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فهرست مطالب



مشتــری گــرامی
ضمــن خــوش آمدگویــی بــه شــما در پیوســتن بــه خانــواده MINI، لطفــا با 
مطالعــۀ مــوارد منــدرج ایــن کتابچــه، مــا را در ارائــۀ هرچــه بهتــر خدمــات 
گارانتــی یــاری فرماییــد. ایــن کتابچــه شــامل اطالعاتــی جامــع در خصــوص 
گارانتــی خودروهــای MINI می باشــد و همچنیــن بیانگــر خدماتــی اســت 

کــه شــرکت پرشــیا خــودرو بــرای خــودروی شــما فراهــم خواهــد نمــود.
شــرکت پرشــیا خــودرو بــا صــدور کارت گارانتــی کــه بــه همــراه ایــن کتابچه 
ــن  ــی ای ــط گارانت ــرایط و ضواب ــما را از ش ــردد، ش ــل می گ ــما تحوی ــه ش ب

ــازد. ــع می س ــودرو مطل خ
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تعریف گارانتی 
ــی  ــی از طراحــ ــای ناش ــتن ایراد ه ــورت داش ــای MINI در ص خودرو ه
ــارانتی  ــش گــ ــت پوش ــی تحــ ــدت گارانتــ ــول م ــاخت در ط و ســ
پرشــیاخودرو می باشــند. در ایــن دوره کلیــۀ ایــرادات خــودرو، در 
چارچــوب قوانیــن گارانتــی شــرکت MINI کــه توســط شــرکت 
ــا شــرایط منــدرج در کارت گارانتــی اعــالم  ــق ب پرشــیا خــودرو مطاب

ــود. ــد ب ــی خواه ــش گارانت ــت پوش ــت تح ــده اس گردی
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تلفن تماس دفتر مرکزی

تلفن امداد خودرو تهران

تلفن امداد خودرو خارج از تهران

فکس

تلفن امور مشتریان

۰۲۱-۴۵۹۱

۱۸۸۵

۰۲۱-۴۴۵۳۰۷۸۱

۰۲۱-۴۴۵۳۰۶۲۱

۰۲۱-۴۴۵۱۵۵۲۰

۱۳۹۸۸۳۷۷۱۱

تهران، کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، 
نرسیده به تهرانسر، شرکت پرشیاخودرو آدرس

کدپستی

تذکرات مهم
• مالــک ملــزم بــه ارائــه ایــن دفترچــه در هنگام مراجعــه بــه نمایندگی های 

خدمــات پــس از فروش شــرکت پرشــیا خودرو  می باشــد.
ــدم  ــی می باشــد و ع ــن دفترچــه الزام ــر شــده در ای ــاد ذک ــت مف • رعای

ــردد. ــی می گ ــوارد موجــب ابطــال گارانت ــدام از م ــر ک ــت ه رعای
• عــدم انجــام هــر یــک از ســرویس های اعــالم شــده در زمــان و فواصــل 
ذکــر شــده توســط دفتــر مرکــزی خدمــات پــس از فــروش و نمایندگی هــای 
مجــاز ایــن شــرکت موجــب ابطــال گارانتــی مجموعــه مرتبــط می گــردد.

ــت  ــی، در مالکی ــش گارانت ــت پوش ــده تح ــض ش ــات تعوی ــی قطع • داغ
ــد. ــودرو می باش ــیا خ ــرکت پرش ش

• کلیــه خدمــات درج شــده در فاکتــور رســمی مجموعــۀ خدمــات پــس 
از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو بــه مــدت ۲ مــاه یــا ۳ هــزار کیلومتــر 
ــخ صــدور  ــر از تاری ــزار کیلومت ــا ۱0ه ــاه ی ــدت ۶ م ــه م ــات آن ب و قطع

ــد. ــت می باش ــور دارای ضمان فاکت
• مشــتری گرامــی، نماینــدگان خدمــات پــس از فــروش شــرکت 
ــر و  ــا مه ــات ب ــمی خدم ــور رس ــۀ فاکت ــه ارائ ــزم ب ــودرو مل ــیا خ پرش
امضــاء می باشــند، ضمنــاً شــما می توانیــد جهــت بررســی صحــت 
 www.persiakhodro.ir ــرکت ــایت شـــ ــه ســـ ــود ب ــور خـــ فاکتـــ

ــد. ــه نمایی ــروش مراجع ــس از ف ــات پ ــمت خدم قس
در صــورت تمایــل می توانیــد از راه هــای ذیــل با مــا تماس حاصــل فرمایید.

ــه  ــر ب ــودرو ب ــی و خ ــی فن ــدادی، راهنمای ــات ام ــت خدم ــت دریاف جه

ــا شــمارۀ واحــد امــداد و خدمــات ویــژه شــرکت  صــورت شــبانه روزی ب
ــد. ــاس حاصــل فرمایی ــودرو تم ــیا خ پرش

ــا  ــد ب ــود می توانی ــکایات خ ــادات و ش ــنهادات، انتق ــالم پیش ــت اع جه
شماره تماس و یا پست الکترونیکی واحـــــد امـــــور مشـــــتریان بـــه آدرس 

ــد. ــل فرمایی ــاس حاص crm@persiakhodro.ir تم
ــارانتی  ــرایط گــ ــالع از شــ ــی و اط ــاوره فنــ ــافت مشــ ــت دریــ جه
ــل آدرس  ــه ایمی ــی ب ــی و گارانت ــی - مهندس ــد فن ــا واح ــوانید ب می تــ

warranty@persiakhodro.ir ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
ــل  ــاس حاص ــا تم ــا م ــل ب ــای ذی ــد از راه ه ــل می توانی ــورت تمای در ص

ــد. فرمایی
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خدمات امداد پرشیاخودرو
• بازدید فنی خودرو

• بازدید و سرویس خودرو قبل از سفر
• بازدید و سرویس های فصلی

• عیب یابی
• تعویض باطری و تعریف سوئیچ

• راهنمایی فنی مشتری
• حمــل خــودرو بــا خودروبــر بــرای انجــام 
تعمیــرات الزم بــه نمایندگــی و تحویــل آن 

در محــل مشــتری
ــن،  ــاک ک ــرف پ ــه ب ــت، تیغ ــض لن • تعوی
شـــمع ها، آمـــوزش آپشـــن ها و انجـــام 
ســرویس های دوره ای در محــل مشــتری



ــرکت  ــروش شـ ــس از فــ ــات پ ــاز خدم ــای مج نمایندگی ه
پرشــیا خــودرو

بــه نماینـــدگی هایی اطــالق می گــردد کــه در وب ســایت رســمی 
شــرکت پرشــیا خــودرو بــه عنــوان نمایندگی هــای مجــاز خدمــات پــس 

ــده اند.  ــی ش ــروش معرف از ف
ــال  ــدی در قب ــه تعه ــچ گون ــودرو هی ــیا خ ــرکت پرش ــت ش ــی اس بدیه

ــت  ــابه فعالی ــن مش ــایر عناوی ــا س ــام MINI ی ــا ن ــه ب ــزی ک ــایر مراک س
می نماینــد، نــدارد.

جهــت اطــالع از آخریــن لیســت آدرس و شــماره تمــاس نمایندگی هــای 
فــروش و خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو می توانیــد بــه 
ســایت شــرکت پرشــیا خــودرو www.persiakhodro.ir  بخــش شــبکۀ 
نماینــدگان مراجعــه و یــا بــا شــماره ۴۵۹۱-0۲۱ تمــاس حاصــل فرمایید.
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شرایط عمومی گارانتی

محــدودۀ گارانتــی بــرای عیوبــی اســت کــه ناشــی از اشــکاالت تولیــد در 
ــر روی کارت  خــودرو باشــد کــه مــدت آن برحســب زمــان و کیلومتــر ب
گارانتــی خــودرو ذکــر شــده اســت. شــرکت پرشــیا خــودرو برآورده شــدن 
تعهــدات گارانتــی را منــوط بــه رعایــت مــوارد درج شــده در ایــن کتابچــه 
ــوارد، نمایندگی هــای  ــن م ــت ای ــد. در صــورت رعای ــی می دان و کارت گارانت
مجــاز خدمــات پــس از فــروش می بایســت ایــراد بوجــود آمــده را بــدون 
اخــذ هیچگونــه هزینــه ای از مشــتری بــه صــورت رایــگان بــرای ایشــان 

برطــرف نماینــد.
پاره ای از این موارد عبارتند از:

• مراجعــه بــه نمایندگی هــای مجــاز شــرکت پرشــیا خــودرو و اســتفاده 
از قطعــات اصلــی در همــۀ مــوارد تعمیــرات و تنظیمــات، جهــت حفــظ 

گارانتــی و اطمینــان از صحــت انجــام آنهــا، الزامیســت.
• سرویس هـــــای دوره ای خــودرو در هــر ۵000 کیلومتـــــر یــا 
ــد(  ــرا برس ــر ف ــدام زودت ــی )هرک ــروع گارانت ــخ ش ــال از تاری یکســـ

می بایســت انجــام شــود.
• هــر ســرویس دوره ای خــودرو می بایســت در بــازه ±۱۰۰۰ 
کیلومتــر و یــا ۳۰ روز ) هرکــدام زودتــر فرابرســد( از کیلومتر هــا و 

ــردد. ــام گ ــرر انج ــای مق زمان ه
ــتهالکی  ــی، اس ــر مصرف ــم از غی ــودرو )اع ــاز خ ــورد نی ــالم م ــه اق • کلی
ــرکت  ــط ش ــت توس ــا و...( می بایس ــیاالت، روانکاره ــد س ــی مانن و مصرف

پرشــیا خــودرو تهیــه و توســط نماینــدگان مجــاز خدمــات پــس از فــروش 
ــا تعمیــر گــردد.  شــرکت تعویــض و ی

ــل  ــالع کام ــۀ اط ــه منزل ــک ب ــن مال ــه اولی ــی ب ــل کارت گارانت • تحوی
مالــک / مشــتری از شــرایط منــدرج در کارت گارانتــی و دفترچــۀ 
راهنمــای گارانتــی و ســرویس می باشــد و شــرکت پرشــیا خــودرو هیــچ 
ــه  ــه مســئولیتی در قبــال اطــالع رســانی و تحویــل کارت گارانتــی ب گون

ــدارد.  مالکیــن بعــدی خــودرو ن
• انجــام خدمــات گارانتــی در صورتــی امــکان پذیــر اســت کــه خــودرو 
در زمــان تعمیــر تحــت پوشــش گارانتــی باشــد. در صورتــي کــه مصـــرف 
کننــده در دورۀ گارانتــی بــه نمایندگي هــای مجــاز پرشــیا خــودرو مراجعــه 
نمایــد و رفــع کامــل عیــوب خــودرو تحــت هــر شــرایطي در مــدت زمــان 
ــد،  ــدور نباش ــاز مق ــي مج ــراي نمایندگ ــور ب ــده از دورۀ مذک ــي مان باق
نمایندگــي مجــاز موظــف اســت ضمــن الــزام بــه اعــالم کتبــي موضــوع 
بــه مصــرف کننــده، ترتیبــي اتخــاد نمایــد کــه خــودرو در اولیــن فرصــت 
ــی  ــرایط گارانت ــت ش ــودرو تح ــی خ ــام گارانت ــد از اتم ــی بع ــن حت ممک

تضمیــن رفــع عیــب گــردد.
ــای  ــبکه نمایندگی ه ــرویس های دوره ای در ش ــم س ــام منظ ــدم انج • ع
ــتر،  ــا بیش ــی( ی ــر متوال ــار )متوالی/غی ــرای ۲ ب ــودرو ب ــیا خ ــاز پرش مج
ــاره  ــال شــدن دوب ــی خــودرو می شــود و فع ــی کل موجــب ابطــال گارانت
گارانتــی خــودرو، منــوط بــه طــی مراتــب ســازمانی شــرکت پرشــیا خودرو 

ــی مجــدد می باشــد. و اخــذ مجــوز صــدور گارانت



۸۸



۹
موارد تحت پوشش گارانتی

مجموعــه ای از قطعــات خــودرو کــه توســط کارخانــۀ MINI ســاخته شــده 
و توســط مجموعــۀ پرشــیا خــودرو بــه مشــتری تحویــل داده شــده باشــد، 
چنانچــه در شــرایط عــادی مــورد بهــره بــرداری قــرار گیرنــد، ولــی بــه علــت 
کیفیــت نامناســب مــواد اولیــه یــا ایــراد در مراحــل طراحــی و ســاخت خراب 

شــوند، تحــت پوشــش گارانتــی قــرار می گیرنــد.
ــه تعویــض قطعــۀ مصرفــی  ــاز ب • چنانچــه در حیــن تعمیــرات گارانتــی نی
کــه در رابطــه بــا تعمیــرات انجــام شــده  باشــد، بنــا بــه تشــخیص واحــد 
گارانتــی شــرکت پرشــیا خــودرو، آن قطعــه نیــز تحــت پوشــش گارانتی 

تعویــض خواهــد شــد.
ــه تشــخیص شــرکت  ــی، ب ــات مصرف ــروز اشــکال در قطع • چنانچــه ب
پرشــیا خــودرو ناشــی از کیفیــت پاییــن تولیــد باشــد، تعویــض قطعــۀ 

مذکــور تحــت پوشــش گارانتــی صــورت خواهــد گرفــت.
ــی  ــت خراب ــه عل ــه ب ــی ک ــودروی دارای گارانت ــل خ ــه حم • هزین
قطعــات تحــت پوشــش گارانتــی، قابلیــت حرکــت نــدارد، بــه 
ــا  ــودرو تنه ــیا خ ــرکت پرش ــروش ش ــس از ف ــات پ ــه خدم مجموع
ــل  ــتری قب ــه مش ــد ک ــی می باش ــش گارانت ــت پوش ــی تح در صورت
ــرکت  ــژه ش ــات وی ــداد و خدم ــد ام ــا واح ــی ب ــه اقدام از هرگون

ــد. ــگ نمای ــودرو هماهن ــیا خ پرش

قطعات استهالکی
ــوع  ــه ماهیــت و ن ــا توجــه ب برخــی از قطعــات و اجــزاء و سیســتم ها ب
ــه  ــل ب ــه در ذی ــند ک ــری می باش ــی محدودت ــری، دارای گارانت کارب

آنهــا اشــاره شــده اســت:
• سیســتم صوتــی شــامل ضبــط، آمپلــی فایــر، ســاب ووفــر و باندهــا 
از تاریــخ شــروع گارانتــی بــه مــدت یــک ســال یــا ۲0 هــزار کیلومتــر 

ــرا برســد تحــت پوشــش گارانتــی می باشــد. ــر ف هرکــدام زودت
ــال  ــک س ــدت ی ــه م ــی ب ــروع گارانت ــخ ش ــر از تاری ــارژ گاز کول • ش
ــش  ــت پوش ــد( تح ــرا برس ــر ف ــدام زودت ــر )هرک ــزار کیلومت ــا ۲0 ه ی

می باشــد. گارانتــی 
• الســتیک ها )در صــورت عــدم وجــود آســیب خارجــی قابــل رویــت 
بــر روی آن( بــه مــدت ۲ ســال و یــا ۴0 هــزار کیلومتــر تحــت پوشــش 

ــد. ــی می باش گارانت
• رنــگ خــودرو )ناشــی از ایــرادات مــواد رنــگ یــا نحــوۀ تولیــد( بــه 

ــد. ــی می باش ــال تحــت پوشــش گارانت ــدت ۳ س م
• حســگر دوم اکســیژن، کربــن کنیســتر و کاتالیســت کانورتــر بــه مــدت 

۱۸ مــاه یــا ۳0 هــزار کیلومتــر تحــت پوشــش گارانتــی می باشــد.
• باتــری از تاریــخ شــروع گارانتــی بــه مــدت یکســال یــا ۲0هزارکیلومتر 
تحــت پوشــش گارانتــی می باشــد. شــرط اســتفاده اســتاندارد از خــودرو 
- حداقــل کارکــرد ۱0 هــزار کیلومتــر در ســال - جهــت پوشــش 

گارانتــی باتــری خــودرو الزامیســت.



۱0
• قطعــات سیســتم تعلیــق جلــو و عقــب شــامل جعبــه فرمــان، کمــک 
فنر هــا، طبق هــا، بوش هــا، ســیبک ها و دیفرانســیل عقــب و جلــو 

ــی می باشــد. ــر تحــت پوشــش گارانت ــزار کیلومت ــا ۸0 ه ت
ــا کارکــرد ۱00 هزارکیلومتــر تحــت  ــو شــارژر و متعلقــات آن ت • تورب

ــد. ــی می باش ــش گارانت پوش
ــن  ــرف پاک ــۀ ب ــور، تســمه ها و تیغ ــز، شــمع موت ــت ترم ــا، لن • المپ ه

ــی می باشــد. ــر تحــت پوشــش گارانت ــزار کیلومت ــا ۱0 ه ت
ــن  ــده و تامی ــه ش ــودرو عرض ــرات خ ــتیبانی، تعمی ــات پش ــۀ خدم • ارائ
ــه مــــدت ۱0 ســــال )دوره  ــا هزینــۀ مشــتری )وارانتــی( ب قطعــات آن ب

تعهــد( می باشــد.
ــاً  ــه، صرف ــات متعلق ــوا و قطع ــه ه ــتم کیس ــح سیس ــرد صحی • عملک
ــامل  ــی ش ــتاندارد ابالغ ــاس اس ــوده و براس ــی نب ــمول دورۀ گارانت مش

ــد. ــز می باش ــد نی دورۀ تعه
ــر  ــات تعمی ــه خدم ــت( = ارائ ــا ضمان ــن ی ــی )دورۀ تضمی • گارانت
خــودروی عرضــه شــده و تعویض/تعمیــر قطعــات آن به شــرح و شــرایط 

ــد. ــرکت می باش ــه ش ــا هزین ــی ب ــه گارانت ــده در دفترچ ــالم ش اع
• وارانتــی )دورۀ تعهــد یــا خدمــات پــس از فــروش( = ارائــه خدمــات 
پشــتیبانی، تعمیــرات خــودروی عرضــه شــده و تامیــن قطعــات آن بــا 

هزینــۀ مشــتری.
ــل از  ــادف قب ــا تص ــراد و ی ــه ای ــروز هرگون ــورت ب در ص
انجــام هرگونــه تعمیــرات و بازدیــد حتمــا بــا واحــد امــداد و 

ــس از  ــات پ ــاز خدم ــای مج ــا نمایندگی ه ــژه و ی ــات وی خدم
ــد. ــل نمایی ــاس حاص ــودرو تم ــیا خ ــرکت پرش ــروش ش ف



۱۱
تایرهای خودرو و صدمات وارده بر آن

اطالعات کلی
تایرهــای خــود را جهــت چــک کــردن ایــن کــه آیــا شــیء خارجــی در آن 
فــرو رفتــه اســت یــا نــه و همچنیــن میــزان ســاییدگی آج آن، هــر چنــد 

وقــت یــک بــار کنتــرل کنیــد.

اطالعات
ــت  ــا، دس ــنگ ریزه ه ــور از روی س ــوار، عب ــای ناهم ــی در جاده ه رانندگ
انداز هــا، جــداول و دیگــر موانــع می توانــد بــه تایرهــا، رینگ هــا و قطعــات 
سیســتم تعلیــق خــودرو صدمــه جــدی وارد کنــد. در صورتــی کــه خــودرو 
ــوارۀ کوتاه تــر مجهــز اســت، احتمــال آســیب بیشــتر  ــا دی ــه تایرهایــی ب ب
ــن  ــر می باشــد. بنابرای ــا و جــاده کم ت ــن رینگ ه ــۀ بی ــرا فاصل می شــود زی
هنــگام رانندگــی بــه خصــوص بــا تایرهایــی کــه دیــواره کوتاه تــری دارنــد، 
ســعی کنیــد تــا حــد ممکــن از عبــور بــر روی موانــع ذکــر شــده خــودداری 

نمــوده و یــا در صــورت عبــور، از ســرعت خــودرو بکاهیــد.
 

نشانه های آسیب دیدن تایر و اختالل در عملکرد خودرو
• لرزش های غیرعادی هنگام رانندگی.

• کنتــرل غیرعــادی خــودرو بــرای مثــال تمایــل خــودرو بــه پیچیــدن بــه 
ســمت راســت یــا چــپ.

       هشدار
ــاق  ــاد اتف ــار ب ــت فش ــت اف ــن اس ــوب ممک ــای معی در تایره
بیفتــد کــه باعــث می شــود کنتــرل خــودرو از دســت راننــده 
ــود دارد.  ــادف وج ــر تص ــورت خط ــن ص ــود. در ای ــارج ش خ
ــی  ــن رانندگ ــر در حی ــدن تای ــیب دی ــه آس ــه ب ــی ک در صورت
ــه آرامــی ســرعت خــود را کــم کــرده و  مشــکوک هســتید، ب
توقــف نماییــد. چرخ هــا و تایرهــای خــودرو را بازرســی کنیــد.



۱۲
مواردی که تحت پوشش گارانتی نمی باشند

ــر  ــح  و غی ــتفاده نا صحی ــت اس ــه عل ــه ب ــرادی ک ــکال و ای ــر اش • ه
ــد شــرکت در مســابقات،  ــا ســانحه باشــد مانن ــی و ی ــی دقت ــارف، ب متع

حمــل بــار و رانندگــی در مســیر های غیــر اســتاندارد و ...
ــا  ــی ی ــی کــه ناشــی از عــدم اســتفاده قطعــات اصل • خرابی هــا وضایعات
 MINI اســتفاده از روغن هــا و مــواد مصرفــی بــه غیــر از مــوارد اعالمــی

و توصیــه شــده توســط شــرکت پرشــیا خــودرو باشــد.
• نصــب هرگونــه وســیلۀ تزئینــی یــا اضافــی کــه در اســتاندارد 
ــا خــارج از شــبکۀ  شــرکت MINI و شــرکت پرشــیا خــودرو نباشــد و ی
نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو تهیــه و 

ــند. ــده باش ــب ش نص
• قطعاتــی کــه طبــق قانــون ســازمان حمایــت حقــوق مصــرف کننــدگان 
و تولیــد کننــدگان مصرفــی محســوب شــده و بــه طــور عــادی مصرفــی 
ــرویس های  ــا در س ــد و ی ــرار دارن ــتهالک ق ــرض اس ــا در مع ــوده و ی ب
ادواری مــورد نیــاز خواهنــد بــود کــه شــامل: بنزیــن، ســر ریــز کــردن و 
یــا تعویــض انــواع ســیاالت )ماننــد مایــع شیشــه شــوی،گاز کولــر و مایــع 
خنــک کننــده موتــور(، روغن هــا و روانکارهــا )ماننــد روغــن موتــور، ترمــز، 
فرمــان هیدرولیــک، گیربکــس، دیفرانســیل و کالچ( کلیــه فیلترهــا، لنــت 
ــتیک ها،  ــه کالچ، الس ــز، صفح ــک ترم ــمع ها، دیس ــمه ها، ش ــز، تس ترم

ــند. ــا می باش ــن و المپ ه ــاک ک ــرف پ ــای ب ــه ها، تیغه ه شیش
ادواری،  ســرویس های  کردن هــا،  چــک  و  تنظیمــات  بازدیدهــا،   •

ــاب،  ــب ی ــتگاه عی ــتفاده از دس ــن کاری، اس ــو و روغ ــزکاری شستش تمی
باالنــس چــرخ، رگالژ درهــا، تنظیــم ترمــز دســتی، شستشــوی انژکتــور و 

ــی. ــا و آچارکش ــای چرخ ه ــم زوای ــانی، تنظی ــوخت رس ــتم س سیس
• صدماتــی کــه بــه علــت عــدم اســتفاده  از خــودرو بــرای مــدت طوالنــی به 
آن وارد می شــود ماننــد: خســارت ناشــی از روغــن موتــوری کــه بــه دلیــل 
ــردد،  ــه آن وارد می گ ــی ب ــدت طوالن ــرای م ــور ب ــدن موت ــن ش ــدم روش ع
خالــی شــدن باتــری و یــا هرگونــه آســیبی )اعــم از طبیعــی یا غیــر طبیعی( 

بــه رنــگ و بدنــه بــه دلیــل عــدم اســتفادۀ طوالنــی مــدت از خــودرو.
• خســارت وارد بــه خــودرو بــه دلیــل عــدم ســرویس و نگهــداری صحیح، 
ــدم اســتفاده از  ــرای ســرویس های ادواری، ع ــع ب ــه موق ــۀ ب ــدم مراجع ع
ســوخت مناســب و روغن هــا و روانکارهــای تاییــد شــده توســط شــرکت 

پرشــیا خــودرو.
ــی  ــر طبیع ــه خــودرو ناشــی از حــوادث طبیعــی و غی • خســارت وارد ب
ــوزی،  ــش س ــک، آت ــان، نم ــیل، طوف ــرگ، س ــیدی، تگ ــاران اس ــد ب مانن

ــوانح. ــر س ــه، تصــادف و دیگ ســرقت، زلزل
ــتفاده  ــاد، اس ــاز و زی ــر مج ــار غی ــل ب ــی از حم ــی ناش ــیب دیدگ • آس
ــا و  ــات، روان کاره ــوخت، مایع ــودن س ــم ب ــودرو )ک ــح از خ ــا صحی ن

روانســازها( و همچنیــن جابجایــی و حمــل نامناســب خــودرو.
ــه  ــدم توجــه ب ــر ع ــه در اث ــه خــودرو ک ــه آســیب و خســارت ب • هرگون
عالئــم هشــداردهنده و یــا عــدم رعایــت دســتورالعمل های نگهــداری در 
خــودرو پدیــدار گــردد ماننــد عــدم توجــه بــه عالمــت هشــدار تعویــض
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روغن موتور که نتیجۀ آن خرابی موتور خودرو خواهد بود.

ــی و فرمــان،  • کلیــۀ قطعــات تزئینــی داخلــی اعــم از روکــش صندل
ــتیک های دور در  ــو، الس ــات دکوراتی ــتیل و قطع ــی و اس ــای کروم زه ه
ــزات  ــۀ تجهی ــا، دکم ــر، آینه ه ــا، آفتابگی ــانروف، کاور ه ــه ها و س و شیش
برقــی، خرابــی و زدگــی قطعــات آبــکاری شــده و رنــگ شــده، پوســیدگی 
قطعــات پالســتیکی، لــوازم داخلــی و تــودوزی تحــت شــرایط عــادی یــا 

در اثــر نــور.
ــن،  ــوخت، تلف ــای س ــد هزینه ه ــی، مانن ــا اتفاق ــتقیم ی ــارات مس • خس
ســفر، بارگیــری نامناســب، ضــرر شــخصی یــا تجــاری و ضررهایــی کــه در 

نتیجــۀ عــدم امــکان اســتفاده از خــودرو پیــش آیــد.
ــم از  ــه ها اع ــا شیش ــودرو ی ــۀ خ ــگ بدن ــی رن ــیب دیدگ ــه آس • هرگون
ــل،  ــل و نق ــی از حم ــیب های ناش ــا آس ــی، و ی ــرو رفتگ ــیدگی ف خراش
فضــوالت پرنــدگان، شــیرۀ درخــت، عناصــر جــاده )ماننــد شــن، ماســه، 
ــر آنهــا. ــواد شــیمیایی و نظای ــه شــدن م ــار( ریخت ســنگریزه، گــرد و غب
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گارانتی ابطال  شرایط 

• عــدم انجــام هریــک از ســرویس های دوره ای در زمــان و کیلومتــر 
ــاز  ــای مج ــا نمایندگی ه ــودرو و ی ــیا خ ــرکت پرش ــرر در ش مق
خدمــات پــس از فــروش )زمــان ســرویس هــر ۵۰۰۰ کیلومتــر و یــا 

حداکثــر یکســال هرکــدام زودتــر فــرا برســد(.
ــارج از  ــرات خ ــا تعمی ــرویس دوره ای و ی ــه س ــام هرگون • انج
ــروش  ــس از ف ــات پ ــاز خدم ــای مج ــه و نمایندگی ه مجموع

ــت(. ــن و لن ــرویس روغ ــم از س ــودرو )اع ــیا خ پرش
• هرگونــه  تغییــر یــا تعمیــر غیــر مجــاز در بدنــه، شاســی و سیســتم های 

تعلیــق، انتقــال قــدرت، مکانیکــی، جلوبنــدی، اگــزوز و الکترونیکی.
• دستکاری یا تغییر عمدی کیلومتر شمار خودرو.

ــه تجهیــزات و آپشــن های تاییــد نشــده توســط شــرکت  • نصــب هرگون
ــرکت های  ــط ش ــه توس ــورت گرفت ــات ص ــا اصالح ــودرو و ی ــیا خ پرش

تاییــد نشــده.
ــا   ــر اســتفاده نادرســت و ی ــر اث ــه خــودرو ب ــه خســارات وارده ب • هرگون

ــارف. ــر متع غی

توجه
کلیــۀ  مــواردی کــه در ایــن برگه ثبـــت نشــده اســت مطابــق قوانین 
گارانتــی شــرکت MINI و قانــون جمهــوری اســالمی ایــران می باشــد.

ــای  ــبکه نمایندگی ه ــرویس های دوره ای در ش ــم س ــام منظ ــدم انج • ع
مجــاز پرشــیاخودرو بــرای ۲ بــار )متوالی/غیــر متوالــی( یــا بیشــتر، موجب 
ــاره گارانتــی  ابطــال گارانتــی کلــی خــودرو می شــود و فعــال شــدن دوب
خــودرو، منــوط بــه طــی مراتــب ســازمانی شــرکت پرشــیا خــودرو و اخــذ 

مجــوز صــدور گارانتــی مجــدد می باشــد.

گارانتی تشخیص  مرجع 
بــه  مربــوط  قضــاوت  و  تشــخیص  مــوارد  تمامــی  در 
گارانتــی خــودرو، از جملــه اینکــه خــودرو مشــمول 
ــیااخودرو  ــرکت پرش ــر ش ــر، نظ ــا خی ــد ی ــی می باش گارانت
)بــه عنــوان نظــر قطعــی( مــالک و اعتبــار بــرای طرفیــن 

ــود. ــد ب خواه

مالحظات سرویس و نگهداری
ــا  ــر و ی • ســرویس های خودروهــای MINI هــر ۵ هــزار کیلومت
یکســال پــس از تاریــخ شــروع گارانتــی )هرکــدام زودتــر فــرا 

ــود. ــام ش ــت انج ــد( می بایس برس
ــات  ــۀ خدم ــمی مجموع ــور رس ــده در فاکت ــات درج ش ــۀ خدم • کلی
ــه مــدت ۲ مــاه یــا ۳ هــزار  پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو ب
ــر از  ــزار کیلومت ــا ۱0 ه ــاه ی ــدت ۶ م ــه م ــات آن ب ــر و قطع کیلومت

ــد.  ــت می باش ــور دارای ضمان ــدور فاکت ــخ ص تاری
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• توجــه داشــته باشــید خســارت وارده بــه خــودرو بــر اثــر عــدم انجــام 
ــع ســرویس های دوره ای ذکــر شــده، تحــت پوشــش گارانتــی  ــه موق ب

نمی باشــد.
• هــر ســرویس دوره ای خــودرو می بایســت در بــازه ±۱۰۰۰ 
کیلومتــر و یــا ۳۰ روز ) هرکــدام زودتــر فرابرســد( از کیلومتر هــا و 

ــردد. ــام گ ــرر انج ــای مق زمان ه
• در صورتیکــه مســافت طــی شــده در طــول یکســال کمتــر از ۵ هــزار 
کیلومتــر باشــد، می بایســت فیلتــر روغــن، روغــن موتــور و فیلتــر هــوا تــا 

حداکثــر ۱۲ مــاه از تاریــخ آخریــن ســرویس تعویــض گــردد.
ــن  ــان بنزی ــد. اکت ــتفاده نمایی ــاال اس ــت ب ــا کیفی ــن ب • همیشــه از بنزی

ــد. ــر از آن باش ــا باالت ــت ۹۵ و ی می بایس
ــوده و می بایســت  ــن خــودرو خــاص ب ــی در ای ــور مصرف • روغــن موت
مطابــق بــا اســتاندارد شــرکت ســازنده MINI و همچنیــن مطابــق بــا 
شــرایط اقلیمــی، آب هوایــی و کارکــردی کشــور مقصــد باشــد کــه لــذا 
اکیــداً توصیــه می گــردد تنهــا از روغــن موتــوری کــه توســط شــرکت 
ــر  ــد، در غی ــتفاده نمایی ــود اس ــه می ش ــی و ارائ ــودرو بررس ــیا خ پرش

ــی نمی باشــد. ــن صــورت خســارت وارده تحــت پوشــش گارانت ای
ــور  ــوع موت ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــتاندارد MINI ک ــمع های اس ــا از ش • تنه
خــودرو شــما طراحــی شــده، اســتفاده نماییــد. تمامــی شــمع ها بایــد از 
یــک نــوع )برنــد( باشــند. جهــت تعویــض شــمع ها تنهــا بــه نمایندگــی 

مجــاز شــرکت پرشــیا خــودرو مراجعــه فرماییــد.

• جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش طــول عمــر خــودرو، ســرویس های 
دوره ای اعــالم شــده توســط شــرکت را در فواصــل و زمان هــای مشــخص 

انجــام دهیــد.
• اســــتفاده از مکمـــل ســوخت مــورد تایید شــرکت پرشــیا خــودرو برای 
بهبــــود کارکــــرد موتــور خــودرو در طــول ســال و به خصوص مـــــاه های 

گــرم توصیــه می شــود.
• عــدم اســتفادۀ طوالنــی مــدت از خــودرو )بــه عنــوان مثــال در مــورد 
ــی  ــه خراب ــر ب ــت منج ــارژ و در نهای ــدن ش ــی ش ــب خال ــری، موج بات
باتــری می گــردد( می توانــد باعــث ایجــاد خرابــی شــود و بدیهــی 
اســت کــه در ایــن حالــت، خرابی هــای حاصــل تحــت پوشــش گارانتــی 
ــاه  ــافت های کوت ــودرو در مس ــتفاده از خ ــورت اس ــود. در ص ــد ب نخواه
ــری خــودرو  ــاه ممکــن اســت بات ــا خــواب خــودرو بیــش از یــک م و ی

دچــار آســیب شــود.
• دقــت فرماییــد کــه در پایــان هرگونــه تعمیــرات و یــا ســرویس حتمــاً 
ــا  ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی ــت نمایی ــرکتی دریاف ــمی ش ــور رس فاکت
مراجعــه بــه نمایندگی هــای مجــاز و ارائــۀ مــدارک شناســایی و مالکیــت 

ــع شــوید. خــودرو از ســابقۀ تعمیــرات خــودروی خــود مطل
ــری خــودرو،  شــرط اســتفاده اســتاندارد  ــی بات • جهــت پوشــش گارانت
ــر در ســال - الزامیســت ــزار کیلومت ــرد ۱0 ه ــل کارک از خــودرو - حداق

• در کلیــۀ خودروهــا بــه ویــژه خودرو هــای ALL4 بــا توجــه بــه تقســیم 
ــا  ــای ب ــتفاده از تایره ــب، اس ــو و عق ــای جل ــن چرخ ه ــرو بی ــودکار نی خ

۱۵
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 MINI ســایز اســتاندارد و دارای نشــان تجــاری و آج یکســان مــورد تاییــد
الزامــی اســت. لــذا فقــط از اینگونــه تایرهــا در خــودرو اســتفاده فرماییــد،  
در غیــر ایــن صــورت گارانتــی سیســتم های مرتبــط بــا عملکــرد تایرهــا 

ــردد. ــال می گ ابط
ــود  ــور خ ــت فاکت ــی صح ــت بررس ــد جه ــی می توانن ــتریان گرام • مش
  www.persiakhodro.ir ــه آدرس ــودرو ب ــیا خ ــرکت پرش ــایت ش ــه س ب

ــد. ــه نماین ــروش، مراجع ــس از ف ــات پ بخــش خدم
• در صــورت وجــود هرگونــه ســوال و پرسشــی در خصــوص گارانتــی خودرو 
 warranty@persiakhodro.irــل ــا آدرس ایمی ــد ب ــرایط آن می توانی و ش

ــه نمایید. مکاتب
ــه  ــی و ســرویس ب ــی و دفترچــۀ راهنمــای گارانت ــل کارت گارانت • تحوی
اولیــن مالــک بــه منزلــۀ اطــالع کامــل مالــک / مشــتری از شــرایط مندرج 
ــی و ســرویس می باشــد و  ــی و دفترچــۀ راهنمــای گارانت در کارت گارانت
شــرکت پرشــیا خــودرو هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال اطــالع رســانی و 

تحویــل کارت گارانتــی بــه مالکیــن بعــدی خــودرو نــدارد. 
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• قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
• آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

• لیست تماس با نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

• ماده ۱
اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کاربرده مي شود:

ــارج  ــا خ ــل ی ــد داخ ــوري تولی ــه موت ــیله نقلی ــوع وس ــر ن ــودرو: ه ۱. خ
ــا  ــار ت ــین و ب ــل سرنش ــراي حم ــي ب ــر عموم ــتفاده در معاب ــراي اس ب

ــاز. ــت مج ظرفی
۲. عرضه کننــده: هــر شــخص حقیقــي یــا حقوقــي کــه بــه طــور مســتقیم 
یــا از طریــق واســطه فــروش مبــادرت بــه فــروش خودروهــاي نــو تولیدي 

و وارداتــي خــود مي کنــد.
ــت  ــا موافق ــه ب ــي ک ــا حقوق ــي ی ــر شــخص حقیق ــروش: ه ۳. واســطه ف

ــد. ــدام مي کن ــودرو اق ــروش خ ــه ف ــبت ب ــده نس عرضه  کنن
۴. نمایندگــي مجــاز: هــر شــخص حقیقــي یــا حقوقــي کــه بــا موافقــت 
ــودرو در  ــروش خ ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــده دار ف ــده عه عرضه کنن

ــت اســت. طــول مــدت ضمان
۵. مصرف کننــده: هــر شــخص حقیقــي یــا حقوقــي کــه خــودرو را بــراي 

اســتفاده شــخصي یــا عمومــي در اختیــار دارد.
۶. بهــاي خــودرو: مبلغــي اســت کــه در قــرارداد واگــذاري و یــا در برگــه 

فــروش توســط عرضه کننــده قیــد شــده اســت.

• ماده ۲
عرضه کننــده موظــف بــه رعایــت اســتانداردهاي ابالغــي در مــورد 
ایمنــي، کیفیــت، ســالمت خــودرو و مطابقــت آن بــا ضمانــت ارائــه شــده 

بــه مصرف کننــده مي باشــد.
تبصــره ۱- دوره تضمیــن نمي توانــد کمتــر از یــک ســال از زمــان تحویــل 
ــر  ــزار کیلومت ــا ســي ه ــر ب ــا کارکــردي براب ــده ی ــه مصرف کنن خــودرو ب

)هــر کــدام زودتــر بــه پایــان برســد( باشــد.
ــي  ــات فن ــه خدم ــات و ارائ ــن قطع ــا دوره تامی ــد ی تبصــره ۲- دوره تعه
اســتاندارد، برابــر ۱0 ســال از زمــان تحویــل رســمي آخریــن خــودرو بــه 

مي باشــد. مصرف کننــده 
 

• ماده ۳ *
ــه رفــع هــر نــوع نقــص  عرضه کننــده در طــول مــدت ضمانــت مکلــف ب
ــه در  ــا حمــل( اســت ک ــد ی ــاژ، تولی ــب )ناشــي از طراحــي، مونت ــا عی ی
ــروز  ــا در نتیجــه اســتفاده معمــول از خــودرو ب خــودرو وجــود داشــته ی
نمــوده و بــا مفــاد ضمانتنامــه و مشــخصات اعــالم بــه مصرف کننــده مغایر 
بــوده یــا مانــع اســتفاده مطلــوب از خــودرو یــا نافــي ایمنــي آن باشــد یــا 
ــا  ــع نقــص ی ــي خــودرو شــود. هزینــه رف موجــب کاهــش ارزش معامالت
عیــب خــودرو در طــول مــدت ضمانــت و جبــران کلیــه خســارات وارده 
ــي و  ــي و جان ــم از خســارات مال ــث، اع ــده و اشــخاص ثال ــه مصرف کنن ب
ــدات  ــارج از تعه ــه خ ــب )ک ــا عی ــص ی ــي از نق ــان ناش ــاي درم هزینه ه
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ــرگاه،  ــه تعمی ــاي حمــل خــودرو ب ــث باشــد( هزینه ه ــه شــخص ثال بیم
تامیــن خــودروي جایگزیــن مشــابه در طــول مــدت تعمیــرات )چنانچــه 
مــدت توقــف خــودرو بیــش از ۴۸ ســاعت باشــد( برعهــده عرضه کننــده 

مي باشــد.
تبصــره ۱- تعهــدات عرضه کننــده بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق واســطه 
فــروش یــا نمایندگــي مجــاز ایفــاء مي شــود. عرضه کننــده مکلــف 
ــاز  ــاي مج ــا نمایندگي ه ــروش ی ــس از ف ــات پ ــبکه خدم ــاد ش ــه ایج ب
ــب  ــاي الزم متناس ــن آموزش ه ــي و تامی ــات یدک ــع قطع ــر و توزی تعمی
بــا تعــداد خودروهــاي عرضــه شــده در ســطح کشــور بــوده و نمي توانــد 

ــد. ــار نمای ــي اجب ــي معین ــه نمایندگ ــه ب ــه مراجع ــده را ب مصرف کنن
تبصــره ۲*- در صــورت بــروز اختــالف بیــن طرفیــن موضــوع مــاده فــوق، 
ــل  ــات ح ــدا در هی ــن ابت ــت طرفی ــب درخواس ــي حس ــوع اختالف موض
اختــالف مربوطــه، متشــکل از نمایندگي هــاي عرضه کننــده خــودرو، 
کارشــناس رســمي دادگســتري و کارشــناس نیــروي انتظامــي بــه ریاســت 
کارشــناس رســمي دادگســتري طــرح و راي الزم بــا اکثریــت آراء صــادر 
خواهــد شــد. در صــورت اعتــراض هــر یــک از طرفیــن بــه راي صــادره، 
ــود. دادگاه صالحــه  ــل پیگیــري خواهــد ب خواســته در دادگاه صالحــه قاب

بایــد خــارج از نوبــت و حداکثــر ظــرف دو مــاه انشــاء راي نمایــد.

• ماده ۴
چنانچــه نقــص یــا عیــب قطعــات ایمنــي خــودرو در طــول دوره ضمانــت 

پــس از ســه بــار تعمیــر همچنــان باقــي باشــد یــا در صورتــي کــه نقــص 
ــي  ــا جان ــمي ی ــه جس ــال صدم ــب احتم ــه موج ــي ک ــب قطعات ــا عی ی
اشــخاص گــردد و بــا یــک تعمیــر برطــرف نشــده باشــد یــا خــودرو بیــش 
از ســي روز بــه دلیــل تعمیــرات غیــر قابــل اســتفاده بمانــد، عرضه کننــده 
ــوب را  ــودروي معی ــده خ ــت مصرف کنن ــب درخواس ــت حس ــف اس مکل
ــده  ــه مصرف کنن ــق، بهــاي آن را ب ــا تواف ــا ب ــو تعویــض ی ــا خــودروي ن ب

مســترد دارد.
تبصــره ۱- در صــورت بــروز اختــالف بیــن طرفیــن، حــل و فصــل آن از 
طریــق هیــات حــل اختــالف موضــوع تبصــره )۲( مــاده )۳۳( ایــن قانــون 

مي باشــد.
تبصــره ۲- عرضه کننــده حــق واگــذاري یــا اســتفاده از خــودروي مســترد 
شــده را پیــش از رفــع عیــب نــدارد، واگــذاري خــودروي مزبــور پــس از 
ــور در اســناد  ــح عیــوب مزب ــا اعــالم صری رفــع عیــب و نقــص قبلــي و ب

ــد. ــاز مي باش ــذاري مج واگ

• ماده ۵
ــد هــر  ــر موظفن ــروش و نمایندگــي مجــاز تعمی ــده، واســطه ف عرضه کنن
بــار کــه خــودروي موضــوع ضمانــت، مــورد تعمیــر یــا خدمــات مختلــف 
ــه  ــوب کلی ــورت مکت ــه ص ــام کار، ب ــس از اتم ــرد، پ ــرار مي گی دوره اي ق
اقدام هــاي  مصرف کننــده،  ســوي  از  اعالمــي  نقص هــاي  و  عیب هــا 
انجــام شــده و قطعــات تعمیــر یــا تعویــض شــده را در صــورت وضعیــت 
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ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

ــده توســط  ــد نش ــا تایی ــتاندارد ی ــر اس ــات غی ــتفاده از قطع تبصــره- اس
عرضه کننــده و نمایندگي هــاي مجــاز تعمیــر ممنــوع مي باشــد.

• ماده ۶
ــه دلیــل حــوادث غیــر مترقبــه  چنانچــه انجــام تعهــدات عرضه کننــده ب
)غیــر قابــل پیش بینــي و غیــر قابــل رفــع( ناممکــن باشــد، ایــن تعهــدات 
ــزوده  ــت اف ــه دوره ضمان ــق ب ــدت تعلی ــد. م ــق درمي آی ــت تعلی ــه حال ب

مي شــود.
 

• ماده ۷
هــر نــوع توافــق مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بیــن عرضه کننــده، واســطه 
فــروش یــا مصرف کننــده کــه بــه موجــب آن تمــام یــا بخشــي از 
تعهداتــي کــه عرضه کننــده بــر طبــق ایــن قانــون و یــا ضمانتنامــه صــادر 
ــر  ــا ه ــروش ی ــطه ف ــده واس ــه عه ــا ب ــد ی ــاقط نمای ــده دارد، س ــر عه ب
ــر  ــل و بالاث ــده باط ــر مصرف کنن ــود، در براب ــذارده ش ــري گ ــوان دیگ عن

مي باشــد.
ــن  ــف طرفی ــوق و تکالی ــه حق ــراردادي ک ــوع ق ــر ن ــاد ه ــره- انعق تبص
قــرارداد و مشــمولین ایــن قانــون در آن رعایــت نشــود بــه اســتناد مــاده 
۱0 قانــون مدنــي و مــورد مشــابه غیــر قانونــي و از درجــه اعتبــار ســاقط 

اســت.

• ماده ۸
هرگونــه عیــب و نقــص و خســارات جانــي و مالــي وارده بــه مصرف کننــده 
و اشــخاص ثالــث کــه بــه دلیــل تعویــض یا نصــب قطعــات و سیســتم هاي 
جانبــي و یــا دریافــت خدمــات خــارج از شــبکه رســمي و مجــاز 
ــت ایجــاد شــود از  عرضه کننــده توســط مصرف کننــده طــي دوران ضمان
شــمول ایــن قانــون خــارج اســت و هیچ گونــه حقــي بــراي مصرف کننــده 

ــد. ــاد نمي کن ــده ایج ــر عرضه کنن ــث در براب ــخاص ثال و اش

• ماده ۹
عرضه کننــده مکلــف اســت تعهــدات موضــوع ایــن قانــون را بــه صــورت 
ــودرو،  ــل خ ــان تحوی ــوده و در زم ــد نم ــه قی ــي در اوراق ضمانتنام کتب
بــه نحــو مقتضــي موضــوع ایــن قانــون را بــه طــور صریــح و روشــن بــه 

ــد. ــالم نمای ــده اع مصرف کنن
 

• ماده ۱۰
ــاد  ــاي ایج ــورد مالک ه ــژه در م ــون )به وی ــن قان ــي ای ــه اجرائ آئین نام
نمایندگــي مجــاز تعمیــر در ســطح کشــور بــه ازاء تعــداد خودروهــا عرضــه 
شــده( ظــرف ســه مــاه از تاریــخ تصویــب توســط وزارت صنایــع و معــادن 

تهیــه شــده و بــه تصویــب هیــات وزیــران مي رســد.
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• ماده ۱۱

ــون در  ــن قان ــر اجــرای ای ــه نظــارت ب ــف ب ــادن مکل ــع و مع وزارت صنای
راســتاي حفــظ حقــوق مصرف کننــدگان و اعــالم گــزارش ادواري شــش 
ماهــه بــه کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــوراي اســالمي اســت.

آییــن نامــۀ اجرایــی قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف 
کننــدگان خــودرو

• ماده۱
ــدگان،  ــام عرضه کنن ــامل تم ــه ش ــن نام ــن آیی ــدرج در ای ــط من ضواب
و  فــروش  از  پــس  خدمــات  واســطه های  فــروش،  واســطه های 
ــواری،  ــم از س ــوری اع ــه موت ــایل نقلی ــواع وس ــاز ان ــای مج نمایندگی ه
ــون،  ــت، کامی ــت، کامیون ــوس، ون، وان ــاس، اتوب ــدل ب ــوس، می مینی ب
ــواع موتورســیکلت ســاخت داخــل کشــور یــا خــارج  کشــنده، تریلــر و ان

می باشــد.

• ماده ۲
ــه کار  ــوط ب ــی مشــروح مرب ــر در معان ــه اصطالحــات زی ــن آیین نام در ای

می رونــد:
ــودرو -  ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای ــون: قان ــف - قان ال

مصــوب ۱۳۸۶

ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــر ش ــده: ه پ- عرضه کنن
مســتقیم یــا از طریــق واســطه فــروش، مبــادرت بــه فــروش خودروهــای 

ــد. ــود می نمای ــی خ ــا واردات ــور ی ــل کش ــاخت داخ ــو س ن
ــروش یــک  ــس از ف ــروش: کلیــه خدمــات پ ــات پــس از ف ت- خدم
محصــول از قبیــل ضمانــت و تعهــد شــامل پشــتیبانی خدمــات، تعمیــرات 
ــوب  ــرد مطل ــن کارک ــب تضمی ــه موج ــتاندارد ک ــات اس ــن قطع و تأمی

محصــول می باشــد.
ث- واســطه خدمــات فــروش و پــس از فــروش: اشــخاص حقیقــی 
ــده دار  ــاً عه ــا توأم ــاً ی ــده، صرف ــت عرضه کنن ــا موافق ــه ب ــی ک ــا حقوق ی
ــای  ــق نمایندگی ه ــودرو از طری ــروش خ ــس از ف ــروش و پ ــات ف خدم
مجــاز می باشــند. واســطه مذکــور می توانــد بــه عنــوان بخشــی از 
ــوان شــرکتی مســتقل تحــت نظــارت  ــه عن ــا ب مجموعــه عرضه کننــده ی

ــد. ــه نمای ــود را ارائ ــات خ ــوده و خدم ــت نم ــده فعالی عرضه کنن
ج - نمایندگــی مجــاز: هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه بــا موافقــت 
ــودرو در  ــروش خ ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــده دار ف ــده عه عرضه کنن

طــول مــدت ضمانــت اســت.
چ- شــیوه ارائــه خدمــات پــس از فــروش خــودرو: براســاس اســتاندارد ملی 
شــماره )۱۹۱۱۷( در خصــوص تعییــن شــیوه مربــوط بــه امــور خدمــات 
پــس از فــروش خــودرو، شــاخص ها و نحــوه ارزیابــی عرضه کننــده، 
واســطه خدمــات پــس از فــروش و نمایندگی هــای مجــاز آن و همچنیــن 



۲۲
رده بندی و پایش عملکرد آنها می باشد.

ــروش خــودرو:  ــات ف ــی خدم ــط و ارزیاب ــرایط، ضواب ــتورالعمل ش ح- دس
دســتورالعملی کــه بــه منظــور تعییــن شــیوه مربــوط بــه امــور خدمــات 
فــروش خــودرو، شــاخص ها و نحــوه ارزیابــی عرضه کننــده، واســطه 
ــش  ــدی و پای ــن رده بن ــای آن و همچنی ــروش و نمایندگی ه ــات ف خدم

ــود. ــالغ می ش ــه و اب ــط وزارت تهی ــا توس ــرد آنه عملک
خ- خدمــات دوره تضمیــن: مجموعــه خدمــات تعمیــرات، تأمیــن و 
تعویــض قطعــات یــا تعویــض خــودرو کــه در یــک دوره زمانــی یــا طــی 
مســافت مشــخص مطابــق مــواد )۱۲( و )۱۳( ایــن آیین نامــه و انجــام آن 

ــد. ــده می باش ــده عرضه کنن ــه عه ــگان ب ــورت رای ــه ص ب
د - خدمــات دوره تعهــد: مجموعــه خدمــات تعمیــرات، تأمیــن و تعویــض 
قطعــات و پشــتیبانی خدمــات کــه در یــک دوره زمانــی مشــخص مطابــق 
مــاده )۱۵( ایــن آیین نامــه و در قبــال دریافــت اجــرت »برابــر بــا 
ــوی  ــه« از س ــن آیین نام ــاده )۲( ای ــد )ط( م ــوع بن ــوب موض ــرخ مص ن

عرضه کننــده بــرای مصرف کننــده انجــام می شــود.
ذ - خدمــات ســیار: خدمــات امــداد و تعمیراتــی کــه در محــل اســتقرار 
خــودرو در بیــرون از نمایندگــی مجــاز بــه مصرف کننــده ارائــه می شــود.

ر- خدمــات فنــی اســتاندارد: خدماتــی کــه مطابــق بــا اســتاندارد 
کارخانــه ای، ملــی، بین المللــی یــا ســایر اســتانداردها و دســتورالعمل های 

ــد. ــمی باش ــی رس تخصص
ز- ضمانت نامــه: ســندی اســت بــه زبــان فارســی و در برگیرنده مســئولیت 

دوره ضمانــت و تعهــد خدمــات عرضه کننــده و اســتفاده مطلــوب از خودرو 
ــده  ــل مصرف کنن ــودرو، تحوی ــراه خ ــه هم ــده ب ــط عرضه کنن ــه توس ک

می شــود.
ژ - اســتفاده مطلــوب از خــودرو: اســتفاده از هــر خــودرو مطابــق 
ــژه در مــورد تعــداد  مشــخصات اعــالم شــده از ســوی عرضه کننــده به وی

ــار. ــدار ب ــین و مق سرنش
ــه  ــل ب ــت حداق ــه ای اس ــده: کتابچ ــای مصرف کنن ــه راهنم س- کتابچ
زبــان فارســی، کــه بایــد در زمــان تحویــل خــودرو از طــرف عرضه کننــده 
ــواردی از  ــد حــاوی م ــن کتابچــه بای ــده تســلیم شــود. ای ــه مصرف کنن ب
ــی  ــات الزام ــن متعلق ــودرو، عناوی ــوب از خ ــتفاده مطل ــوه اس ــل نح قبی
همــراه خــودرو از قبیــل رادیــو پخــش، چــرخ زاپــاس، جــک، آچــار چــرخ، 
ــزان  ــی خــودرو، می ــزات اضاف ــث خطــر و تجهی ــوش متحــرک، مثل کف پ
مصــرف ســوخت )بــه تفکیــک ســیکل شــهری، برون شــهری و ترکیبــی( 
ــای  ــام و نشــانی نمایندگی ه ــای دوره ای، ن ــن بازدیده ــن عناوی و همچنی
مجــاز شــبکه فــروش و خدمــات پــس از فــروش، متــن قانــون، آیین نامــه 

ــد. ــی آن باش ــتورالعمل های اجرای و دس
ــابه  ــودروی مش ــذاری خ ــابه: واگ ــن مش ــودروی جایگزی ــن خ ش- تأمی
ــودرو در دوره  ــف خ ــارت توق ــت خس ــکان، پرداخ ــدم ام ــورت ع و درص

ــت. ــن اس تضمی
ص- قیمــت کارشناســی: قیمتــی کــه بــر اســاس نظــر کارشــناس رســمی 

دادگســتری در رشــته مرتبــط تعییــن می شــود.
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ــرف  ــت از ط ــی دارای صالحی ــخصیت حقوق ــی: ش ــرکت بازرس ض- ش
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران کــه توســط وزارت بــرای انجــام ارزیابــی 
عملکــرد عرضه کننــده، واســطه فــروش، واســطه خدمــات پــس از فــروش، 
نمایندگی هــای مجــاز و ارائــه گزارش هــای ادواری یــا مــوردی بــه وزارت 

ــود. ــاب می ش ــده انتخ و عرضه کنن
فعالیــت  بــودن  صنفــی  بــه  نظــر  قطعــات:  و  خدمــات  نــرخ  ط- 
نمایندگی هــای مجــاز، واســطه خدمــات پــس از فــروش و خدمــات 
ــواد  ــرخ قطعــات و م ــا دســتمزد خدمــات و همچنیــن ن ســیار، اجــرت ی
ــور -  ــی کش ــام صنف ــون نظ ــی قان ــاده )۵۱( اصالح ــق م ــی مطاب مصرف
مصــوب ۱۳۹۲ - بــا محوریــت کمیســیون نظــارت تعییــن و در ازای ارائــه 
خدمــات و ابــالغ صورتحســاب رســمی بــه مصرف کننــده، از وی دریافــت 

می شــود.
ظ- خــودروی نــو: خودرویــی کــه بــه هنــگام تحویــل بــه مصرف کننــده 

بیــش از )۹۹( کیلومتــر طــی مســافت نکــرده باشــد.
ع- عیــب: زیــاده، نقیصــه و یــا تغییــر حالتــی کــه موجــب کاهــش ارزش 
اقتصــادی کاال، خدمــت یــا عــدم امــکان اســتفاده متعــارف از آن می شــود.

ــال  ــا موجــب احتم ــب آنه ــه عی ــی ک ــی خــودرو: قطعات ــه ایمن غ - قطع
ــردد. ــال اشــخاص گ ــه جســم، جــان و م صدم

ــازمان  ــکاری س ــا هم ــط وزارت ب ــات توس ــن قطع ــت ای ــره - فهرس تبص
ملــی اســتاندارد ایــران و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی 

ــود. ــالم می ش ــه و اع ــران تهی ــالمی ای ــوری اس جمه

ف- عیــب ایمنــی : عیوبــی کــه احتمــال ایجــاد صدمــه بــه جســم، جــان 
و مــال اشــخاص گــردد.

ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــکاری س ــا هم ــت ب ــف اس ــره - وزارت موظ تبص
ایــران و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی جمهــوری اســالمی ایــران، فهرســت 
عیــوب ایمنــی خــودرو و همچنیــن قطعــات مشــمول اســتاندارد اجبــاری 

خــودرو را تهیــه و ابــالغ نمایــد.
ــر  ــا )نظی ــد روغن ه ــوادی مانن ــات و م ــی: قطع ــاده مصرف ــه و م ق- قطع
روغــن موتــور و گیربکــس(، مایعــات )نظیــر مایــع ضدیــخ و مایــع شیشــه 
شــوی(، فیلترهــا )نظیــر فیلتــر بنزیــن، هــوا و روغــن( و ســایر قطعــات و 
مــوادی کــه فهرســت کامــل آن توســط وزارت تهیــه و ابــالغ خواهــد شــد.

ک- اســتانداردها و مقــررات ابالغــی: کلیــه معیارهــا و مشــخصات ناظــر بر 
ــروش و خدمــات  ــد، ایمنــی، کیفیــت، آالیندگــی زیســت محیطی، ف تولی
ــی اســتاندارد  ــازمان مل ــه از ســوی وزارت، س ــروش خــودرو ک ــس از ف پ
ایــران، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و وزارت نفــت ابــالغ و رعایــت 

ــده الزامــی اســت. ــا از ســوی عرضه کنن آنه
تبصــره - اســتانداردهای فنــی شــرکت های عرضه کننــده در صــورت 
ــی محســوب  ــوق، جــزو اســتانداردهای ابالغ ــوارد ف ــا م ــرت ب ــدم مغای ع

خواهــد شــد.
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• ماده ۳

ــبت  ــود، نس ــانی خ ــامانه اطالع رس ــت در س ــف اس ــده موظ  عرضه کنن
ــا قیــد مشــخصات خــودرو و شــرایط  بــه فــروش اینترنتــی محصــوالت ب
فــروش از قبیــل نشــان تجــاری، نــوع، تیــپ، رنــگ، تجهیزات درخواســتی، 
قیمــت خــودرو، ســود مشــارکت، زمــان تحویــل و ســایر مــوارد مرتبــط 

اقــدام نمایــد.
تبصــره- عرضه کننــده موظــف اســت حداقــل دو روزکاری قبــل از اجــرای 

فرآینــد فــروش شــرایط موصــوف را اطالع رســانی عمومــی نمایــد.

• ماده۴
عرضه کننــده موظــف اســت قیمــت نهایــی محصــوالت خــود بــه همــراه 
قیــد نــوع، تیــپ، رنــگ و متعلقــات، ضوابــط و روش هــای مختلــف فــروش 
ــر  ــدول زی ــق ج ــن مطاب ــفاف و روش ــورت ش ــه ص ــد را ب ــد خری و فرآین
ــود،  ــروش خ ــاز ف ــای مج ــانی و نمایندگی ه ــگاه اطالع رس ــه و در پای تهی

در دســترس متقاضیــان خریــد قــرار دهــد:
ــل دریافــت در قراردادهــای پیــش فــروش  ــغ قاب تبصــره۱- حداکثــر مبل
ــورد نظــر در  ــدی محصــول م ــروش نق ــاه درصــد قیمــت ف ــادل پنج مع

ــد. ــرارداد می باش ــد ق ــگام عق هن
تبصــره ۲- ســود انصــراف و خســارت تأخیــر منــدرج در بخــش ضوابــط 

ــه صــورت روزشــمار محاســبه می شــود. ــروش، ب ف

• ماده۵
ــروش خــودرو،  ــه پیــش ف ــدام ب ــل از اق ــده موظــف اســت قب  عرضه کنن
ــذ  ــه را از وزارت اخ ــل عرض ــودروی قاب ــداد خ ــامل تع ــوط ش ــوز مرب مج

ــد. نمای

• ماده۶
عرضه کننــده موظــف اســت نســبت بــه عقــد قــرارداد فــروش بــا مصــرف 

کننــده اقــدام نمایــد.
در قــرارداد فــروش قیــد مشــخصات خــودرو مــورد نظــر از قبیــل نشــان 
ــت  ــد قیم ــرارداد مانن ــوع ق ــرایط موض ــگ و ش ــپ، رن ــوع، تی ــاری، ن تج
فــروش، نــرخ ســود مشــارکت، تاریــخ تحویــل خــودرو بــا تعییــن مــاه و 
هفتــه تحویــل، خســارت تأخیــر در تحویــل، فهرســت متعلقــات الزامــی 
همــراه خــودرو از قبیــل رادیــو پخــش، چــرخ زاپــاس، جــک، آچــار چــرخ، 
کف پــوش متحــرک، مثلــث خطــر و تجهیــزات درخواســتی و ارائــه یــک 

ــده، الزامــی اســت. ــه مصرف کنن ــرارداد ب نســخه از اصــل ق
تبصــره- هرگونــه تغییــر در اســتانداردهای اجبــاری پــس از عقــد قــرارداد، 
ــا  چنــان چــه موجــب افزایــش هزینــه و مشــمول قیمت گــذاری شــود، ب

تصویــب مرجــع قیمت گــذاری در قیمــت فــروش لحــاظ می شــود.
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• ماده۷

ــروش، ســود مشــارکت  ــرارداد پیــش ف عرضه کننــده موظــف اســت در ق
وجــوه دریافتــی را از تاریــخ دریافــت ودیعــه تــا تاریــخ تحویــل منــدرج در 

قــرارداد پرداخــت نمایــد.
ــل  ــر در تحوی ــورت تأخی ــت در ص ــف اس ــده موظ ــره۱- عرضه کنن تبص
خــودرو، از تاریــخ تحویــل منــدرج در قــرارداد تــا زمــان تحویــل خــودرو 
بــه مصرف کننــده، مبلــغ خســارت تأخیــر در تحویــل را نســبت بــه وجــوه 

پرداختــی محاســبه و پرداخــت نمایــد.
تبصــره۲- در صورتــی کــه مصرف کننــده پــس از ابــالغ دعوت نامــه 
کتبــی عرضه کننــده، ظــرف پانــزده روز کاری نســبت بــه تســویه حســاب 
ــد خــودرو  ــد، عرضه کننــده می توان ــرارداد اقــدام ننمای خــودرو موضــوع ق
ــد  ــه موع ــده را ب ــت مصرف کنن ــل و نوب ــان تحوی ــایر متقاضی ــه س را ب
دیگــری کــه نحــوه تعییــن آن در قــرارداد مشــخص شــده، موکــول نمایــد.

ــس از  ــاه پ ــک م ــده ی ــراف مصرف کنن ــالم انص ــورت اع ــره۳- در ص تبص
عقــد قــرارداد، ســود انصــراف بــر مبنــای ضرایــب منــدرج در جــدول ذیــل 

ــود. ــت می ش ــبه و پرداخ ــه محاس ــن آیین نام ــاده )۴( ای م
ــی را ظــرف  ــغ پرداخت ــده موظــف اســت ســود انصــراف و مبل عرضه کنن
ــده  ــراف مصرف کنن ــد. انص ــت نمای ــده پرداخ ــه مصرف کنن ــت روز ب بیس
قبــل از یــک مــاه از زمــان عقــد قــرارداد مشــمول ســود انصــراف 

نمی شــود.
پرداختــی  وجــوه  بازپرداخــت  زمــان  کــه  صورتــی  در   - تبصــره۴ 

مصرف کننــده بیــش از بیســت روز شــود، ســود انصــراف متعلقــه از 
تاریــخ تأخیــر تــا تاریــخ بازپرداخــت وجــوه مذکــور نیــز بایــد محاســبه و 

ــردد. ــت گ پرداخ

• ماده ۸
عرضه کننــده موظــف اســت هرگونــه تغییــر در شــرایط عرضــه را نســبت 
ــه اســتثنای الزامــات قانونــی، رضایــت  ــه شــرایط منــدرج در قــرارداد ب ب
کتبــی مصرف کننــده در الحاقیــه قــرارداد منعقــده، قبــل از ارســال 
دعوت نامــه تکمیــل وجــه، قیــد و بــه تأییــد و امضــای طرفیــن برســاند.

ــتانداردهای  ــت اس ــد رعای ــکل در فرآین ــروز مش ــورت ب ــره- در ص تبص
مصــوب و تأخیــر در تحویــل خــودرو، مســئولیت جبــران خســارات وارده و 

ــت. ــده اس ــده عرضه کنن ــر عه ــده ب ــت مصرف کنن ــب رضای کس

• ماده ۹
ــتی  ــودروی درخواس ــل، خ ــان تحوی ــت در زم ــف اس ــده موظ عرضه کنن
مصرف کننــده را در حضــور وی کنتــرل نمــوده و پــس از حصــول 

ــد. ــل ده ــودرو را تحوی ــب، خ ــود عی ــدم وج ــان از ع اطمین
تبصــره ۱- عرضه کننــده موظــف اســت در صــورت وجــود عیــب احتمالــی 
در خــودرو، عیــب مربــوط را مطابــق زمــان اســتاندارد تعمیراتــی مربــوط، 
رفــع کنــد مشــروط بــر آن کــه رفــع عیــب، موجــب کاهــش ارزش قیمتی 

خــودرو نگــردد. درغیــر ایــن صــورت عرضه کننــده موظــف اســت 
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ــده  ــی مصرف کنن ــت کتب ــذ رضای ــا اخ ــودرو و ی ــض خ ــه تعوی ــبت ب نس

ــد. ــدام نمای اق
تبصــره ۲- در صورتــی کــه مصرف کننــده در دوره تضمیــن بــه نمایندگــی 
مجــاز مراجعــه نمایــد و رفــع کامــل عیــوب خــودرو تحــت هــر شــرایطی 
ــاز  ــی مج ــرای نمایندگ ــور ب ــده از دوره مذک ــی مان ــان باق ــدت زم در م
ــاز  ــی مج ــا نمایندگ ــروش ب ــطه ف ــا واس ــده ی ــد، عرضه کنن ــدور نباش مق
موظــف اســت ضمــن الــزام نمایندگــی مجــاز بــه اعــالم کتبــی موضــوع 
ــه مصرف کننــده ترتیبــی اتخــاد نمایــد کــه خــودرو در اولیــن فرصــت  ب

ممکــن تحــت شــرایط تضمیــن رفــع عیــب گــردد.
ــوب  ــع عی ــه رف ــی ک ــت در صورت ــف اس ــده موظ ــره۳- عرضه کنن تبص
ــوب  ــق عی ــت دقی ــن ثب ــد، ضم ــان باش ــت زم ــتلزم گذش ــودرو مس خ
ــده،  ــه مصرف کنن ــخه از آن ب ــک نس ــل ی ــخه و تحوی ــودرو در دو نس خ

ــد. ــار نمای ــه رفت ــن آیین نام ــاده )۱۷( ای ــر م براب

• ماده۱۰ 
ــروش، صورتحســاب فــروش همــراه  عرضه کننــده موظــف اســت ســند ف
ــای  ــامل به ــودرو ش ــای خ ــکیل دهنده، به ــالم تش ــی اق ــا درج تفکیک ب
خالــص خــودرو، شــماره گذاری، بیمــه، عــوارض، مالیــات و ســایر مــوارد 
ــل  ــده حداق ــای مصرف کنن ــه راهنم ــای ضمانت،کتابچ ــوط، برگه ه مرب
ــه  ــل خــودرو ب ــان تحوی ــی را در زم ــزات اضاف ــان فارســی و تجهی ــه زب ب

ــد. ــه نمای ــده ارائ مصرف کنن

• ماده۱۱ 
عرضه کننــده موظــف اســت نســبت بــه تهیــه نظامــات و دســتورالعمل های 
زیــر و نظــارت بــر حســن اجــرای آن، در چارچــوب دســتورالعمل ابالغــی 

ــدام نماید: وزارت اق
الف- فرآیند فروش.

ب- فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده.
پ- بازرسی قبل از تحویل خودرو.

ت- حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.
ــای  ــده و نمایندگی ه ــرکت عرضه کنن ــان ش ــوزش کارکن ــام آم ث- نظ

مجــاز خــود.
ــه، برنامه ریــزی تعمیــرات و  ج- پذیــرش، گــردش کار خدمــات قابــل ارائ

ترخیــص خــودرو بــه نمایندگــی مجــاز.
چ- راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو.

ح - نظــام تأمیــن و توزیــع بــه موقــع کلیــه قطعــات مــورد نیــاز واســطه 
خدمــات پــس از فــروش و نمایندگــی مجــاز آنهــا.

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

ذ- اطالع رســانی شــفاف رتبــه نمایندگــی و حقــوق مشــتریان در محــل 
پذیــرش نمایندگــی مجــاز.

ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز.
ز - ســاز وکار ردیابــی قطعــات بــه ویــژه قطعــات ایمنــی نصــب شــده بــر 
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روی خــودرو.

ــت  ــا رعای ــن تکلیــف موضــوع ب ــه شــکایات و تعیی ژ- نظــام رســیدگی ب
ــی ظــرف بیســت روز. ــط قانون ضواب

س- نظــام ارائــه خدمــات ســیار و طرح هــای امــدادی در دوره تضمیــن و 
دوره تعهــد بــرای مشــترکین خــود.

• ماده۱۲
ــت از  ــای ســبک شــامل ســواری، ون و وان ــرای خودروه ــن ب دوره تضمی
ــر  ــا کارکــردی براب ــل دو ســال ی ــه مصرف کننــده حداق ــل ب ــخ تحوی تاری
ــرای  ــد، ب ــرا برس ــر ف ــدام زودت ــر، هرک ــزار )۴0000( کیلومت ــل ه چه
خودروهــای ســنگین شــامل مینی بــوس، میــدل بــاس، اتوبوس،کامیونــت، 
کامیــون و کشــنده از تاریــخ تحویــل بــه مصرف کننــده حداقــل دو 
ســال یــا کارکــردی برابــر دویســت هــزار )۲00000( کیلومتــر، هرکــدام 
ــه  ــل ب ــخ تحوی ــیکلت از تاری ــواع موتورس ــرای ان ــد و ب ــرا برس ــر ف زودت

ــد. ــی باش ــال م ــک س ــل ی ــده حداق مصرف کنن
ــود و  ــاری خ ــت تج ــاس سیاس ــد براس ــده می توان ــره ۱- عرضه کنن تبص
ــش  ــه افزای ــبت ب ــده، نس ــدی مصرف کنن ــش رضایت من ــور افزای ــه منظ ب
دوره تضمیــن یــا تعهــد اقــدام نمایــد کــه در ایــن صــورت بایــد جزئیــات 

ــه مصرف کننــده اعــالم گــردد. ــه طــور کتبــی و شــفاف ب شــرایط آن ب
تبصــره۲- ضمانــت رنــگ بــرای خودروهــای ســبک حداقــل ســه ســال، 
ــرای موتورســیکلت  ــاه و ب ــل هجــده م ــرای خودروهــای ســنگین حداق ب

ــد. ــاه می باش ــه م ــل س حداق
مصرفــی  مــواد  قطعــات،  اســت  موظــف  عرضه کننــده   -۳ تبصــره 
و اســتهالکی ناشــی از عیــوب کیفــی و مونتــاژی در هــر یــک از 
نمایــد. تضمیــن  دوره  خدمــات  مشــمول  را  خــودرو  مجموعه هــای 

تبصــره ۴- تعمیــر یــا تعویــض قطعــات خــودرو، ناشــی از خســارت حاصل 
از حادثــه یــا تصــادف کــه بــه علــت عیــب فنــی خــودرو نباشــد، مشــمول 

ــردد. ــت نمی گ ضمان

• ماده۱۳
کلیــه قطعــات و مجموعه هــای خــودرو بــه جــز قطعــات و مــواد مصرفــی، 

مشــمول خدمــات دوره تضمیــن می باشــند.
ــی  ــواد مصرف ــات و م ــوان قطع ــه عن ــه ب ــی ک تبصــره۱- فهرســت قطعات
قلمــداد نشــده ازجملــه تجهیــزات کاهنــده آالیندگــی هــوا شــامل کربــن 
ــرد  ــر کارک ــیژن و عم ــگر دوم اکس ــور، حس ــت کانورت ــتر، کاتالیس کنیس
ــی  ــن خــودرو م ــورد نظــر در دوره تضمی ــان م ــدت زم ــر از م ــا کمت آنه

ــالغ خواهــد شــد. ــن و اب باشــد، توســط وزارت تعیی
تبصــره۲- عملکــرد صحیــح سیســتم و قطعــات کیســه هــوا صرفــاً 
مشــمول دوره تضمیــن نبــوده و براســاس اســتانداردهای ابالغــی شــامل 

ــد. ــی باش ــز م ــد نی دوران تعه



۲۸
• ماده۱۴ 

عیــوب ناشــی از عــدم انجــام خدمــات دوره ای مطابــق بــا شــرایط منــدرج 
ــای  ــبکه نمایندگی ه ــودرو در ش ــده خ ــای مصرف کنن ــه راهنم در کتابچ
ــای  ــروج مجموعه ه ــث خ ــودرو، باع ــده خ ــه کنن ــرکت عرض ــاز ش مج
ــه خدمــت مــورد نظــر، از شــرایط تضمیــن می گــردد. مرتبــط خــودرو ب

• ماده ۱۵
مــدت زمــان تعهــد خدمــات شــامل تعمیــرات و تأمیــن قطعــات، ده ســال 
بعــد از فــروش آخریــن دســتگاه خــودرو از همــان نشــان تجــاری و نــوع 

ــد. ــده می باش ــط عرضه کنن ــودرو، توس خ

• ماده۱۶
عرضه کننــده موظــف اســت نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ای مبتنــی بــر 
ــون و تعییــن  ــه منظــور رعایــت مفــاد مــاده )۵( قان فنــاوری اطالعــات ب
زمــان و محــل مراجعــه مصرف کننــده بــه نمایندگی هــای مجــاز در دوره 
تضمیــن و تعهــد اقــدام نمایــد. در صورتــی کــه مصرف کننــده تأکیــد بــر 
ــد در  ــده بای ــد عرضه کنن ــته باش ــی را داش ــی خاص ــرش در نمایندگ پذی
اولیــن زمــان ممکــن، نســبت بــه اجــرای ایــن درخواســت، اقــدام نمایــد.

• ماده۱۷
عرضه کننــده موظــف اســت چنانچــه رفــع عیــوب خــودرو در دوره 
تضمیــن کــه ناشــی از خســارت حاصــل از حادثــه و یــا تصــادف نباشــد 
ــه  ــا زمــان اســتاندارد تعمیــرات تأییــد شــده ب و بیــش از دو روز کاری ی
ــدت  ــول م ــن در ط ــابه جایگزی ــودرو مش ــن خ ــه تأمی ــد، ب ــول انجام ط
ــف  ــق توق ــارت ح ــت خس ــکان، پرداخ ــدم ام ــورت ع ــرات و در ص تعمی

ــد. ــدام نمای ــه اق ــن آیین نام ــاد ای ــرح مف ــه ش ــودرو ب خ
تبصــره۱- مــدت زمــان توقــف خــودرو، بــرای پرداخــت خســارت در دوره 
تضمیــن و دوره تعهــد بــه ترتیــب بعــد از دو و هفــت روز کاری و یــا زمــان 
اســتاندارد تعمیــرات تأییــد شــده، بــرای کلیــه روزهــای توقــف خــودرو در 
نمایندگــی اعــم از تعطیــل و غیرتعطیــل بــدون در نظرگرفتــن فرآیندهای 
داخلــی ســازنده و واردکننــده و نیــز واســطه خدمــات پــس از فــروش و 
ــس  ــاز پ ــی مج ــه نمایندگ ــاز و در روزی ک ــاز آن، آغ ــی مج ــا نمایندگ ی
ــده را  ــه مصرف کنن ــودرو ب ــل خ ــی تحوی ــرات الزم، آمادگ ــام تعمی از انج

ــد. ــان می یاب ــد، پای اعــالم نمای
در هــر صــورت مــدت زمــان توقــف خــودرو بــه دوره تضمیــن یــا تعهــد 

ــود. ــه می ش ــوط اضاف ــودروی مرب خ
تبصــره۲- در صــورت مراجعــه مصرف کننــده بــرای رفــع عیــب تکــراری 
بــه همــان نمایندگــی مجــاز و یــا هریــک از نمایندگی هــای مجــاز دیگــر 
بــرای بــار دوم و یــا بیشــتر، زمــان توقــف خــودرو از بــدو تاریــخ پذیــرش 

خــودرو بــرای پرداخــت خســارت محاســبه می گــردد.



۲۹
تبصــره۳- در صورتــی کــه عیــوب موجــود در هــر یــک از مجموعه هــای 
ــاده )۳(  ــوع م ــیدگی کننده موض ــع رس ــخیص مرج ــه تش ــه ب ــودرو ک خ
ــا آالیندگــی بیــش از حــد  ــا تصــادف و ی ــه ی ــروز حادث ــون موجــب ب قان
مجــاز هــوا گــردد، خدمــات مربــوط مشــمول ضوابــط ایــن مــاده بــوده و 

ــد. ــودرو می باش ــده خ ــده عرضه کنن ــر عه ب

• ماده ۱۸
ضوابــط پرداخــت خســارت توقــف خــودرو بــه اســتثنای خســارات ناشــی 

از مــوارد حادثــه و تصــادف بــه شــرح زیــر اســت:
الــف- خــودروی ســواری: از زمــان تحویــل خــودرو بــه نمایندگــی مجــاز 
بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد، بــه میــزان یــاد شــده در مــاده )۱۷( ایــن 
ــه  ــودرو ب ــای خ ــزارم )0.00۱۵( به ــزده ده ه ــدار پان ــه مق ــه ب آیین نام
ــده پرداخــت  ــه مصرف کنن ــده ب ــف توســط عرضه کنن ــه توق ــوان هزین عن

می شــود.
ب- خــودروی عمومــی )تاکســی، وانــت، ون(: از زمــان تحویــل خــودرو بــه 
نمایندگــی بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان یــاد شــده در مــاده 
ــه  ــای خــودرو ب ــزارم )0.00۲( به ــدار دو ه ــه مق ــه ب ــن آیین نام )۱۷( ای
ــده پرداخــت  ــه مصرف کنن ــده ب ــف توســط عرضه کنن ــه توق ــوان هزین عن

می شــود.
ــت،  ــوس، کامیون ــاس، اتوب ــدل ب ــوس، می پ- خــودروی ســنگین )مینی  ب
کامیــون و کشــنده(: بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان یــاد شــده 

ــای  ــزارم )0.00۱( به ــک ه ــدار ی ــه مق ــه ب ــن آیین نام ــاده )۱۷( ای در م
خــودرو بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضه کننــده بــه مصرف کننــده 

ــود. ــت می ش پرداخ
ت- موتورســیکلت: بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان یــاد شــده 
ــای  ــزارم )0.00۱( به ــک ه ــدار ی ــه مق ــه ب ــن آیین نام ــاده )۱۷( ای در م
موتورســیکلت بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضه کننــده بــه 

می شــود. پرداخــت  مصرف کننــده 
ــغ خســارت  ــه مبل تبصــره۱- در صــورت عــدم توافــق طرفیــن نســبت ب
ــا کســب نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری  توقــف خــودرو، مراتــب ب

ــرد. ــام می پذی انج
تبصــره۲- عرضه کننــده موظــف اســت رأســاً یــا از طریــق واســطه 
ــورد  ــه در م ــدارک مثبت ــس از اخــذ م ــروش خــود پ ــس از ف ــات پ خدم
ــف خــودرو  ــه پرداخــت خســارت توق احــراز مالکیــت خــودرو، نســبت ب

ــد. ــدام نمای ــزده روز اق ــر از پان درکمت
تبصــره۳- در صورتــی کــه توقــف خــودروی ســنگین بیــش از یــک مــاه 
ــر روز  ــرای ه ــده ب ــی مصرف کنن ــت کتب ــا موافق ــد، ب ــول انجام ــه ط ب
توقــف خــودرو مــازاد بــر یــک مــاه، عرضه کننــده ملــزم بــه پرداخــت دو 
ــی می باشــد. ــدار قبل ــر مق ــالوه ب ــای خــودرو ع ــزارم )0.000۲( به ده ه
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• ماده ۱۹

عرضه کننــده موظــف اســت رأســاً یــا از طریــق واســطه فــروش و 
خدمــات پــس از فــروش، ســاز و کار پرداخــت هزینــه خســارات وارده بــه 
ــن آیین نامــه را  ــون و ای مصرف کننــده شــامل مــوارد اشــاره شــده در قان
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ــن نظــام بای ــد. عملکــرد ای ــدازی و اجــرا نمای راه ان
کــه مصرف کننــده را از میــزان و چگونگــی دریافــت هزینه هــا و خســارت 

خــودروی خــود مطلــع نمایــد.

• ماده ۲۰
عرضه کننــده موظــف اســت رأســاً یــا از طریــق شــبکه نمایندگــی مجــاز 
خــود تحــت هــر شــرایطی بــه پذیــرش کلیــه خودروهایــی کــه بــه دلیــل 

وجــود عیــب قطعــات ایمنــی قــادر بــه تــردد نیســتند، اقــدام نمایــد.
تبصــره- عرضه کننــده موظــف اســت در دوره تضمیــن، هزینه هــای 
بارگیــری و حمــل خودروهــای در راه مانــده و غیرقابــل تعمیــر بــه 
ــه  ــی ک ــوارد تصادف ــتثنای م ــه اس ــاز را ب ــی مج ــن نمایندگ نزدیک تری
ــل  ــای خــودرو نباشــد، تقب ــات و مجموعه ه ــایر قطع ــوب س ناشــی از عی

ــد. نمای

• ماده۲۱
ــات  ــطه خدم ــق واس ــت از طری ــف اس ــد موظ ــده در دوره تعه عرضه کنن
ــرش تمــام  ــه پذی ــای مجــاز، نســبت ب ــا نمایندگی ه ــروش و ی ــس از ف پ

خودروهــای تحــت مســئولیت خــود و همچنیــن ســایر خودروهای مشــابه 
وارداتــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فاقــد نمایندگــی رســمی، 

مطابــق بــا دســتورالعمل ابالغــی وزارت اقــدام نمایــد.

• ماده۲۲
عرضه کننــده موظــف اســت نســبت بــه تعییــن نــرخ خدمــات تعمیــرات، 
قطعــات یدکــی و مــواد مصرفــی مطابــق بنــد )ط( مــاده )۲( ایــن آیین نامه 
و همچنیــن تدویــن جــدول زمــان تعمیــرات، مطابق با اســتاندارد ســازنده 
خــودرو اقــدام نمــوده و پــس از تطبیــق و صحه گــذاری توســط شــرکت 
ــده، آن را  ــرکت عرضه کنن ــالم ش ــان اع ــاه از زم ــک م ــرف ی ــی ظ بازرس
بــه واســطه خدمــات پــس از فــروش و نمایندگی هــای مجــاز خــود ابــالغ 
نمایــد. براســاس ایــن ضوابــط، نمایندگــی و یــا واســطه خدمــات پــس از 

ــد. ــه ایشــان تســلیم می نمای فــروش، صورتحســاب مصرف کننــده را ب
تبصــره- عرضه کننــده موظــف اســت امــکان مقایســه صورتحســاب 
ــا نــرخ خدمــات را از طریــق پایــگاه اطالع رســانی خــود فراهــم  صــادره ب

ــد. نمای

• ماده۲۳
ــا  ــد ت ــزم نمای ــاز را مل ــای مج ــت نمایندگی ه ــف اس ــده موظ عرضه کنن
ــده  ــه ش ــات ارائ ــده، خدم ــه مصرف کنن ــاب ب ــلیم صورتحس ــن تس ضم
خــود را بــه مــدت دو مــاه یــا ســه هــزار کیلومتــر، هــر کــدام زودتــر فــرا 
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برســد و قطعــات را بــه مــدت شــش مــاه یــا ده هــزار کیلومتــر، هــر کــدام 

زودتــر فــرا برســد ضمانــت نماینــد.

• ماده ۲۴
ــر  ــالوه ب ــد ع ــخیص ده ــه تش ــت چنانچ ــف اس ــاز موظ ــی مج نمایندگ
ــل  ــری دارد، قب ــب دیگ ــودرو عی ــرش، خ ــرگ پذی ــدرج در ب ــوب من عی
ــه و از او  ــاس گرفت ــده تم ــا مصرف کنن ــه، ب ــض قطع ــا تعوی ــر ی از تعمی
جهــت انجــام تعمیــرات تعییــن تکلیــف نمایــد. در صــورت عــدم موافقــت 
مصرف کننــده، مراتــب هنــگام تحویــل خــودرو بــه صــورت کتبــی 

ــود. ــازی ش مستندس
تبصــره- نمایندگــی مجــاز موظــف اســت در دوره تعهــد، داغــی قطعــات 

ــد. ــل و رســید دریافــت نمای ــه مصرف کننــده تحوی تعویضــی را ب

• ماده ۲۵
چنانچــه بــه تشــخیص مراجــع مذکــور در مــاده )۳( قانــون بــه علــت عدم 
کیفیــت تعمیــرات، ســهل انگاری و یــا اســتفاده از قطعــات غیــر اســتاندارد 
ــی  ــروش و نمایندگ ــس از ف ــات پ ــطه خدم ــده، واس ــط عرضه کنن توس
ــده موظــف  ــردد، عرضــه کنن ــده گ مجــاز، خســارتی متوجــه مصرف کنن
ــت  ــدون دریاف ــات ب ــان خدم ــع نقص ــات، رف ــردن قطع ــن ک ــه جایگزی ب

ــد. ــارات وارده می باش ــران خس ــه و جب وج

• ماده ۲۶
ــاس  ــر اس ــیار، ب ــات س ــای خدم ــاز و واحده ــای مج ــداد نمایندگی ه تع

ــد. ــد ش ــن خواه ــی وزارت تعیی ــتورالعمل ابالغ دس

• ماده ۲۷
عرضه کننــده موظــف اســت در شــبکه نمایندگــی هــای مجــاز فــروش و 
خدمــات پــس از فــروش خــود صرفــاً از ظرفیــت واحدهــای دارای ســطح 
ــه  ــیوه ارائ ــی ش ــتاندارد مل ــط اس ــا ضواب ــق ب ــول، مطاب ــل قب ــی قاب کیف
ــتورالعمل  ــماره ۱۹۱۱۷( و دس ــتاندارد ش ــروش )اس ــس از ف ــات پ خدم

ــد. ــروش اســتفاده نمای ــات ف ــی خدم ــط و ارزیاب شــرایط، ضواب

• ماده ۲۸
عرضه کننــده موظــف اســت نســبت بــه اســتقرار شــبکه رایانــه ای 
بــرای واســطه ها و نمایندگی هــای مجــاز فــروش و خدمــات پــس از 
فــروش شــامل محاســبه مــدت توقــف خــودرو، فهرســت قطعــات و مــواد 
مصرفــی و اجــرت تعمیــرات بــرای هــر خــودرو و نیــز صورتحســاب هــر 

ــد. ــدام نمای ــده اق مصرف کنن
تبصــره - شــرکت عرضه کننــده موظــف اســت امــکان دسترســی شــرکت 

بازرســی بــه اطالعــات ایــن شــبکه را فراهــم نمایــد.
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• ماده ۲۹

ــت  ــب رضای ــدگان و جل ــکایات مصرف کنن ــه ش ــیدگی ب ــؤولیت رس مس
ایشــان در مرحلــه اول برعهــده عرضه کننــده می باشــد. در صــورت 
بــروز اختــالف بیــن عرضه کننــده و مصرف کننــده، رأســاً از طریــق 
ــا نظــارت ســازمان  ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها و ب
ــیدگی  ــی و رس ــورد بررس ــدگان م ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن حمای
قــرار می گیــرد. چنانچــه رضایــت مصرف کننــده تأمیــن نشــود، می توانــد 
بــه هیــات حــل اختــالف موضــوع تبصــره )۲( مــاده )۳( قانــون مراجعــه 
ــخ  کنــد. هیئــت حــل اختــالف موظــف اســت ظــرف بیســت روز از تاری
ثبــت شــکایات بــه موضــوع رســیدگی و نســبت بــه آن کتبــاً اعــالم رأی 
ــد  ــن رأی بای کنــد. منــاط رأی، نظــر اکثریــت اعضــای هیئــت اســت. ای

ــالغ اجــرا شــود. ظــرف ده روز از تاریــخ اب
تبصــره۱- دبیرخانــه هیئــت حــل اختــالف موضــوع ایــن مــاده و محــل 
تشــکیل جلســات آن در محــل ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

می باشــد. اســتان ها 
ــت  ــف اس ــتان ها مکل ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــره۲- س تبص
ــل  ــای ح ــه، هیئت ه ــن آیین نام ــب ای ــخ تصوی ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ــت های  ــتفاده از پس ــا اس ــازمان ب ــل آن س ــوط را در مح ــالف مرب اخت
ســازمانی موجــود تشــکیل داده و امکانــات، نیــروی انســانی و محــل الزم 

ــرار دهــد. ــار آنهــا ق را در اختی
ــالف  ــت حــل اخت ــه آن در هیئ ــراض و رســیدگی ب ــت اعت تبصــره۳- ثب

رایــگان اســت، امــا حق الزحمــه کارشــناس رســمی کــه در هیئــت حاضــر 
ــت،  ــالم هیئ ــخ اع ــج روز از تاری ــرف پن ــد ظ ــد بای ــر می کن ــار نظ و اظه
ــده  ــت پرون ــن صــورت، هیئ ــر ای ــود، در غی ــت ش ــاکی پرداخ ــط ش توس

ــد. ــالم می نمای ــه اع ــل مختوم ــر دلی ــا ذک ــراض را ب اعت
مصرف کننــدگان  کــه  ســازمان هایی  و  نهادهــا  کلیــه  تبصــره۴- 
ــکایت  ــد ش ــد موظفن ــه می نماین ــا مراجع ــه آنه ــکایت ب ــرح ش ــت ط جه

مصرف کننــده را بــه وزارت ارســال نماینــد.
ــرف  ــدگان ظ ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــره۵- س تبص
یــک مــاه پــس از ابــالغ ایــن آیین نامــه مکلــف اســت دســتورالعمل نحــوه 
ــازمان های  ــه س ــودرو را ب ــدگان خ ــکایات مصرف کنن ــه ش ــیدگی ب رس

ــد. ــالم نمای ــدن و تجــارت اســتان ها اع ــت، مع صنع

• ماده۳۰
عرضه کننــده موظــف اســت ســاز و کار نظــارت مســتمر بــر نمایندگی هــای 
مجــاز را براســاس وظایــف تعییــن شــده در قانــون و آیین نامــه و 

ــد. ــاد نمای ــط آن ایج ــی ذی رب ــتورالعمل های اجرای دس
تبصــره - نظــارت و ارزیابــی ادواری عرضه کننــده خــودرو، واســطه 
فــروش، واســطه خدمــات پــس از فــروش و نمایندگی هــای مجــاز آنهــا و 
ارائــه گزارش هــای ارزیابــی بــه وزارت و عرضه کننــده، بــه عهــده شــرکت 

ــد. ــب وزارت می باش ــی منتخ بازرس
تبصــره۲- عرضه کننــده موظــف اســت نــام و نشــانی کلیــه نمایندگی هــای 
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مجــاز فعــال و تعلیــق شــده خــود را به همراه ســایر مشــخصات و همچنین 
مشــخصات مشــتریان مراجعه کننــده بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش 
شــامل نــام مشــتری، شــماره تمــاس، نــوع خــودرو، تاریــخ پذیــرش و نــام 
نمایندگــی مراجعــه شــده را بصــورت دسترســی برخــط جهــت ارزیابــی 

عملکــرد آن، بــه شــرکت بازرســی معرفــی نمایــد.

• ماده۳۱
ــر عهــده وزارت  ــه ب ــن آیین نام ــر حســن اجــرای ای مســئولیت نظــارت ب

اســت.

• ماده ۳۲ 
لغــو   ۱۳۸۹  /0۲  /۲۹ مــورخ   ۴۳۶۷۸/۴۴۱۳۳ شــماره  تصمیم نامــه 

. د می شــو
ــرای  ــه را ب اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــور، ایــن مصوب
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــارت و س ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــرا ب اج

ایــران ابــالغ کــرد.
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لیست تماس با نمایندگی  های مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو

تهران، آجودانیه، بلوار محمدی، خیابان البرز، مجتمع خودرویی البرز. آجودانیه

تهران، کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، نرسیده به تهرانسر. دفتر مرکزی

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، نبش کوچه گوهر. شریعتی

ــع  ــز( ، مجتم ــمت تبری ــه س ــر ب ــی اه ــه راه ــران )س ــاده ته ــر ۳ ج ــز، کیلومت تبری
ــورز. ــدوی موت ــی مه ــی رفاه خدمات

تبریز

شیراز، بلوار امیرکبیر، جنب ترمینال مسافربری امیرکبیر. شیراز

کرمان، بلوار شهید صدوقی، بین هزارو یک شب و فارابی. کرمان

اصفهان اصفهان، خابان حکیم نظامی، نرسیده به کوچه ساحل، نرسیده به پل فلزی.

ارومیه، بلوار فرودگاه کیلومتر ۵. ارومیه

رشت، کیلومتر ۳جاده انزلی، جنب مجتمع صنایع غذایی مطهر گیالن رشت

اهواز اهواز، بلوار بهبهانی، بین خیابان سلطانی و رستگاری، روبروی سازمان آتش نشانی



۳۵

۱۲۱

۱۲۸0۲۱-۸۸0۳ ۹۵۳0

0۲۱-۲۲۹۶ ۴۲۳۷
0۲۱-۲۲۹۶ ۱۶۶۱

۱۳۳

۱۳۲

0۵۱-۳۷۵۵ ۱۹۱0-۱۲

۳۵۱۸ داخلی ۳۳۳

۱۳۷0۲۶-۳۴۶0 ۲۸۵۴

تهــران، انتهــای بلــوار ارتــش بــه ســمت شــرق، جنــب پــادگان ۴0۱ ارتــش، داخــل 
مجتمــع خودرویــی خوشــرو. 

ارتش

تهــران، خیابــان شــیخ بهایــی شــمالی، پاییــن تــر از میــدان پیــروزان، نرســیده بــه 
خیابــان اوســتا، پــالک ۲0.

هویک

مشهد، حد فاصل میدان خیام و امام حسین، نبش چراغچی ۲۹.

بابل، کمربندی امیرکال، جنب پمپ بنزین.

مشهد

بابل

کرج، ۴۵ متری گلشهر، چهار راه گلزار، کوچه اختر غربی. کرج



۳۶

نمایندگی های مجــاز
خدمات پس از فروش پرشیا خودرو



• سوابق سرویس های دوره ای در نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکت پرشیا خودرو

مشتری گرامی:
ایــن قســمت می بایســت پــس از انجــام ســرویس در شــبکۀ نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو و ارائــۀ فاکتــور رســمی 

شــرکت پرشــیا خــودرو، مطابــق بــا فاکتــور ارائــه شــده توســط نماینــده تکمیــل و مهــر گــردد.

۳۷



• توجه:
مالــک متعهــد اســت در کیلومترهــای تعییــن شــده بــا محدویــت زمــان )هــر کــدام زودتــر فــرا رســد( جهــت انجــام ســرویس های دوره ای و کنتــرل 

کیفــی خــودرو )Q.C( بــه محــل تعمیــرگاه مرکــزی شــرکت پرشــیاخودرو یــا تعمیرگاه هــای مجــاز ایــن شــرکت مراجعــه نمایــد.

۳۸



۳۹

سرویس ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴0

سرویس ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۱

سرویس ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۲

سرویس ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۶۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۳

سرویس ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۴

سرویس ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۵

سرویس ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۹۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۶

سرویس ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۷

سرویس ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۸

سرویس ۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:

سرویس ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
 

       ســرویس روغن و فیلتر روغن
       ســرویس روغن ترمز

       ســرویس فیلتر هوا
       ســرویس فیلتر کابین

       ســرویس لنت جلو
       ســرویس لنت عقب

       ســرویس شمع
       ســرویس دیسک ترمز

       بازدیــد ضدیخ
       تعویــض ضدیخ
       کنتــرل کیفی

ــات: ......................................................................... توضیح

................................................................................................

................................................................................................

مهر و امضاء نمایندگی شــرکت پرشیا خودرو:



۴۹



۵0


