد ضمانت شركت خواهد بود.
 -3-5مواردی که تحت پوشش گارانتی میباشند:
 -1-3-5كلیه اجزا و سیستمهای خودرو جیلي  GC6با در نظر گرفتن شرایط مشخص شده در این دستورالعمل
و موارد اعالم شده در جدول زیر ،چنانچه در شرایط عادی مورد بهرهبرداری قرار گیرند ،به مدت  39ماه و یا
 188888كیلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) ،تحت پوشش گارانتي قرار ميگیرند.
شرایط گارانتي

نام قطعات /مجموعهها
موتور و گیربکس

 39ماه یا  188،888كیلومتر كاركرد

كاسهنمدها

 19ماه یا  38،888كیلومتر كاركرد

باتری

 19ماه یا  98،888كیلومتر كاركرد

سیستم صوتي ،تایرها (ایرادات ناشي از عدم انجام سرویسهای ادواری ،ضربه 94 ،ماه یا  48،888كیلومتر كاركرد
حركت بر روی تایر با میزان باد نامناسب و برخورد با شي بُرنده مشمول گارانتي (محدوده گارانتي سیستم صوتي خودرو
نخواهد بود)  ،چراغهای جلو و عقب ،سنسورها به غیر از سنسور اكسیژن
جیلي تیپ اكسلنت 10 ،ماه میباشد)
سیستم اگزوز ،كربن كنیستر ،كاتالیست كانورتر  ،حسگر اكسیژن

 10ماه یا  38،888كیلومتر كاركرد

تسمهها ،كالیپر ترمز ،لنت ترمز ،تیغه برفپاككن ،شمع و المپها

 18،888كیلومتر كاركرد

 -9-3-5شركت خدمات و تجارت بم خودرو جهت رفع عیب ،مختار به تعویض قطعه ،قطعات و یا مجموعهها
و یا تعمیر آنها ميباشد و این مورد فقط در اختیار و تشخیص شركت است.
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ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

 -3-3-5درصورتيكه قطعات و یا مجموعههای خودرو دارای ایراد باشند و عملکرد آنها موجب آسیب دیدن
برخي قطعات و مواد مصرفي گردد و یا پس از رفع ایراد و تعمیر قطعات و مجموعهها نیاز به تعویض ،پر كردن
و یا شارژ مجدد این موارد باشد ،این مواد و قطعات كه در جدول زیر آورده شده است ،تحت پوشش گارانتي
ميباشد:
ردیف

نام قطعات و مواد مصرفي

1

روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک

9

مایعات نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشهشوی

3

فیلترها نظیر فیلتر بنزین و فیلتر هوا

 -4-3-5كمبود مایعات و مواد مصرفي ناشي از خط تولید خودرو ،تا سه ماه و یا  3888كیلومتر مشمول
گارانتي ميباشند (هركدام زودتر فرا برسد).
 -5-3-5چنانچه قطعات و موادی مانند تسمهها ،روغنموتور ،روغن ترمز ،ضدیخ و گاز كولر در مدت زماني
كمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده یا فاسد گردند و موجب خرابي یکي از سیستمهای تحت پوشش
گارانتي خودرو شوند ،تعویض این قطعات و همچنین مواد و قطعات مصرفي مرتبط با آنها ،مشمول گارانتي
ميباشند.
 -4-5مواردی که شامل گارانتی نمیباشد:
 -1-4-5قطعاتي كه به تشخیص كارشناس فني شركت در اثر عدم استفاده صحیح مالک خودرو و یا نصب
تجهیزات اضافي بر روی خودرو صدمه دیدهاند.
 -9-4-5روغنموتور ،روغن گیربکس ،ضد یخ ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک و سایر روان كارها ،ترمز درب،
لوگو ،موكتهای كف ،باتری ریموت ،گردگیرها (در صورت پارگي ناشي از برخورد با شيء خارجي) ،شُلگیرها،
گل پخشكنها ،كاورها ،پیچ ،مهره ،واشر و بستها ،مایع شیشهشور ،انواع فیلتر ،خار قطعات تزئیني ،كاور و
موكت صندوق عقب ،آچار چرخ ،جک و ابزار موجود در خودرو ،كپسول اطفاء حریق و مثلث خطر.
 -3-4-5خسارت وارده به خودرو و یا قطعات و مجموعهها به دلیل عدم سرویس و نگهداری صحیح نظیر
مراجعه ننمودن بهموقع برای انجام سرویسهای ادواری مطابق دفترچه راهنمای خودرو در نمایندگيهای
مجاز ،استفاده از سوخت یا مکملهای غیراستاندارد ،عدم استفاده از روغنها و روانکارهای توصیه شده در
كتابچه راهنمای مشتریان و سایر موارد مشابه.
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ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

 -4-4-5صدماتي كه به علت عدم استفاده طوالنيمدت از خودرو به آن وارد ميشود (مانند خسارت ناشي از
رسوب روغنموتور و یا خالي شدن باتری به دلیل توقف طوالني خودرو).
 -5-4-5خرابي قطعات و یا بروز ایرادت ناشي از تصادف ،تعویض اتاق خودرو ،استفاده نامتعارف (مانند حمل
بار با وزن بیشتر از حد مجاز و بکسل نمودن خودروهای دیگر) ،جابجایي نامناسب با خودروبر و سایر موارد
مشابه.
 -9-4-5استفاده از قطعات غیر اصلي (قطعاتي كه از طریق شركت خدمات و تجارت بم خودرو تهیه و توزیع
نميگردند ،حتي اگر دارای مارك و آرم سازنده اصلي باشد) و بروز هرگونه ایراد در قطعات و یا مجموعهها،
قطعه معیوب و سیستمهای مرتبط با آن مشمول گارانتي نميباشد.
 -7-4-5ایرادات ناشي از تعویض و تعمیر غیراصولي و تعمیرات انجام شده توسط تعمیرگاههای متفرقه.
 -0-4-5هرگونه دستکاری غیراصولي ،تغییر و یا نصب سیستم یا تجهیزات اضافي بر روی خودرو بدون مجوز
شركت سازنده و یا استفاده و نصب تجهیزات اضافي كه مغایر با وضعیت استاندارد و طراحي خودرو باشد مانند
استفاده از رینگها و تایرها ،سیستم صوتي ،دزدگیر و غیره موجب خروج بخشهای مرتبط از شرایط گارانتي
ميشود.
 -2-4-5ایرادات ناشي از رانندگي در آب عمیق و یا شستشوی موتور كه باعث نفوذ آب به اجزای
الکتریکي/لکترونیکي ،موتوری و داخلي خودرو گردد.
 -18-4-5خسارت ناشي از استهالك طبیعي خودرو ،فرسودگي ،رنگپریدگي ،آسیبدیدگي تزئینات و قطعات
پالستیکي ناشي از استفاده نامناسب از قطعات.
 -11-4-5خسارات ناشي از قرار گرفتن خودرو در میدانهای قوی مغناطیسي و غیره (از جمله كنار پستها
و زیر دكلهای فشارقوی انتقال نیرو).
 -19-4-5ایرادت و صدمات وارده به خودرو در صورت استفاده از باتری با آمپر نامناسب.
 -13-4-5عدم مراجعه مالک خودرو مشمول فراخوان به نمایندگيهای مجاز پس از اعالم فراخوان از سوی
شركت ،موجب خروج قطعات مرتبط از شرایط گارانتي ميگردد.
 -14-4-5در صورت اعالم نمایندگي به مشتری برای دریافت هرگونه خدمات تعیین شده از طرف شركت
خدمات و تجارت بم خودرو و عدم مراجعه مالک خودرو به نمایندگي در وقت تعیین شده ،موجب خروج
خدمات و یا قطعات مرتبط از شرایط گارانتي ميگردد.
 -15-4-5شستشوی انژكتورها
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 -19-4-5سرویسهای دورهای بهجز سرویس اولیه
 -17-4-5آچاركشي تمام قسمتهای خودرو ،رگالژ دربها و درب موتور ،آببندی نوار دربها ،نوار آبگیر
شیشهها ،زهها و در صندوق عقب ،شارژ گاز كولر ،تنظیم نور چراغها و هواگیری ترمز بعد از  5888كیلومتر
كاركرد.
 -5-5مواردی که منجر به ابطال گارانتی خودرو میشود:
 -1-5-5خودروهای معیوب كه در مزایده یا با تخفیف فروخته شدهاند.
 -9-5-5استفاده از خودرو در مسابقات رالي سرعت و یا استفاده از آن در سواحل ماسهای و مسیرهای
غیرعادی.
 -3-5-5درصورتيكه خودرو به روش تبدیل كارگاهي و با استفاده از كیتهای تأیید نشده توسط شركت
خودروسازان بم از طریق كارگاههای غیرمجاز ،دوگانهسوز شود.
 -4-5-5دستكاری یا جدا كردن كیلومتر شمار خودرو ،به غیر از مواردی كه توسط نمایندگيهای مجاز و با
مجوز شركت صورت ميپذیرد.
 -5-5-5هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (و یا تغییرات در نرمافزار  ECUموتور یا نرمافزار TCU

گیربکس) یا حذف قطعات استاندارد و جایگزیني با قطعات دیگر.
 -6-5گارانتی رنگ بدنه خودرو و شرایط ابطال
 -1-9-5گارانتي رنگ بدنه خودرو تا  3سال بعد از تاریخ تحویل خودرو به مشتری ميباشد .موارد زیر مشمول
گارانتي رنگ بدنه نميباشد:
 تصادفات و نگهداری خودرو در شرایط بد آب و هوایي.
 برخورد سنگ یا قطعات به بدنه خودرو ،ایرادات ناشي از بارانهای اسیدی و یا تردد خودرو در
مسیرهای قیرپاشي شده ،نمکریزی شده.
 صدمات ناشي از عوامل بیروني نظیر برخورد سنگریزه ،گردوغبار ،سنگ و یا شن با خودرو.
 استفاده از مواد شیمیایي برای تمیز كردن رنگ خودرو یا تزئینات داخلي.
 خسارت ناشي از زنگزدگي غیرطبیعي خودرو ،فرسودگي و رنگپریدگي غیرعادی
 صدماتي كه ناشي از حوادث طبیعي (سیل ،زلزله ،صاعقه ،ریزشهای هوایي ،بارانهای اسیدی،
رانندگي در محیط نمکزار ،شیره درختان و برگها ،فضله پرندگان ،انواع آلودگيهای زیستمحیطي،

كد مدركI-WP-03/00 :

تاریخ29/80/92 :
شماره صفحه 7 :از 7

ضوابط گارانتی خودروهای جیلی
مدیریت برنامهریزی ،سیستمها و روشها

طوفان و سایر سوانح طبیعي) و حوادثي كه به دلیل اغتشاش و شورشهای اجتماعي و سیاسي به
خودرو وارد ميشوند.
 -7-5موارد گارانتی شیشه
 -1-7-5تائید گارانتي شیشهها اعم از شیشههای جانبي و شیشه سانروف فقط منوط به تایید كارشناس
معاونت خدمات پس از فروش شركت خدمات و تجارت بم خودرو ميباشد.
 -9-7-5ایرادهای كیفي شیشه مانند هفترنگي ،كدری و یا موجدار بودن كه ناشي از طراحي ،مواد اولیه و یا
ساخت قطعه باشد ،مشمول گارانتي ميباشد.
 -3-7-5ترك خود به خودی شیشه بدون آثار ضرب خوردگي مشمول گارانتي ميباشد.

