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به خانواده پرشیاخودرو خوش آمدید.
مشتری گرامی

ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه شــما در پیوســتن بــه خانــواده بــزرگ پرشــیاخودرو و بــا عنایــت بــه توافــق نامــه منعقــده گارانتــی  BSI /بــه

شــماره  ..............................مــورخ  ،......... / .......... / ........لطفـ ًا بــا مطالعــه مــوارد منــدرج در ایــن دفترچــه ،مــا را در ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات
گارانتــی و یــا  BSIیــاری فرماییــد.

ایــن دفترچــه شــامل اطالعــات جامــع در خصــوص معرفــی انــواع پکیــج هــای گارانتــی ثانویــه و سرویســهای دوره ای  BSIپرشــیا خــودرو

بــرای خودروهــای  BMW - MINIبــوده و ضمــن توضیــح انــواع خدمــات و سرویســهای ویــژه فراهــم شــده ،شــمارا از شــرایط و ضوابــط پوشــش
گارانتــی و نحــوه ارائــه سرویســهای دوره ای  BSIآگاه خواهــد نمــود.

با آرزوی موفقیت
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بسته های گارانتی ثانویه
تعریف گارانتى:
گارانتــی بــه بیــان تخصصــی و مرجــع در ایــن دفترچــه بــه معنــای :تضمیــن عملکــرد صحیــح و مناســب محصــول و اجــزاء آن طــی دوره زمانــی یــا کارکــرد مشــخص
مــی باشــد و بــر اســاس ایــن تعریــف ،درصــورت وجــود ایــراد هــاى ناشــى از طراحــى و ســاخت  ،خــودرو موضــوع در قــرارداد گارانتــى در صــورت احــراز شــرایط منــدرج در
دفترچــه گارانتــى ،در زمــان و مســافت مشــخص شــده در قــرارداد فــی مابیــن ،تحــت پوشــش گارانتــى ثانویــه پرشــیا خــودرو مــى باشــد.
خدمــات قابــل ارائــه در گارانتــى ثانویــه  :تعمیــرات خــودرو و عنداللــزوم تعویــض قطعــات بــه شــرح جــدول شــماره یــک میباشــد  .مــع الوصــف گارانتــى ثانویــه ارائــه شــده؛
شــامل تعویــض خــودرو یــا پرداخــت خســارت خــواب نخواهــد بــود و صرفــا شــامل مــوارد جــدول یــک و نــوع آن (گارانتــى طالیــى  ،نقــره اى یــا برنــزی) حســب موضــوع
توافــق نامــه شــماره  ........................مــورخ  .......... /.......... /..........خواهــد بــود .
توافق نامه شماره  ........................مورخ  .......... /.......... /..........جز الینفک این دفترچه میباشد* .
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انواع بسته های گارانتی ثانویه
بــا توجــه بــه انتخــاب شــما مشــتری گرامــی در وهلــه اول و همچنیــن اعالم نظر کارشــناس شــرکت پرشــیا خــودرو در خصوص شــرایط فنــی  ،کارکرد و ســوابق سرویســهای
دوره ای مســتند خــودرو در نــرم افــزار جامــع خدمــات پــس از فــروش پرشــیا خــودرو ،یکــی از بســته هــای گارانتــی طالیــی ،نقــره ای یــا برنــزی ،بــا شــرایط فنــی ،زمــان و
کارکــرد محــدود ،قابــل ارائــه می باشــد.
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گارانتی طالیی  1یا  2ساله

اقالم تحت پوشش

مجموعه موتور

مجموعه اجزای موتور ،بلوك موتور ،میل لنگ ،یاتاقان ثابت و متحرك ،سرسیلندر،سوپاپ ها ،گایدسوپاپ و فنرها ،پیستون ها و رینگ ها ،زنجیر تایم،
توربوشارژر ،یونیت ونوس ها ،واتر پمپ ،ترموستات ،میل سوپاپ

گیربکس و سیستم انتقال قدرت

مجموعه گیربکس اتوماتیک ،ترنسفر کیس و دیفرانسیل

سیستم تعلیق

قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب شامل :بوش ها ،جعبه فرمان ،کمک فنرها ،طبق ها ،سیبک ها

سیستم صوتى

ضبط و پخش ،مانیتور ،آمپلى فایر ،ساب ووفر ،باند ها ،تبلت و متعلقات نگهدارنده

سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی*

کلیه سیستمها و یونیتهای الکتریکی و الکترونیکی  ،دینام و استارتر

سیستم کنترل آالیندگی**

سنسورهاى اکسیژن ،کاتالیزور و کربن کنیستر

باتری***

باتری اصلی و کمکی خودرو (در صورت تجهیز)  ،باتری SOS

خدمات امداد بالینی

حضور در محل خودروی معیوب جهت رفع ایراد

خدمات امداد حمل شهری

حمل رایگان خودروی معیوب با عیب گارانتی به نزدیکترین نمایندگی مجاز طبق صالحدید واحد گارانتی

کوپن تخفیف خرید اکتان

امکان خرید یکجا اکتان پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  20الی  40عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید مکمل

امکان خرید یکجا مکمل سوخت پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  10الی  20عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف پولیش کامل بدنه

امکان انجام پولیش تخصصی بدنه خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک

امکان خرید انواع رینگ و الستیک خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید اکسسوری

امکان خرید انواع اکسسوری و الیف استایل  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید قطعات تیونینگ

امکان خرید انواع قطعات تیونینگ  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید کاور بدنه

امکان انجام کاور بدنه فوق تخصصی  BMW - MINIبا تخفیف ویژه

توضیحات:
* بجز المپها و چراغهای خودرو
** حداکثر  1سال یا  20هزار کیلومتر  -کل کارکرد خودرو زیر  50هزار کیلومتر
*** حداکثر  1سال یا  20هزار کیلومتر  -شرط استفاده استاندارد از خودرو  -حداقل کارکرد  10هزار کیلومتر در سال  -جهت پوشش گارانتی باتری خودرو الزامیست.
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گارانتی نقره ای  1یا  2ساله

اقالم تحت پوشش

مجموعه موتور

مجموعه اجزای موتور ،بلوك موتور ،میل لنگ ،یاتاقان ثابت و متحرك ،سرسیلندر،سوپاپ ها ،گایدسوپاپ و فنرها ،پیستون ها و رینگ ها ،زنجیر تایم،
توربوشارژر ،یونیت ونوس ها ،واتر پمپ ،ترموستات ،میل سوپاپ

گیربکس و سیستم انتقال قدرت

مجموعه گیربکس اتوماتیک ،ترنسفر کیس و دیفرانسیل

سیستم تعلیق

قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب شامل :بوش ها ،جعبه فرمان ،کمک فنرها ،طبق ها ،سیبک ها

سیستم کنترل آالیندگی*

سنسورهاى اکسیژن ،کاتالیزور و کربن کنیستر

خدمات امداد بالینی

حضور در محل خودروی معیوب جهت رفع ایراد

خدمات امداد حمل شهری

حمل رایگان خودروی معیوب با عیب گارانتی به نزدیکترین نمایندگی مجاز طبق صالحدید واحد گارانتی

کوپن تخفیف خرید اکتان

امکان خرید یکجا اکتان پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  20الی  40عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید مکمل

امکان خرید یکجا مکمل سوخت پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  10الی  20عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف پولیش کامل بدنه

امکان انجام پولیش تخصصی بدنه خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک

امکان خرید انواع رینگ و الستیک خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید اکسسوری

امکان خرید انواع اکسسوری و الیف استایل  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید قطعات تیونینگ

امکان خرید انواع قطعات تیونینگ  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید کاور بدنه

امکان انجام کاور بدنه فوق تخصصی  BMW - MINIبا تخفیف ویژه

توضیحات:
* حداکثر  1سال یا  20هزار کیلومتر  -کل کارکرد خودرو زیر  50هزار کیلومتر

9

+9821 4591

www.Persiakhodro.ir

Persiakhodro

BRONZE
PACKAGE
10

Persiakhodro

www.Persiakhodro.ir

+9821 4591

گارانتی برنزی  1یا  2ساله

اقالم تحت پوشش

سیستم تعلیق

قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب شامل :بوش ها ،جعبه فرمان ،کمک فنرها ،طبق ها ،سیبک ها،

سیستم صوتى

ضبط و پخش ،مانیتور ،آمپلى فایر ،ساب ووفر ،باند ها ،تبلت و متعلقات نگهدارنده

سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی*

کلیه سیستمها و یونیتهای الکتریکی و الکترونیکی  ،دینام و استارتر

باتری**

باتری اصلی و کمکی خودرو (در صورت تجهیز)  ،باتری SOS

خدمات امداد بالینی

حضور در محل خودروی معیوب جهت رفع ایراد

خدمات امداد حمل شهری

حمل رایگان خودروی معیوب با عیب گارانتی به نزدیکترین نمایندگی مجاز طبق صالحدید واحد گارانتی

کوپن تخفیف خرید اکتان

امکان خرید یکجا اکتان پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  20الی  40عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید مکمل

امکان خرید یکجا مکمل سوخت پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  10الی  20عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف پولیش کامل بدنه

امکان انجام پولیش تخصصی بدنه خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک

امکان خرید انواع رینگ و الستیک خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید اکسسوری

امکان خرید انواع اکسسوری و الیف استایل  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید قطعات تیونینگ

امکان خرید انواع قطعات تیونینگ  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید کاور بدنه

امکان انجام کاور بدنه فوق تخصصی  BMW-MINIبا تخفیف ویژه

توضیحات:
* بجز المپها و چراغهای خودرو
** حداکثر  1سال یا  20هزار کیلومتر  -شرط استفاده استاندارد از خودرو  -حداقل کارکرد  10هزار کیلومتر در سال  -جهت پوشش گارانتی باتری خودرو الزامیست
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تعریف BSI
پکیج سرویسهای دوره ای  BMW Service Inclusiveیا  BSIبه بیان تخصصی و مرجع در این دفترچه به معنای:
پیش فروش سرویس های دوره ای خودروهای  BMW-MINIبرای یک تعداد مشخص و دوره محدود  1یا  2ساله با تخفیف ویژه می باشد و بر اساس این تعریف شما
مشتری گرامی می توانید جهت انجام سرویس های دوره ای خودروی تحت پوشش  BSIخود ،به هر یک از نمایندگی های مجاز پرشیاخودرو در سطح کشور مراجعه و بدون
پرداخت هیچگونه هزینه اضافی ناشی از نوسانات ارزی ،افزایش قیمت قطعات و هزینه اجرت و خدمات ،از خدمات سرویس های دوره ای شبکه پرشیاخودرو بهره مند شوید.

خدمات قابل ارائه در بسته های  :BSIانجام سرویس های دوره ای خودرو شامل تعویض قطعات و انجام خدمات به شرح جدول شماره  2میباشد  .قرارداد  ، BSIهیچگونه
مسئولیتی برای پرشیاخودرو در خصوص ارائه هر نوع خدمات تحت پوشش گارانتی برای خودروی طرف قرارداد ،ایجاد نخواهد کرد و صرفاً شامل موارد جدول شماره 2
طبق نوع بسته ( )BSI ECO, BSI PRO, BSI ELITEحسب موضوع توافق نامه شماره  ........................مورخ  .......... /.......... /..........خواهد بود.
توافق نامه شماره  ........................مورخ  .......... /.......... /..........جز الینفک این دفترچه میباشد* .
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انواع بسته سرویس های دوره ای BSI

BSI
BMW SERVICE INCLUSIVE

بـا توجـه بـه انتخـاب شـما مشـتری گرامـی ،یکـی از بسـته سـرویس هـای دوره ای ( ، )BSI ECO, BSI PRO, BSI ELITEبـا شـرایط تحـت پوشـش مشـخص ،زمان و
کارکـرد محـدود ،قابـل ارائـه مـی باشـد .نـوع قطعـات اصلـی مـورد اسـتفاده در بسـته  ، ELITEاز نـوع  Genuineو در بسـته هـای  ECOو  PROمی توانـد Genuine
(قطعـه  ) BMWیـا پرشیاسـاین (قطعـه  OEMمخصـوص  )BMWبنابـر انتخـاب شـما مشـتری گرامی باشـد.
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توجه:
قطعــات روغــن موتــور ،روان کننــده
و شــوینده لنــت و شیشــه شــور در
تمامــی بســته هــا از نــوع پرشیاســاین
می باشند.
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تعداد  /دفعات

توضیحات

روغن موتور

 8سرویس

پرشیا ساین*  // 5W40 SN //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر هوا

 4سرویس

 // **Genuineحداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر روغن

 8سرویس

 // Genuineحداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

شمع موتور

 1ست

 // Genuineدر صورت نیاز فنی خودرو به شمع ،قطعه به در بدو خرید با هزینه  BSIتعویض خواهد شد.

لنت جلو

 1جفت

 // Genuineدر صورت وجود آالرم اتمام لنت

سنسور لنت جلو

 1عدد

 // Genuineدر صورت وجود آالرم اتمام لنت

لنت عقب

 1جفت

 // Genuineدر صورت وجود آالرم اتمام لنت

سنسور لنت عقب

 1عدد

 // Genuineدر صورت وجود آالرم اتمام لنت

روان کننده 3G

 2عدد

پرشیا ساین  //همزمان با تعویض لنت

شوینده لنت

 2عدد

پرشیا ساین  //همزمان با تعویض لنت

روغن ترمز

 1عدد

Genuine

شیشه شور آنتی فریز

 8عدد

پرشیا ساین  //هم زمان با سرویس روغن

شیشه شور

 8عدد

پرشیا ساین  //هم زمان با سرویس روغن

مایکرو فیلتر بزرگ

 2عدد

 // Genuineفیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.
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مایکرو فیلتر باریک***

 2عدد

 // Genuineفیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.

تیغه برف پاک کن جلو

 1عدد

Genuine

تیغه برف پاک کن عقب

 1عدد

Genuine

صفرشویی

 1نوبت

صفرشویی کامل داخل اتاق خودرو

پولیش کامل بدنه

 1نوبت

-

سرامیک بدنه

 1بار

سرامیک هفت ساله GTECHNIQ

تنظیم کامپیوتری زوایای چرخ

 1بار

-

چک دوازده گانه BMW

 8بار

-

کوپن تخفیف خرید دیسک ترمز
 Genuineجلو و عقب

 1بار

امکان خرید دیسک ترمز جلو و عقب خودرو با تخفیف

کوپن تخفیف خرید اکتان

 40عدد

امکان خرید یکجا اکتان پرشیا ساین برای مصرف دوساله به تعداد  40عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید مکمل

 10عدد

امکان خرید یکجا مکمل سوخت پرشیا ساین برای مصرف دوساله به تعداد  10عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک

 2بار

امکان خرید انواع رینگ و الستیک خودرو با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید اکسسوری

 3بار

امکان خرید انواع اکسسوری و الیف استایل  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید قطعات تیونینگ

 2بار

امکان خرید انواع قطعات تیونینگ  BMWبا تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید کاور بدنه

 1بار

امکان انجام کاور بدنه فوق تخصصی  BMW/MINIبا تخفیف ویژه

* قطعه  OEMمخصوص BMW
** قطعه BMW
*** بنابر مدل خودرو در صورت تجهیز
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توجه!
جهــت اطمینــان از ســامت فنــی خــودرو و حفــظ
دائمــی باالتریــن ســطح عملکــرد آن در شــرایط
مختلــف ترافیکــی ،انجــام منظــم ســرویس هــای
دوره ای در شــبکه نمایندگیهــای مجــاز خدمــات
پــس از فــروش پرشــیا خودرو ضــروری می باشــد.
شــایان ذکــر اســت کــه عــدم رعایــت منظــم این
فرآینــد منجــر بــه اختــال در عملکــرد فنــی
خــودرو و خدشــه دار شــدن گارانتــی خــودرو
خواهــد شــد.
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تعداد  /دفعات

توضیحات (مطابق با بسته انتخابی مشتری)

روغن موتور

 4الی  8سرویس

پرشیا ساین  1( 5W40 SN //الی  2ساله)  //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر هوا

 2الی  4سرویس

پرشیا ساین*  1( // **Genuine //الی  2ساله) //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر روغن

 4الی  8سرویس

پرشیا ساین  1( // Genuine //الی  2ساله)  //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

شمع موتور

 1ست

( Genuineبسته  2ساله)  //در صورت نیاز فنی خودرو به شمع ،قطعه به در بدو خرید با هزینه  BSIتعویض خواهد شد.

لنت جلو

 1جفت

پرشیا ساین  ( Genuine //مخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)  //در صورت وجود آالرم اتمام لنت

سنسور لنت جلو

 1عدد

پرشیا ساین  ( Genuine //مخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)  //در صورت وجود آالرم اتمام لنت

لنت عقب

 1جفت

 ( Genuineمخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)  //در صورت وجود آالرم اتمام لنت

سنسور لنت عقب

 1عدد

پرشیا ساین  ( Genuine //مخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)  //در صورت وجود آالرم اتمام لنت

روان کننده 3G

 2عدد

پرشیا ساین ( مخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)

شوینده لنت

 2عدد

پرشیا ساین ( مخصوص بسته  2ساله  //کوپن تخفیف در بسته  1ساله)

روغن ترمز

 1عدد

 (Genuineمخصوص بسته  2ساله)

شیشه شور آنتی فریز

 4الی  8عدد

پرشیا ساین  1( //الی  2ساله)  //هم زمان با سرویس روغن

شیشه شور

 4الی  8عدد

پرشیا ساین  1( //الی  2ساله)  //هم زمان با سرویس روغن
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مایکرو فیلتر بزرگ

 1الی  2عدد

 1( // Genuineالی  2ساله)  //فیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.

مایکرو فیلتر باریک***

 1الی  2عدد

 1( //Genuineالی  2ساله)  //فیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.

تیغه برف پاک کن جلو

 1عدد

Genuine

تیغه برف پاک کن عقب

 1عدد

Genuine

صفرشویی

 1نوبت

صفرشویی کامل داخل اتاق خودرو (بسته  2ساله)

تنظیم کامپیوتری زوایای چرخ

 1بار

-

چک دوازده گانه BMW

 4الی  8بار

-

پولیش کامل بدنه

 1نوبت

(بسته  2ساله)

کوپن تخفیف خرید دیسک
 Genuineیا پرشیاساین ترمز
جلو و عقب

 1بار

امکان خرید دیسک ترمز جلو و عقب خودرو با تخفیف (بسته  2ساله)

کوپن تخفیف خرید اکتان

 20الی  40عدد

امکان خرید یکجا اکتان پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  20الی  40عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید مکمل

 10الی  20عدد

امکان خرید یکجا مکمل سوخت پرشیا ساین برای مصرف یکساله یا دوساله به تعداد  10الی  20عدد با تخفیف ویژه

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک  2بار

امکان خرید انواع رینگ و الستیک خودرو با تخفیف ویژه (بسته  2ساله)

* قطعه  OEMمخصوص BMW
** قطعه BMW
*** بنابر مدل خودرو در صورت تجهیز
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توجه!
شما مشتری گرامی می توانید خدمات ارائه شده در
سرویس های  BSIرا از کلیه نمایندگی های مجاز
پرشیاخودرو دریافت نمایید.
عدم امکان انجام برخی از خدمات یا سرویس های ویژه
در هر یک از نمایندگی های مجاز در شهرستان ها ،از
مسئولیت واحد گارانتی پرشیا خودرو خارج است.
لیکن حق دریافت آن سرویس یا خدمات ویژه در سایر
نمایندگی های مجاز پرشیاخودرو در سراسر کشور تا
پایان اعتبار بسته مورد نظر برای شما مشتری گرامی
محفوظ خواهد ماند.
جهت اطمینان از سالمت فنی خودرو و حفظ دائمی
باالترین سطح عملکرد آن در شرایط مختلف ترافیکی،
انجام منظم سرویس های دوره ای در شبکه نمایندگی
های مجاز خدمات پس از فروش پرشیاخودرو ضروری
می باشد .شایان ذکر است که عدم رعایت منظم این
فرآیند منجر به اختالل در عملکرد فنی خودرو و خدشه
دار شدن گارانتی خودرو خواهد شد.
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تعداد  /دفعات

توضیحات (مطابق با بسته انتخابی مشتری)

روغن موتور

 4الی  8سرویس

پرشیا ساین  1( SN 5W40 //الی  2ساله)  //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر هوا

 2الی  4سرویس

پرشیا ساین*  1( // **Genuine //الی  2ساله)  //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

فیلتر روغن

 4الی  8سرویس

پرشیا ساین  1( // Genuine //الی  2ساله)  //حداقل کارکرد خودرو برای انجام سرویس  4000کیلومتر میباشد.

شیشه شور آنتی فریز

 4الی  8عدد

پرشیا ساین  1( //الی  2ساله)  //هم زمان با سرویس روغن

شیشه شور

 4الی  8عدد

پرشیا ساین  1( //الی  2ساله)  //هم زمان با سرویس روغن

مایکرو فیلتر بزرگ

 1الی  2عدد

 1( // Genuineالی  2ساله)  //فیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.

مایکرو فیلتر باریک***

 1الی  2عدد

 1( // Genuineالی  2ساله)  //فیلتر دوم حداقل بعد از گذشت شش ماه از تعویض فیلتر اول تحویل میگردد.

چک دوازده گانه BMW

 4الی  8بار

-

* قطعه  OEMمخصوص BMW
** قطعه BMW
*** بنابر مدل خودرو در صورت تجهیز
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P L AT I N U M
پیشنهاد ویژه پالتینوم

تعریف بسته پالتینوم
در صورتیکه شما مشتری گرامی نسبت به خرید بسته  BSI ELITEبه همراه یکی از بسته های گارانتی متناسب با وضعیت خودروی
خود اقدام نمایید ،کارت ویژه پالتینوم با خدمات ذیل به شما تقدیم میگردد:
• تخفیف مجدد روی قیمت نهایی بسته به میزان  20درصد
• پذیرش  VIPبدون نوبت
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شرایط و ضوابط گارانتی ثانویه
• مراجعــه بــه نمایندگــى هــاى مجــاز شــرکت پرشــیا خــودرو و اســتفاده از قطعــات مــورد تاییــد و توصیــه شــده شــرکت پرشــیاخودرو در همــه مــوارد تعمیــرات و
تنظیمــات ،جهــت حفــظ اعتبــار گارانتــى و اطمینــان از صحــت انجــام آنهــا الزامــى اســت.
• ضروریســت ســرویس هــاى دوره اى خــودرو در هــر  5000کیلومتــر یــا یکســال (هرکــدام زودتــر محقــق شــود) از آخریــن ســرویس انجــام شــده در یکــى از
نمایندگــى هــاى مجــاز خدمــات پــس از فــروش پرشــیا خــودرو صــورت پذیــرد (اختــاف قابــل پذیــرش در سیســتم یکپارچــه خدمــات پــس از فــروش ،کارکــرد
 ±1000کیلومتــر و زمــان  ±30روز مــی باشــد).
• کلیــه اقــام مــورد نیــاز (اعــم از مصرفــى ،اســتهالکی و غیــر مصرفــى) مــى بایســت توســط شــرکت پرشــیا خــودرو تهیــه و توســط نماینــدگان مجــاز خدمــات
پــس از فــروش پرشــیا خــودرو تعویــض یــا تعمیــر گــردد.
• تحویــل کارت گارانتــى بــه اولیــن مالــک بــه منزلــه اطــاع کامــل مالک/مشــترى از شــرایط منــدرج در کارت گارانتــى مــى باشــد ،و شــرکت پرشــیا خــودرو هیــچ
گونــه مســئولیتى در قبــال اطــاع رســانى و تحویــل کارت گارانتــى بــه مالکیــن بعــدى خــودرو نــدارد و بدیــن ترتیــب مســئولیت انتقــال اطالعــات و ضوابــط فنــى
بــه ایــادى بعــد بــر عهــده مالــک خــودرو خواهــد بــود.
• داغى قطعات تعویض شده تحت پوشش گارانتى ،در مالکیت شرکت پرشیا خودرو مى باشد.
• در تمامــى مــوارد تشــخیص و قضــاوت مربــوط بــه گارانتــى خــودرو ،از جملــه اینکــه خــودرو مشــمول گارانتــى مــى باشــد یــا خیــر ،نظــر شــرکت پرشــیا خــودرو
(بــه عنــوان نظــر قطعــى) مــاك و اعتبــار بــراى طرفیــن خواهــد بــود.
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• تمامــى ســرویس هــاى دوره اى و مــوارد خــروج از گارانتــى در دفترچــه و سیســتم نــرم افــزارى شــرکت ثبــت و ضبــط میشــود ،در صــورت مغایــرت بیــن مفــاد
دفترچــه و ســوابق سیســتمى شــرکت  ،اطالعــات ســوابق موجــود در سیســتم نــرم افــزارى شــرکت مــاك اعتبــار بــراى طرفیــن خواهــد بــود.
• منظــور از خــروج گارانتــى در کارت ،عــدم تعهــد بــه ارائــه گارانتــى از ســوى شــرکت پرشــیاخودرو بــه مجموعــه مرتبــط درخــودرو بــه دلیــل عــدم رعایــت ضوابــط
و قوانیــن گارانتــى از ســوى مالــک خــودرو میباشــد.
• در صورتیکــه گارانتــی قبلــی خــودرو در زمــان تمدیــد یــا خریــد بســته جدیــد همچنــان معتبــر باشــد ،عقــد قــرارداد تمدیــد گارانتــی بــدون انجــام بازدیــد فنــی
امکانپذیــر اســت .در غیــر اینصــورت خــودرو میبایســت ابتــدا بازدیــد فنــی شــده و بعــد از انجــام اســتاندارد ســازی خــودرو (بــا هزینــه مشــتری)  ،قــرارداد گارانتــی
ثانویــه منعقــد گــردد .در صــورت عقــد قــرارداد ،هزینــه بازدیــد فنــی بعنــوان تخفیــف از مشــتری دریافــت نخواهــد شــد.
• در حالــت خریــد اقســاطی ،در صــورت بــروز عیــب تحــت پوشــش گارانتــی پیــش از سررســید چکهــا ،پوشــش ایــرادات بــا مرکــز هزینــه گارانتــی فقــط بــا تســویه
حســاب کامــل امکانپذیــر خواهــد بــود .در صــورت عــدم تمایــل مشــتری بــه تســویه حســاب کامــل پیــش از سررســید چکهــا ،ســهم شــرکت از رفــع ایــرادات
گارانتــی بــه نســبت مبالــغ پرداختــی مشــتری بــه کل هزینــه بســته خواهــد بــود.
• حداقل کارکرد الزم جهت انجام سرویسهای  4000 ، BSIکیلومتر از آخرین سرویس انجام شده می باشد.
•باتــری (در بســته هــای گارانتــی طالیــی و برنــزی) از تاریــخ شــروع گارانتــی بــه مــدت یکســال یــا 20هزارکیلومتــر تحــت پوشــش گارانتــی مــی باشــد .شــرط
اســتفاده اســتاندارد از خــودرو – حداقــل کارکــرد  10هــزار کیلومتــر در ســال  -جهــت پوشــش گارانتــی باتــری خــودرو الزامیســت.
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مواردى که تحت پوشش گارانتى ثانویه نمى باشند:
• قطعــات مصرفــى شــامل :تایــر ،فیلتــر هــا ،تیغــه بــرف پــاك کــن ،روغــن هــا ،شــمع موتــور ،ســیاالت ،دیســک هــا و لنــت هــاى ترمــز ،شیشــه هــا ،صداگیــری،
تنظیمــات و بازدیــد هــا ،ســرویس هــاى دوره اى ،تمیــزکارى ،اســتفاده از دســتگاه عیــب یــاب ،باالنــس چــرخ ،ریــگالژ درب هــا ،تنظیــم ترمــز دســتى ،تنظیــم
زوایــاى چــرخ ،صداگیــرى درب هــا و بدنــه ،رنــگ خــودرو ،خســاراتى کــه بــه دلیــل خــواب بیــش از حــد خــودرو وارد مــى شــود ماننــد ضعــف باتــرى یــا روغــن
موتــور
• کلیــه قطعــات تزیینــى داخــل اعــم از روکــش صندلــى و فرمــان ،زه هــاى کرومــى و اســتیل و قطعــات دکوراتیــو ،الســتیک هــاى دور درب و ســانروف ،کاورهــا،
آفتابگیــر ،آینــه هــا ،دکمــه تجهیــزات برقــى ،خرابــى و زدگــى قطعــات آبــکارى شــده ،پوســیدگى قطعــات پالســتیکى ،لــوازم داخلــى و تــودوزى تحــت شــرایط
عــادى یــا در اثــر نــور.
• خرابــى هــا وضایعاتــى کــه ناشــى از عــدم اســتفاده قطعــات اصلــی  BMWومــورد تاییــد پرشــیا خــودرو یــا اســتفاده از روغــن هــا و مــواد مصرفــى بــه غیــر از
مــوارد اعالمــى و توصیــه شــده توســط شــرکت پرشــیا خــودرو رخ دهنــد.
• خســارت وارد بــه خــودرو ناشــى از حــوادث طبیعــى یــا غیرطبیعــى ماننــد :تصــادف ،بــاران اســیدى ،تگــرگ ،ســیل ،زلزلــه ،طوفــان ،نمــک ،آتــش ســوزى ،ســرقت،
تصــادف ،عبــور ازچالــه یــا دســت انــداز و دیگــر ســوانح.
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تذکرات مهم:
درصــورت بــروز هرگونــه ایــراد و یــا تصــادف قبــل از انجــام هــر گونــه تعمیــرات و بازدیــد حتمــا بــا واحــد امــداد و خدمــات ویــژه و یــا نمایندگــى هــاى مجــاز
خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو تمــاس حاصــل فرماییــد.
مشــترى گرامــى  ،نماینــدگان خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خــودرو ملــزم بــه ارایــه فاکتــور رســمى خدمــات بــا مهــر و امضــاء مــى باشــند ،ضمنــا شــما
مــى توانیــد جهــت بررســى صحــت فاکتــور خــود بــه ســایت شــرکت www.persiakhodro.irمراجعــه فرماییــد.
صرفا از مکمل سوخت استاندارد مورد تایید پرشیا خودرو استفاده فرمایید.
همــواره از بنزیــن بــا کیفیــت بــاال اســتفاده نماییــد .اکتــان بنزیــن مــى بایســت  95یــا باالتــر باشــد .درکلیــه خــودرو هــا بــه ویــژه خــودرو هــاى  X-Driveبــا
توجــه بــه تقســیم خــودکار نیــرو بیــن چــرخ هــای جلــو و عقــب ،اســتفاده از تایرهــاى بــا ســایز اســتاندارد و داراى نشــان تجــارى و آج یکســان مــورد تاییــد
 BMWالزامــی اســت .لــذا فقــط از اینگونــه تایرهــا اســتفاده فرماییــد .در غیــر ایــن صــورت سیســتم تعلیــق محــور جلــو و عقــب ،همچنیــن گیربکــس و
ترنســفرکیس از گارانتــى خــارج مــى گــردد.
نمایندگــى هــاى مجــاز خدمــات پــس از فــروش شــرکت پرشــیا خودروبــه نمایندگــى هــاى اطــاق مــى گــردد کــه در وب ســایت رســمى شــرکت پرشــیا
خــودرو( )www.persiakhodro.irبــه عنــوان نمایندگــى مجــاز خدمــات پــس از فــروش معرفــى شــده انــد.
بدیهى است شرکت پرشیا خودرو هیچ گونه تعهدى در قبال سایر مراکزى که با نام  BMWیا سایرعناوین مشابه فعالیت مى نمایند ،ندارد.
استفاده از مکمل سوخت و یا اکتان بوستر استاندارد  BMWبه ویژه در ماه هاى گرم سال توصیه مى گردد.
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شرایط خروج از تعهد گارانتى ثانویه:
• عدم انجام هریک از سرویس هاى دوره اى در زمان و کارکرد مقرر در شرکت پرشیا خودرو یا نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش
• ضروریســت ســرویس هــاى دوره اى خــودرو در هــر  5000کیلومتــر یــا یکســال (هرکــدام زودتــر محقــق شــود) از آخریــن ســرویس انجــام شــده در یکــى از
نمایندگــى هــاى مجــاز خدمــات پــس از فــروش پرشــیا خــودرو صــورت پذیــرد (اختــاف قابــل پذیــرش در سیســتم یکپارچــه خدمــات پــس از فــروش ،کارکــرد
 ±1000کیلومتــر و زمــان  ±30روز مــی باشــد).
• انجام هرگونه سرویس دوره اى یا تعمیرات یا تعویض قطعه خارج از مجموعه و نمایندگى هاى مجاز خدمات پس از فروش شرکت پرشیاخودرو.
• خســارت وارد بــه خــودرو ناشــى از حمــل بــار غیــر مجــاز و زیــاد ،اســتفاده ناصحیــح و غیــر متعــارف از خــودرو (کــم بــودن ســوخت ،مایعــات روانکارهــا و
روانســازها) و همچنیــن جــا بجایــى نامناســب خــودرو.
• هرگونــه آســیب و خســارت بــه خــودرو کــه در اثــر عــدم توجــه بــه عالیــم هشــدار دهنــده یــا عــدم رعایــت دســتورالعمل هــاى نگهــدارى در خــودرو پدیــدار مــى
گــردد .مثــال  :عــدم توجــه بــه عالمــت هشــدار گرمــاى بیــش از حــد موتــور کــه نتیجــه آن ایجــاد آســیب شــدید بــه موتــور خــودرو خواهــد بــود.
• صدماتــى کــه بــه علــت عــدم اســتفاده از خــودرو بــراى مــدت طوالنــى بــه آن وارد میشــود ماننــد :خســارت ناشــى از روغــن موتــورى کــه بــه دلیــل عــدم روشــن
شــدن موتــور بــراى مــدت طوالنــى بــه آن وارد مــى گــردد ،خالــى شــدن باتــرى و ...
• خســارات مســتقیم یــا اتفاقــى ،ماننــد هزینــه هــاى ســوخت ،تلفــن ،ســفر ،بارگیــرى نامناســب ،ضــرر شــخصى یــا تجــارى و ضــرر هایــى کــه در نتیجــه عــدم
امــکان اســتفاده از خــودرو پیــش آیــد
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• خســارت وارد بــه خــودرو بــه دلیــل عــدم ســرویس و نگهــدارى صحیــح  ،عــدم مراجعــه بــه موقــع ســرویس هــاى ادوارى  ،عــدم اســتفاده از ســوخت مناســب و
روغنهــا و روانکارهــاى تاییــد شــده توســط شــرکت پرشــیا خــودرو.
• هرگونه تغییر یا تعمیر غیرمجاز در بدنه ،شاسى و سیستم هاى تعلیق ،انتقال قدرت،مکانیکى،جلوبندى،اگزوز و الکترونیکى
• دستکارى کیلومتر شمار
• هرگونه خسارت وارده به خودرو بر اثر استفاده نادرست و یا غیر متعارف
• استفاده از سوخت یا مکمل سوخت غیر استاندارد یا سوخت با عدد اکتان کمتر از 95
• شرکت در مسابقات
• نصب هرگونه تجهیزات و آپشنهاى تایید نشده توسط شرکت پرشیا خودرو و یا اصالحات صورت گرفته توسط شرکتهاى تایید نشده
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سرویس دوم

سرویس روغن و فیلتر روغن

سرویس سوم

سرویس روغن و فیلتر روغن

سرویس چهارم

سرویس روغن و فیلتر روغن

فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا

کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل کیفی

سرویس پنجم

سرویس ششم

سرویس هفتم

سرویس هشتم

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

سرویس روغن و فیلتر روغن

سرویس روغن و فیلتر روغن

سرویس روغن و فیلتر روغن

سرویس روغن و فیلتر روغن

فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا

کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل کیفی

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

کوپن های ویژه تخفیف
کوپن تخفیف خرید اکتان
محل الصاق لیبل کوپن

کوپن تخفیف خرید اکسسوری
محل الصاق لیبل کوپن
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کوپن تخفیف خرید مکمل
محل الصاق لیبل کوپن

کوپن تخفیف خرید قطعات تیونینگ
محل الصاق لیبل کوپن

کوپن تخفیف پولیش کامل بدنه
محل الصاق لیبل کوپن

کوپن تخفیف خرید کاور بدنه
محل الصاق لیبل کوپن

کوپن تخفیف خرید رینگ و الستیک
محل الصاق لیبل کوپن
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تذکرات مهم و مالحظات سرویس و نگهداری:
• رعایت مفاد ذکر شده در این دفترچه الزامی می باشد و عدم رعایت هر کدام تعهدات شرکت پرشیا خودرو در ارائه خدمات گارانتی ساقط می نماید.
• در صورتـی کـه مسـافت طـی شـده در طـول یکسـال کمتـر از  5هزار کیلومتر باشـد ،می بایسـت فیلتر روغن ،روغـن موتور و فیلتـر هوا تا حداکثـر  12مـاه از تاریخ آخرین
سـرویس تعویض گردد.
• جهت بهبود عملکرد و افزایش طول عمر خودرو ،سرویس های دوره ای اعالم شده توسط شرکت را در فواصل و زمان های مشخص انجام دهید.
• اولین سرویس دوره ای حداکثر در تاریخ ....../......./...... :یا پیمایش(عدد صفحه کیلومتر) (.............................................هرکدام زودتر فرا رسد) می باشد.
• سایر موارد طبق مفاد توافقنامه شماره  ....................................مورخ  ......./....../........خواهد بود.

اینجانب  ...................................اقرار می نمایم کلیه بند های فوق را به دقت مطالعه و آگاهی کامل از مفاد کارت گارانتی و ضوابط و قوانین آن آگاهی کامل دارم.
											
مهر و امضاء گارانتی

امضاء مشتری
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Persiakhodro

www.Persiakhodro.ir

+9821 4591

آدرس پستی
دفتر مرکزی
نمایشگاه و خدمات پس از فروش
تهران ،کیلومتر  5جاده مخصوص کرج
نرسیده به تهرانسر
کد پستی 1398897711
تلفن +98 21 4591
+98 21 4453 0051
+98 21 4453 0044
فکس +98 21 4451 5520
امداد و خدمات ویژه تهران 1885
امداد و خدمات ویژه خارج از تهران +98 21 4453 0781
امور مشتریان +98 21 4453 0621
وب سایت www.persiakhodro.ir
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