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مقدمه:
در طراحی خودروی شما از بهترین و پیشرفتهترین تكنولوژی دنیا بهره جستتهایم .خواهشتمند استت
قبل از استفاده از خودرو ،دفترچه راهنمای مشتریان را بطور کامل مطالعه نمایید .در صورت هرگونته
ابهام یا سوالی درخصوص نحوه عملكرد یا سرویس و نگهداری خودرو ،از نمایندگی مجتاز شترکت
مشتتاوره دریافتتت نماییتتد .همتتواره کلیتته تعمیتترات ،ستترویس و نگهتتداری ختتودروی ختتود را در
نمایندگیهای مجاز شرکت انجام دهید.
توصیه میشود همواره جهت انجام خدمات گارانتی ،تعمیراتی و سرویس و نگهتداری ختودروی
خود ،به نمایندگیهای مجاز مراجعه نمایید .تضمین امجی پارس موتور بهکارگیری تجهیزات صحیح،
پرسنل فنی مجرب و آموزشدیده در کنار استفاده از قطعات اصلی است.
این کتابچه بسته به نوع استفاده از خودرو ،حتاوی دو برنامتهی سترویس و نگهتداری در شترایط
«معمولی» و «سخت» است .همراه داشتن این کتابچه در زمان مراجعه به هتر یتک از نماینتدگیهتای
مجاز شرکت الزامیست.
ارائه خدمات گارانتی منوط به رعایت کلیه شرایط و ضوابط ذکر شتده در ایتن کتابچته میباشتد.
خواهشمند است آن را به دقت مطالعه فرمایید.
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محدوده گارانتی
محدوده گارانتی برای عیوب و نواقصی است که ناشی از اشكاالت تولید ،مونتاژ یا طراحی باشند .تاریخ
شروع گارانتی از تاریخ تحویل خودرو به اولین مصرف کننده آغاز میگردد .در این مدت رسیدگی بته
کلیه موارد گارانتی براساس شرایط و ضوابط مندرج در این کتابچه خواهد بود .خودروی شتما مطتابق
زمان و کیلومتر ) هر کدام زودتر فرارسد) درج شده در ابتدای این کتابچه تحت پوشش گارانتی شرکت
ام جی پارس موتور قرار خواهد گرفت.
شرایط و الزامات عمومی گارانتی
 سرویساولیه در  3000کیلومتر یا حداکثر  3ماه پساز تاریخ آغاز گارانتی و بصورت رایگان انجام میپذیرد.
 کلیه خدمات گارانتی در دوره گارانتی ،تنها توسط نمایندگیهای مجاز شرکت صورت میپذیرد.
 ارائه این کتابچه جهت انجام هرگونه خدمات گارانتی الزامیست .خواهشمندیم آنترا همتواره همتراه
خود داشته باشید.
 کلیه نمایندگیهای مجاز شرکت موظف به صدور و ارائه فاکتور رسمی شرکت در ستامانه ارتبتاطی
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میباشند.












شرکت به مشتریان
پوشش رنگ به مدت سه سال از تاریخ شروع گارانتی ،تحت پوشش گارانتی خواهد بود.
رفع کلیه ایرادات تحت پوشش گارانتی ،بدون اخذ هیچگونه وجهی از مشتری صورت میپتذیرد .و
نمایندگی مجاز موظف به استفاده از قطعه جدید و یا تعمیر آن با تایید شرکت میباشد.
تعویض قطعات در دوره گارانتی تغییری در طول دوره گارانتی ایجاد نخواهد کرد و با پایتان ایتن
دوره ،گارانتی قطعات تعویض شده نیز به پایان میرسد.
بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر کته ایرادشتان تحتت پوشتش گتارانتی
میباشد ،هزینهای برای مشتری دربرنخواهد داشت .این خودروها میبایست جهت انجام تعمیرات
سریعاً به نزدیكترین نمایندگی مجاز شرکت منتقل گردند.
کلیه خدمات ارائه شده در نمایندگی های مجاز به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر (هر کتدام کته
زودتر فرارسد) و قطعات به مدت  6ماه یا  10000کیلومتر (هرکدام زودتر فرارسد) تحت پوشتش
گارانتی قرار دارند بجز قطعات آورده شده در جدول ذیل و مصرفی.
کلیه تعمیرات دوره ضمانت میبایست در نمایندگی های مجاز شرکت پذیرد.
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استفاده مطلوب از خودرو جهت پابرجتا مانتدن شترایط گتارانتی الزامیستت .استتفاده مطلتوب از
خودرو به معنای استفاده از آن طبق شرایط و نحوه آموزش داده شده در دفترچه راهنمای مشتریان
میباشد.
قطعات تعویض شده تحت پوشش گارانتی ،تحت مالكیت شرکت ام جی پارس موتور قرار دارند.
چنانچه جهت خدمات گارانتی نیاز به تعویض قطعه مصرفی باشد ،آن قطعته نیتز تحتت پوشتش
گارانتی قرار خواهد داشت.
نمایندگی مجاز موظف به تحویتل داغتی قطعتات تعویضتی در متوارد ختارج از حتوزه گتارانتی
میباشد.
مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات ،ده سال بعد از فروش آخترین دستتگاه
خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو ،توسط عرضه کننده میباشد.
عملكرد صحیح سیستتم و قطعتات کیسته هتوا صترفاً مشتمول دوره تضتمین نبتوده و براستاس
استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
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برخی قطعات و اجزاء با توجه به نوع ماهیت و کاربری ،گارانتی محدودتری دارند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:
ردیف

زمان تضمین کارکرد

نام قطعه

۱

صفحه کالچ

۲

باتری

۳

لنت ترمز

۴

المپ ها

۵

شمع موتور

۶

تسمه ها

۷

تیغه برف پاک کن

۸

کربن کنیستر

۹

کاتالیست کانورتور

۱۰

حسگر دوم اکسیژن

۱۱

تایر و الستیک

 ۲سال یا  ۴۰هزار کیلومتر از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرا رسد)

۱۲

هندست باتری

 ۳ماه یا  ۵هزار کیلومتر از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرا رسد)

 ۱۲ماه یا  ۲۰هزار کیلومتر از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرارسد)

 ۱۰هزار کیلومتر از تاریخ شروع گارانتی

 ۱۸ماه یا  ۳۰هزار کیلومتر از تاریخ شروع گارانتی (هرکدام زودتر فرا رسد)
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مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار ندارند
 قطعاتی که بطور عادی مصرفی بوده و یا در معرض استهالک قرار دارند .میزان استهالک این قطعات
ارتباط مستقیم با نحوه استفاده از خودرو دارد که شامل :بنزین ،سیاالت) مانند مایع شیشه شور ،مایع
خنک کننده( ،روغنها و روانكارها (مانند روغن موتور ،روغن ترمز ،روغتن گیتربكس( ،فیلترهتا و
فیوزها میباشد.
 بازدیدها ،تنظیمات ،سرریز کردن و یا تعویض سیاالت و چک کردن ها ،سرویسهای ادواری)به جز
سرویس اولیه رایگان( ،استفاده از دستگاه عیبیاب ،باالنس چرخها ،رگتالژ دربهتا ،تنظتیم ترمتز
دستی ،شستشوی انژکتورها و سیستم سوخت رسانی ،تنظیم زوایای چرخها و آچارکشی.
 صدماتی که به دلیل عدم استفاده طوالنی مدت از خودرو به آن وارد میشود مانند؛ خسارت وارد به
موتور ،ناشی از روغن موتوری که به دلیل عدم روشن شتدن موتتور بته متدت طتوالنی بته آن وارد
مینماید یا خالی شدن باتری به دلیل عدم استفاده طوالنی مدت از خودرو.
 هرگونه آسیب ) اعم از طبیعی یا غیر طبیعی( به رنگ یا بدنه خودرو که ناشی از توقف طوالنی مدت
آن باشد.
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خسارت وارد به خودرو به دلیل عدم سرویس و نگهداری صحیح ،عدم انجام به موقتع سرویستهای
ادواری ،عدم استفاده از سوخت مناسب و روانكارهای توصیه شده در کتابچه راهنمای مشتتریان .و
همچنین خسارت وارده به دلیل عدم استفاده صحیح از خودرو.
خسارت وارد به خودرو به دلیل استفاده از قطعات غیر اصلی و تایید نشده توسط شرکت.
خسارت وارد به خودرو ناشی از حوادث طبیعی یا غیرطبیعی مانند باران اسیدی ،سیل ،تگرگ ،زلزله،
طوفان ،آتشسوزی ،سرقت ،تصادف ،مسابقه دادن و مشابه آنها.
آسیبدیدگی قطعاتی که به مرور زمان در معرض استهالک و به صدا افتادن میباشند مانند روکتش
صندلی ،فرمان ،تودوزی ،آفتابگیر ،صندلی ،الستیكهای درب و شیشه.
آسیبدیدگی ناشی از حمل بار غیر مجاز و زیاد) به دفترچه راهنما مراجعه نمایید(.
هرگونه زیان احتمالی و هزینههای اضافی خارج از حوزه گارانتی مانند خسارت عتدم استتفاده از ختودرو،
هزینههایی مانند پارکینگ ،کرایه خودرو ،اقامت احتمالی ،هزینههای سفر و زیانهای اقتصادی.
هرگونه خسارت و آسیب دیدگی که بر اثر عدم توجه به عالئم هشدار دهنده به خودرو وارد میشود
مانند عدم توجه به هشدار تعویض لنت که نتیجه آن خرابی دیسک ترمتز خواهتد بتود و یتا توجته
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نكردن به باالرفتن دمای آب که میتواند به موتور آسیب برساند.





هرگونه آسیب دیدگی رنگ بر اثر حمل و نقل ،فضوالت پرندگان ،عناصر جاده) شن ،قیر ،سنگریزه و
موارد مشابه( ،ریخته شدن مواد شیمیایی و نظایر آنها.
خسارت ناشی از هرگونه تعمیرات در مراکز تایید نشده توسط شرکت.
خسارت ناشی از ورود آب به داخل قطعات الكترونیكی به دلیل شستشوی موتور و داخل خودرو.
هرگونه خسارت وارده به دلیل دستكاری خودرو) شامل بدنه ،شاسی ،سیستم انتقال قدرت ،سیستتم
برقی و مشابه آن(

شرایط ابطال گارانتی
 عدم انجام سرویس اولیه.
 انجام سرویسهای ادواری یا هرگونه تعمیرات در خارج از شبكه نمایندگیهای مجاز شرکت.
 عدم انجام به موقع سرویسهای ادواری.
 هرگونهتغییر یا دستكاریدر کیلومترخودرو) بجزمواردیکهتوسط نمایندگیمجازشرکت صورت میپذیرد (
 نصب هرگونه تجهیزات اضافی بر روی خودرو در مراکز تایید نشده شرکت.
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هدف از سرویس و نگهداری
انجام به موقع سرویسهای ادواری باعث کارکرد بهتر خودرو در دراز مدت و همچنین باعتث کتاهش
آلودگی و اثرات مخرب آن بر طبیعت نیز

میگردد.

برنامه سرویس و نگهداری
در این راستا برنامه سرویس و نگهداری متناسب با شرایط کارکرد خودرو ،کیفیتت روغتن ،ستوخت و
سایر عواملی که در عملكرد خودرو تأثیر دارند تدوین گردیده و الزماالجرا
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میباشد.

ردیف

۳
۴
۵

بیرون و داخل خودرو

۱
۲

۶

۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

محفظه موتور

۷

موارد کنترلی

کیلومتر ()1000 
زمان (ماه)

عملكرد المپها ،بوق و عالئم هشدار
عملكرد سیستم برف پاک کن (در صورت نیاز تنظیم)
عملكرد قفل دربها به همراه صندوق عقب (در صورت
نیاز روغنكاری شوند)
عملكرد ترمز دستی (در صورت نیاز تنظیم شوند)
عملكرد کمربند ایمنی و قفل کن آن (تمام سرنشینان)
عملكرد و وضعیت اتصاالت باتری
میزان روغن ترمز ،هیدرولیک ،کالچ ،مایع خنک کننده
موتور و شیشه شور (در صورت نیاز سرریز شوند)
نشتی لوله ها و اتصاالت سیستم خنک کاری موتور
نشتی لوله ها و اتصاالت سیستم تهویه مطبوع
ساییدگی و میزان کشش تسمه دینام و هیدرولیک فرمان
ترک در منیفولد اگزوز
لولههای بوستر ترمز

12

10

20

30

40

50

60

70

80

6

12

18

24

30

36

42

48



      
      



      



      
      
      



      



      














      
      
      

۱۳
۱۵
۱۶
۱۷

محفظه موتور

۱۴

۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲

۲۴
۲۵
۲۶

زیر خودرو

۲۳

هر  2سال
هر  3سال یا  80،000کیلومتر
هر  80،000کیلومتر
       
       
       
       
       
هر  80،000کیلومتر
هر  1سال یا  20،000کیلومتر

تعویض روغن ترمز
تعویض مایع خنک کننده موتور
تعویض تسمه دینام
فیلتر روغن و روغن موتور
فیلتر هوا
فیلتر کابین
وضعیت دستههای موتور
نشتی و آسیب دیدگی موتور و گیربكس
تعویض روغن گیربكس اتوماتیک و دستی
تعویض فیلتر بنزین
لولتتتههایاگزوز و محافظهتتتای حرارتی(آچارکشتتتیدر
صورت نیاز)
نشتی ،آسیب دیدگی و تاب برداشتن لولههای سیستتم

سوخت رسانی
سیستم کنترل آالیندگی شامل لوله ها و کنیستر
نشتی و آسیبدیدگی دیسکها و لنتهای ترمز ،لولتههای

مدار ترمز و کالیپرها
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۲۷

۲۹

زیر خودرو

۲۸

لقی و صدای بلبرینگ چرخها ،پارگی گردگیرهای پلوس
روغن ریزی و آسیب دیدگی کمک فنرها ،ساییدگی و

پارگی بوشها (آچارکشی در صورت نیاز)
ساییدگی ،آسیب دیدگی و فشار باد تایرهتا همتراه بتا

زاپاس

استفاده از دستگاه عیبیاب جهت بررستی کتدهای خطتا و
 ۳۰عملكتترد سیستتتمهای مختلتتف و تنظتتیم مجتتدد فواصتتل
تعمیراتی



      
      
      
      

توجه  : 1در صورت استفاده از سوخت  EU3یا پایین تر از آن ،کیلومترهای ذکر شتده در جتدول را بته
نصف کاهش دهید .به عبارتی فواصل تعمیراتی به هر  5000کیلومتر تقلیل مییابد.
توجه  : 2تعویض شمع برای خودروهای با موتور  1,5Tهر  50,000کیلومتر و برای موتورهتای VCT
 1,5هر  40,000کیلومتر انجام میشود.
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برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت
 در صورت استفاده از خودرو در هر یک شرایط زیر ،حتماً از برنامه سرویس و نگهداری ارائه شتده
در این قسمت استفاده نمایید:
 طی کردن مسافتهای کمتر از  8کیلومتر در اکثر مواقع
 رانندگی در ترافیک سنگین ،طوریكه اکثر مواقع خودرو متوقف است و یا با سرعت پایین حرکت مینماید.
 رانندگی در دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد در اکثر مواقع
 رانندگی در ترافیک سنگین و در دمای همواره باالی 30درجه سانتیگراد
 رانندگی در شرایطی که خودرو دائم در معرض شتابگیری سریع و ترمز شدید قرار دارد
 رانندگی در جادههای کوهستانی و یا سرباالیی در اکثر مواقع
 رانندگی در محیطهای دارای گرد و غبار و آلودگی زیاد در اکثر مواقع
 خودروهایی که به عنوان تاکسی ،خودروی پلیس و یا مشابه استفاده میشوند
 در این شرایط برخی از موارد اشاره شده در برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی به شرح ذیل
تغییر خواهند کرد:
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در صورت رانندگی در مسیرهای کوتاه و یا در حالت درجا برای متدت زمتان طتوالنی و همچنتین
محیطهای آلوده و گرد و خاکی ،روغن موتور و فیلتر روغن میبایست هر  5,000کیلومتر تعویض
شوند.
در صورت رانندگی در محیطهای آلوده و گرد و خاکی ،هر  5,000کیلومتر فیلتتر هتوا میبایستت
بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد.
در صورت رانندگی در شرایط جاده ای کوهستانی ،سرباالیی و استفاده مداوم از ترمز ،روغتن ترمتز
میبایست هر  40,000کیلومتر یا هر سال (هر کدام زودتتر فرارستد( تعتویض گتردد .در چنتین
شرایطی  ،بازرسی دیسک ها و لنتهای ترمز بایستی در بازههای زمانی کوتاهتری صورت پذیرد.
بازرسی و در صورت نیاز تعویض فیلتر بنزین میبایست هر  10,000کیلومتر و یا  6ماه )هتر کتدام
زودتر فرا رسد) انجام شود.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده :1
اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده میشود:
 -۱خودرو :هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل
سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
 -۲عرضه کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش ،مباادرت
به فروش خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود می کند.
 -۳واسطه فروش :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده نسابت باه فاروش خاودرو
اقدام میکند.
 -۴نمایندگی مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهدهدار فروش و خدمات
پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
 -۵مصرف کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی که خاودرو را بارای اساتفاده شخصای یاا عماومی در
اختیار دارد.
19

 -۶بهای خودرو :مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسا عرضاه کنناده قیاد گردیاده
است.
*2

ماده
عرضهکننده موظف به رعایت استانداردهای ابالغی در مورد ایمنی ،کیفیت ،سالمت خودرو و مطابقت
آن با ضمانت ارائه شده به مصرفکننده میباشد.
تبصره  -۱دوره تضمین نمی تواند کمتر از یک ساال از زماان تحویال خاودرو باه مصارف کنناده یاا
کارکردی برابر با سی هزار کیلومتر( هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.
تبصره  -۲دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد ،برابر ده سال از زمان تحویل
رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده میباشد.
*3

ماده
عرضه کننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ( ناشای از طراحای  ،مونتاا، ،
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تولید  ،یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با
مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع اساتفاده مطلاوا از خاودرو یاا
نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معامالتی خودرو شود .هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در
طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالا  ،اعام از خساارات
مالی و جانی و هزینههای درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثال باشاد)
هزینههای حمل خودرو به تعمیرگاه ،تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات( چنانچه
مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه کننده می باشد.
تبصره  -*۱تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یاا نماینادگی مجااز ایفااء
میشود .عرضه کننده مكلف به ایجاد شبكه خدمات پس از فروش یاا نماینادگی هاای مجااز
تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای الزم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده
در سطح کشور بوده و نمیتواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.
تبصره  -*۲در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق ،موضوع اختالفی حسب درخواست طارفین
ابتدا در هیات حل اختالف مربوطه ،متشكل از نمایندگیهای عرضه کننده خودرو ،کارشانا رسامی
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دادگستری و کارشنا نیروی انتظامی به ریاست کارشنا رسمی دادگستری طارح و رای الزم باا
اکثریت آراء صادر خواهد شد .در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره ،خواسته در دادگااه
صالحه قابل پیگیری خواهد بود  .دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو مااه انشااء رای
نماید.
*4

ماده
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچناان بااقی
باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و
با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل اساتفاده بماناد،
عرضه کننده مكلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوا را با خودروی نو تعویض یاا
با توافق ،بهای آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره  -۱در صورت بروز اختالف بین طرفین ،حل و فصل آن از طریق هیاات حال اخاتالف موضاوع
تبصره ( )۲ماده ( )۳این قانون می باشد.
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تبصره  -۲عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب نادارد ،واگاذاری
خودروی مزبور پس از رفع عیبونقص قبلی و با اعالم صریح عیوا مزباور در اساناد واگاذاری مجااز
میباشد.
*5

ماده
عرضه کننده ،واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار کاه خاودروی موضاوع ضامانت،
مورد تعمیر یا خدمات مختلف دورهای قرار میگیرد ،پس از اتمام کار ،به صورت مكتوا کلیه عیب ها
و نقص های اعالمی از سوی مصرف کننده ،اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در
صورت وضعیت ،ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.
تبصره* -استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توس عرضه کننده و نماینادگی هاای مجااز
تعمیر ممنوع می باشد.
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*6

ماده
چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه( غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع)
ناممكن باشد ،این تعهدات به حالت تعلیق در می آید .مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده میشود.
*7

ماده
هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده ،واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب
آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده
دارد ،ساق نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود ،در برابر مصارف
کننده باطل و بال اثر میباشد.
تبصره* -انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تكالیف طارفین قارارداد و مشامولین ایان قاانون در آن
رعایت نشود به استناد ماده  ۱۰قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار سااق
است.
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*8

ماده
هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشاخاص ثالا کاه باه دلیال
تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبكه رسمی و مجاز عرضه
کننده توس مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه
حقی برای مصرفکننده و اشخاص ثال در برابر عرضه کننده ایجاد نمیکند.
ماده 9
عرضه کننده مكلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نماوده
و در زمان تحویل خودرو ،به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده
اعالم نماید.
ماده 10
آئین نامه اجرائی این قانون( به ویژه در مورد مالکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به
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ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توس وزارت صنایع و معادن تهیه شده
و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 11
وزارت صنایع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقاوق مصارفکنندگان و
اعالم گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از
حقوق مصرف کنندگان خودرو
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 1
ضواب مندرج دراین آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان ،واسطه های فروش ،واسطه هاای خادمات
پس از فروش و نمایندگیهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم ازسواری ،مینی بو  ،میدل باا ،
اتوبو  ،ون ،وانت ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیكلت ساخت داخل کشور یا خاارج
میباشد.
ماده 2
در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف – قانون :قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان خودرو – مصوا – ۱۳۸۶
ا – وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
پ -عرضه کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش ،مبادرت
29

به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود مینماید.
ت -خدمات پس از فروش :کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشاتیبانی
خدمات ،تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوا محصول میباشد.
ث -واسطه خدمات فروش و پس از فروش :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً
یا توأماً عهدهدار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگیهای مجاز میباشند .واساطه
مذکور میتواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شارکتی مساتقل تحات نظاارت
عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
ج  -نمایندگی مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که باا موافقات عرضاه کنناده عهاده دار فاروش و
خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ -شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو :براساا اساتاندارد ملای شاماره ( )۱۹۱۱۷درخصاوص
تعیینشیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خاودرو ،شااخصها و نحاوه ارزیاابی عرضاه کنناده،
واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پاایش عملكارد آنهاا
میباشد.
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ح – دستورالعمل شرای  ،ضاواب و ارزیاابی خادمات فاروش خاودرو :دساتورالعملی کاه باه منظاور
تعیینشیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،شااخصها و نحاوه ارزیاابی عرضاه کنناده ،واساطه
خدمات فروش و نمایندگیهای آن و همچنین رده بندی و پایش عملكرد آنهاا توسا وزارت تهیاه و
ابالغ میشود.
خ -خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در
یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این آییننامه و انجام آن باه صاورت
رایگان به عهده عرضه کننده میباشد.
د  -خدمات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در
یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده ( )۱۵این آییننامه و در قبال دریافت اجرت "برابر با نرخ مصوا
موضوع بند (ط) ماده ( )۲این آییننامه" از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام میشود.
ذ  -خدمات سیار :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به
مصرف کننده ارائه میشود.
ر -خدمات فنی استاندارد :خدماتی که مطابق با اساتاندارد کارخاناه ای ،ملای ،باین المللای یاا ساایر
31

استانداردها و دستورالعملهای تخصصی رسمی باشد.
ز  -ضمانت نامه :سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضامانت و تعهاد خادمات
عرضه کننده و استفاده مطلوا از خودرو که توس عرضه کننده باه هماراه خاودرو ،تحویال مصارف
کننده میشود.
 - ،استفاده مطلوا از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه کننده
به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
 کتابچه راهنمای مصرف کننده :کتابچهای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زماان تحویالخودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود .این کتابچه بایاد حااوی ماواردی از قبیال
نحوه استفاده مطلوا از خودرو ،عناوین متعلقات الزامی هماراه خاودرو از قبیال رادیاو پخاش ،چارخ
زاپا  ،جک ،آچار چرخ ،کف پوش متحرک ،مثل خطر و تجهیازات اضاافی خاودرو ،میازان مصارف
سوخت (به تفكیک سیكل شهری ،برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای ،نام
و نشااانی نمایناادگیهای مجاااز شاابكه فااروش و خاادمات پااس از فااروش ،مااتن قااانون ،آییننامااه و
دستورالعملهای اجرایی آن باشد.
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ش  -تأمین خودروی جایگزین مشابه :واگذاری خاودروی مشاابه و درصاورت عادم امكاان ،پرداخات
خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.
ص  -قیمت کارشناسی :قیمتی که بر اساا نظار کارشانا رسامی دادگساتری در رشاته مارتب تعیاین
میشود.
ض -شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توس
وزارت برای انجام ارزیابی عملكارد عرضاه کنناده ،واساطه فاروش ،واساطه خادمات پاس از فاروش،
نمایندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاا میشود.
ط  -نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی های مجاز ،واسطه خادمات پاس از
فروش و خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطاابق مااده
( )۵۱اصالحی قانون نظام صنفی کشور –مصاوا  – ۱۳۹۲باا محوریات کمیسایون نظاارت تعیاین و
درازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساا رسمی به مصرفکننده ،از وی دریافت میشود.
ظ -خودروی نو :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از ( )۹۹کیلومتر طی مسافت نكارده
باشد.
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ع -عیب :زیاده ،نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال ،خدمت یا عدم امكاان
استفاده متعارف از آن میشود.
غ  -قطعه ایمنی خودرو :قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  -فهرست این قطعات توس وزارت با همكاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم میشود.
ف – عیب ایمنی  :عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  -وزارت موظف است با همكاری سازمان ملی اساتاندارد ایاران و پلایس راهنماایی و راننادگی
جمهوری اسالمی ایران ،فهرست عیوا ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشامول اساتاندارد اجبااری
خودرو را تهیه و ابالغ نماید.
ق –قطعه و ماده مصرفی :قطعات و موادی مانند روغنها (نظیر روغن موتور و گیربكس) ،مایعات (نظیر
مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی) ،فیلترها (نظیر فیلتر بنزین ،هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی کاه
فهرست کامل آن توس وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
ک –استانداردها و مقررات ابالغی :کلیه معیارها و مشخصات ناظر برتولید ،ایمنی ،کیفیات ،آالینادگی
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زیست محیطی ،فروش و خدمات پس از فروش خودرو کاه از ساوی وزارت ،ساازمان ملای اساتاندارد
ایران ،سازمان حفاظت محی زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایات آنهاا از ساوی عرضاهکننده الزامای
است.
تبصره  -استانداردهای فنی شرکتهای عرضه کننده در صاورت عادم مغاایرت باا ماوارد فاوق ،جازو
استانداردهای ابالغی محسوا خواهد شد.
ماده 3
عرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود ،نسبت به فروش اینترنتای محصاوالت باا قیاد
مشخصات خودرو و شرای فروش از قبیل نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ ،تجهیزات درخواستی ،قیمات
خودرو ،سود مشارکت ،زمان تحویل و سایر موارد مرتب اقدام نماید.
تبصره -عرضه کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرای موصاوف را
اطالعرسانی عمومی نماید.
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ماده4
عرضهکننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع ،تیپ ،رنگ و متعلقات ،ضواب
و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطاابق جادول زیار تهیاه و در
پایگاه اطالع رسانی و نمایندگیهای مجاز فروش خود ،در دستر متقاضیان خرید قرار دهد:
تبصره -۱حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجااه درصاد قیمات فاروش
نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد.
تبصره  -۲سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضواب فروش ،به صورت روزشامار محاسابه
میشود.
ماده 5
عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو ،مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل
عرضه را از وزارت اخذ نماید.
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ماده6
عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید.
در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجااری ،ناوع ،تیاپ ،رناگ و شارای
موضوع قرارداد مانند قیمت فروش ،نرخ سود مشارکت ،تاریخ تحویال خاودرو باا تعیاین مااه و هفتاه
تحویل ،خسارت تأخیر در تحویل ،فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیاو پخاش ،چارخ
زاپا  ،جک ،آچار چرخ ،کفپوش متحرک ،مثل خطر و تجهیزات درخواستی و ارائاه یاک نساخه از
اصل قرارداد به مصرف کننده ،الزامی است.
تبصره -هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد ،چنان چه موجب افزایش هزیناه و
مشمول قیمت گذاری شود ،با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ میشود.
ماده7
عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش ،سود مشارکت وجاوه دریاافتی را از تااریخ دریافات
ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
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تبصره -۱عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خاودرو ،از تااریخ تحویال منادرج در
قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ،مبلغ خسارت تاأخیر در تحویال را نسابت باه وجاوه
پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره -۲در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضه کنناده ،ظارف پاانزده روز
کاری نسبت به تصفیه حساا خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید ،عرضه کننده میتواند خودرو را باه
سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص
شده ،موکول نماید.
تبصره -۳در صورت اعالم انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد ،سود انصاراف بار مبناای
ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده ( )۴این آییننامه محاسبه و پرداخت میشود.
عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخات
نماید .انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود.
تبصره - ۴در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیش از بیست روز شاود ،ساود
انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.
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ماده 8
عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرای عرضه را نسبت باه شارای منادرج در قارارداد باه
استثنای الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده ،قبل از ارساال دعاوت
نامه تكمیل وجه ،قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره -در صورت بروز مشكل در فرآیند رعایات اساتانداردهای مصاوا و تاأخیر در تحویال خاودرو،
مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است.
ماده 9
عرضه کننده موظف است در زمان تحویل ،خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنتارل
نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب ،خودرو را تحویل دهد.
تبصره  -۱عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو ،عیب مربوط را مطاابق
زمان استاندارد تعمیراتی مربوط ،رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب ،موجب کااهش ارزش
قیمتی خودرو نگردد .درغیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خاودرو و
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یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید.
تبصره  -۲در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامال
عیوا خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز
مقدور نباشد ،عرضه کننده یا واسطه فروش باا نماینادگی مجااز موظاف اسات ضامن الازام
نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخااد نمایاد کاه خاودرو در
اولین فرصت ممكن تحت شرای تضمین رفع عیب گردد.
تبصره -۳عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوا خودرو مستلزم گذشت زمان باشد ،ضمن
ثبت دقیق عیوا خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده ،برابار مااده
( )۱۷این آییننامه رفتار نماید.
ماده10
عرضه کننده موظف است سند فروش ،صورتحساا فروش همراه با درج تفكیكی اقالم تشكیل دهنده،
بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو ،شماره گذاری ،بیمه ،عوارض ،مالیاات و ساایر ماوارد مرباوط،
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برگههای ضمانت،کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زماان
تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.
ماده11
عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملهای زیر و نظارت بر حسن اجارای آن،
در چارچوا دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
الف -فرآیند فروش.
ا –فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفکننده.
پ –بازرسی قبل از تحویل خودرو.
ت -حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.
ث –نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و نمایندگیهای مجاز خود.
ج –پذیرش،گردشكارخدمات قابل ارائه ،برنامهریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ -راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.
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ح  -نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خادمات پاس از فاروش و نماینادگی
مجاز آنها.
خ -نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز خود.
د -ارتقای کمی و کیفی شبكه نمایندگیهای مجاز خود.
ذ  -اطالع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز.
ر  -نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگیهای مجاز.
ز  -ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.
 -،نظام رسیدگی به شكایات و تعیین تكلیف موضوع با رعایت ضواب قانونی ظرف بیست روز.
 نظام ارایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.ماده12
دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل
دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار ( )۴۰۰۰۰کیلومتر ،هرکدام زودتار فارا برساد ،بارای خودروهاای
سنگین شامل مینی باو  ،میادل باا  ،اتوبو ،کامیونات ،کاامیون و کشانده از تااریخ تحویال باه
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مصرفکننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار ( )۲۰۰۰۰۰کیلومتر ،هرکادام زودتار فارا
برسد و برای انواع موتورسیكلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال میباشد.
تبصره  -۱عرضه کننده میتواند براسا سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرف
کننده ،نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در ایان صاورت بایاد جزئیاات
شرای آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.
تبصره -۲ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال ،برای خودروهای سنگین حداقل هجده
ماه و برای موتورسیكلت حداقل سه ماه میباشد.
تبصره  -۳عرضه کننده موظف است قطعات ،مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوا کیفی و مونتا،ی
در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره  -۴تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصاادف کاه باه علات
عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول ضمانت نمی گردد.
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ماده13
کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ،مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.
تبصره -۱فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده ازجمله تجهیزات کاهناده
آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر ،کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها
کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسا وزارت تعیاین و اباالغ
خواهد شد.
تبصره -۲عملكرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشامول دوره تضامین نباوده و براساا
استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
ماده14
عیوا ناشی از عدم انجام خدمات دورهای مطابق با شرای مندرج در کتابچه راهنمای مصارف کنناده
خودرو در شبكه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو ،باع خروج مجموعاههای مارتب
خودرو به خدمت مورد نظر ،از شرای تضمین میگردد.
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ماده 15
مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات ،ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو
از همان نشان تجاری و نوع خودرو ،توس عرضه کننده میباشد.
ماده16
عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانهای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظاور رعایات
مفاد ماده ( )۵قانون و تعیین زمان و محل مراجعاه مصارف کنناده باه نماینادگیهای مجااز در دوره
تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرف کننده تأکیاد بار پاذیرش در نماینادگی خاصای را
داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممكن ،نسبت به اجرای این درخواست ،اقدام نماید.
ماده17
عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوا خودرو در دوره تضمین که ناشای از خساارت حاصال از
حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد،
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به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امكان ،پرداخت خسارت حق
توقف خودرو به شرح مفاد این آییننامه اقدام نماید.
تبصره -۱مدت زمان توقف خودرو ،برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعاد
از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده ،بارای کلیاه روزهاای توقاف
خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظرگرفتن فرآیندهای داخلی سازنده
و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن ،آغااز و در روزی کاه
نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل خودرو به مصرف کنناده را اعاالم
نماید ،پایان مییابد.
در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره -۲در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تكراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک
از نمایندگیهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پاذیرش
خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.
تبصره -۳در صورتی که عیوا موجود در هر یاک از مجموعاههای خاودرو کاه باه تشاخیص مرجاع
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رسیدگی کننده موضوع ماده ( )۳قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آالینادگی بایش از
حد مجاز هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضواب این ماده بوده و بار عهاده عرضاه کنناده
خودرو میباشد.
ماده 18
ضواب پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف -خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد ،به میازان
یادشده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم ( )۰.۰۰۱۵بهای خودرو به عنوان هزیناه
توقف توس عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت میشود.
ا -خودروی عمومی (تاکسی ،وانت ،ون) :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی باه ازای هار روز توقاف
مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار دو هزارم ( )۰.۰۰۲بهای خودرو به عنوان
هزینه توقف توس عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت میشود.
پ -خودروی سنگین (مینی بو  ،میدل با  ،اتوبو  ،کامیونت ،کامیون وکشانده) :باه ازای هار روز
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توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار یک هزارم ( )۰.۰۰۱بهای خودرو به
عنوان هزینه توقف توس عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت میشود.
ت -موتورسیكلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه باه مقادار
یک هزارم ( )۰.۰۰۱بهای موتورسیكلت به عنوان هزینه توقف توس عرضه کننده باه مصارف کنناده
پرداخت میشود.
تبصره -۱در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خاودرو ،مراتاب باا کساب نظار
کارشنا رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
تبصره -۲عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خاود پاس از اخاذ
مدارک مثبته در مورد احراز مالكیت خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر
از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره -۳در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طاول انجاماد ،باا موافقات کتبای
مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه ،عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده
هزارم ( )۰.۰۰۰۲بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
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ماده19
عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و کار پرداخات
هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آییننامه را راهانادازی و
اجرا نماید .عملكرد این نظام باید به گونهای باشد کاه مصارفکننده را از میازان و چگاونگی دریافات
هزینهها و خسارت خودروی خود مطلع نماید.
ماده 20
عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبكه نمایندگی مجاز خود تحت هر شارایطی باه پاذیرش
کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند ،اقدام نماید.
تبصره -عرضه کننده موظف است در دوره تضمین ،هزینه هاای باارگیری و حمال خودروهاای در راه
مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی
از عیوا سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد ،تقبل نماید.
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ماده21
عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز،
نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین ساایر خودروهاای مشاابه وارداتای
توس اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی ،مطابق باا دساتورالعمل ابالغای وزارت اقادام
نماید.
ماده22
عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطاابق
بند (ط) ماده ( )۲این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات ،مطابق با اساتاندارد ساازنده
خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توس شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعاالم
شرکت عرضهکننده ،آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجااز خاود اباالغ نمایاد.
براسا این ضواب  ،نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فاروش ،صورتحسااا مصارف کنناده را باه
ایشان تسلیم مینماید.
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تبصره  -عرضه کننده موظف است امكان مقایسه صورتحساا صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگااه
اطالعرسانی خود فراهم نماید.
ماده23
عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحسااا باه مصارف
کننده ،خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلاومتر ،هار کادام زودتار فارا برساد و
قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده24
نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوا مندرج در بار پاذیرش ،خاودرو
عیب دیگری دارد ،قبل از تعمیر یا تعویض قطعه ،با مصرف کننده تماا گرفتاه و از او جهات انجاام
تعمیرات تعیین تكلیف نماید .در صورت عدم موافقت مصرف کننده ،مراتب هنگام تحویال خاودرو باه
صورت کتبی مستندسازی شود.
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تبصره -نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغتی قطعتات تعویضتی را بته مصترف کننتده
تحویل و رسید دریافت نماید.
ماده 25
چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )۳قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،سهلانگاری و یاا
استفاده از قطعات غیر استاندارد توس عرضه کننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجااز،
خسارتی متوجه مصرف کننده گردد ،عرضه کننده موظف به جاایگزین کاردن قطعاات ،رفاع نقصاان
خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده میباشد.
ماده26
تعداد نمایندگی های مجاز و واحدهای خدمات سیار ،براسا
خواهد شد.
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دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین

ماده27
عرضه کننده موظف است در شبكه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از
ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول ،مطابق با ضواب استاندارد ملای شایوه ارائاه خادمات
پس از فروش (استاندارد شماره  )۱۹۱۱۷و دساتورالعمل شارای  ،ضاواب و ارزیاابی خادمات فاروش
استفاده نماید.
ماده28
عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رایاناهای بارای واساطه هاا و نماینادگیهای مجااز
فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو ،فهرست قطعاات و ماواد مصارفی و
اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساا هر مصرف کننده اقدام نماید.
تبصره  -شرکت عرضه کننده موظف است امكان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات ایان شابكه را فاراهم
نماید.
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ماده 29
مسؤولیت رسیدگی به شكایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهاده عرضاه
کننده میباشد .در صورت بروز اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده ،رأساً از طریاق ساازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کننادگان و تولیدکننادگان ماورد
بررسی و رسیدگی قرار میگیرد .چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود ،میتواناد باه هیاات حال
اختالف موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۳قانون مراجعه کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیسات
روز از تاریخ ثبت شكایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعاالم رأی کناد .منااط رأی ،نظار
اکثریت اعضای هیئت است .این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره -۱دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشكیل جلسات آن در محال ساازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصره -۲سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مكلف است ظرف یاک مااه از تااریخ تصاویب ایان
آییننامه ،هیئتهای حل اختالف مربوط را در محال آن ساازمان باا اساتفاده از پسات هاای
سازمانی موجود تشكیل داده و امكانات ،نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
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تبصره -۳ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است ،اما حق الزحمه کارشنا
رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر میکند بایاد ظارف پانو روز از تااریخ اعاالم هیئات،
توس شاکی پرداخت شود ،در غیر این صورت ،هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه
اعالم مینماید.
تبصره -۴کلیه نهادها و سازمانهایی که مصرف کنندگان جهت طرح شكایت به آنها مراجعه مینمایند
موظفند شكایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره -۵سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیاینناماه
مكلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شكایات مصرف کنندگان خودرو را باه ساازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها اعالم نماید.
ماده30
عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیهای مجاز را براساا
شده در قانون و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ذیرب آن ایجاد نماید.
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وظاایف تعیاین

تبصره  -نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فاروش و
نمایندگیهای مجاز آنها و ارائه گزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضه کننده ،به عهاده شارکت
بازرسی منتخب وزارت میباشد.
تبصره - ۲عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را
به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبكه خدمات پس
از فروش شامل نام مشتری ،شماره تما  ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعاه
شده را بصورت دسترسی برخ جهت ارزیابی عملكرد آن ،به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده31
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده وزارت است.
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کیلومتر مراجعه............................................................:
تاریخ مراجعه قبلی........................................................:
تاریخ مراجعه................................................................
مهر و امضاء نمایندگی:

مهر و امضاء نمایندگی:
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ثبت سرویس های دورهای
سرویس دورهای انجام شده ....... :هزار کیلومتر
کیلومتر مراجعه............................................................:
تاریخ مراجعه قبلی........................................................:
تاریخ مراجعه................................................................

سرویس دورهای انجام شده ....... :هزار کیلومتر
کیلومتر مراجعه............................................................:
تاریخ مراجعه قبلی........................................................:
تاریخ مراجعه................................................................

مهر و امضاء نمایندگی:

مهر و امضاء نمایندگی:

سرویس دورهای انجام شده ....... :هزار کیلومتر
کیلومتر مراجعه............................................................:
تاریخ مراجعه قبلی........................................................:
تاریخ مراجعه................................................................

سرویس دورهای انجام شده ....... :هزار کیلومتر
کیلومتر مراجعه............................................................:
تاریخ مراجعه قبلی........................................................:
تاریخ مراجعه................................................................
مهر و امضاء نمایندگی:

مهر و امضاء نمایندگی:
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سابقه پیش کشنده کمربند و کیسههای هوا
در صورت تعویض پیش کشنده کمربند و کیسه هتای هتوا ،حتمتا جتدول زیتر را تكمیتل و تتاریخ
تعویض آن را وارد نمایید .برخی از اجزاء سیستم ایربگ و پیش کشنده کمربند میبایست هر  10سال
تعویض شوند.
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