
 

 

 

FUSO 
 

 

 

 

 .متشکریمکنتر فوسو میتسوبیشی  انتخاب طرخا ھشما باز 

 

 همراه ھب نگهداریس و یروس سی/زربا ھنامربو شما  جدیدودروی خ گارانتی لشام نگهداری و سیروسدفترچه 

 .دارید ھنگ مناسب طیراش در همواره را ودخ ودرویخ کند می کمک شما ھب ھک تسا پیشنهاداتی و اطالعات

 

 نشتدا از النیطو های لسا رایب تا کنید سیزربا ھنامرببا  مطابق و رتبم طور ھبود را خودروی خمی کنیم  پیشنهاد

 .ببرید لذت ،میتسوبیشی فوسو کنتر
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  Mitsubishi Fuso CANTER* 

 یلتحو حین برگه مشخصات خودرو

 
 نام و نام خانوادگی مالک:

 
 

 آدرس:
 
 
 

 تلفن:

 شماره پالک: مدل خودرو:

 شماره موتور: شماره شاسی:

 :تحویل تاریخ نمایندگی:نام 

 :تحویل و مهر اداره امضاء :آموزش تاییدیهو مهر  امضاء

 

 

 

 

 

 

 



 اولیهسرویس 

 )برای استفاده نمایندگی(

 اطالعات اولیه 

 

 

  اولیه انجام شدهسرویس 

 :کیلومتر :نمایندگینام 

 

 تاریخ:

  :شماره دستور کار کد زمان استاندارد:

 

 :مهر و امضای نمایندگی

 

 

 

 مالک :نام و نام خانوادگی 

 

 امضا:                                                                           تلفن:

            

 

 

 

 :نوع شاسی

 

 شماره موتور: :شماره شاسی

 

 تاریخ تحویل: نام نمایندگی:
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 اولیهسرویس 

 (مالک)برای استفاده 

 اطالعات اولیه 

 

 

 سرویس اولیه انجام شده 

 :کیلومتر :نمایندگینام 

 

 تاریخ:

 

  :شماره دستور کار کد زمان استاندارد:

 

 :مهر و امضای نمایندگی
 

 

 

  مالک : امضا

 

 

 

 

 

 

 :نوع شاسی

 

 شماره موتور: :شماره شاسی

 

 :تاریخ تحویل نام نمایندگی:



 

 

اگر خودروی شما تحت  اعالم میگردد به خودرو شما به مدت ده سال از زمان تحویل خدمات پس از فروش ارائه میگردد وبدین وسیله 

مطابق قوانین ذیل، شرکت اتوبوس و کامیون میتسوبیشی فوسو )بعد از این فوسو ، باشدموارد مندرج در این سند مشمول گارانتی 

گارانتی  لومتر، هر کدام زودتر اتفاق افتد از زمان تحویل کی 200000 سال یا 2را برای خودروی شما  ،شود( به عنوان سازندهنامیده می 

توسط نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس ، گارانتی برای خودروی شما خدمات پس از فروش و سرویس .می کند

 شود.می اجرا فوسو از فروش 

خدمات پس و یا نمایندگی های مجاز  فقط در محل نمایندگی شرکت مادر )در محدوده زمانی و مسافتی مشخص شده( سرویسهاکلیه 

بدیهی است عدم انجام به موقع سرویسهای ادواری محصول در نمایندگیهای مجاز شرکت مایان  فوسو می بایست انجام پذیرد.از فروش 

 خواهد بود.این شرکت پوشش گارانتی موجب خارج شدن محصول از فوالد دیزل 

 قرار می گیرند تحت پوشش ی کهموارد: 

 
 خدمات /فروش نمایندگی یا مادر شرکت نمایندگی توسط ،باشد شده تامین شرکت سازنده توسطاز خودرو که  یهر قطعه ا

 .شود یم یضتعو یاتعمیر این شرکت  فروش از پس

 

  شروع گارانتیزمان : 

 شروع می شود.  مشتریتاریخ این گارانتی از زمان تحویل خودرو به 

  

 رنگ خودرو: 

  ماه می باشد. 18خودرو  نضمانت رنگ خودرو مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگا

 

 تعمیرات گارانتی: 

رسد، ب، هر کدام زودتر فرا کیلومتر 3000ماه یا  2 تا شده باشند،انجام نمایندگی های شرکت مایان دیزل  ی که درتعمیرات

  .باشندمی  مشمول ضمانت

 کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد مشمول ضمانت می باشند. 10.000ماه یا  6قطعات فروخته شده از تاریخ فاکتور به مدت 

 

در جدول ذیل معین شده مطابق با زمان  عملکردلیست قطعاتی که به عنوان قطعات استهالکی بوده ولی ضمانت تبصره : 

  :گرددمیلحاظ برای آنها 

 مدت / کیلومتر ضمانت نام قطعه مدت / کیلومتر ضمانت نام قطعه

 لنت ترمز
 ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو

 تیغه برف پاک کن

ماه یا ده هزار کیلومتر از تحویل  6

 خودرو )هرکدام زودتر فرا برسد(

 المپها تسمه ها

 صفحه کالچ
هزار کیلومتر 100یک سال یا 

 )هرکدام زودتر فرا برسد(
 فیوزها

  مدت ضمانتنصف  باتری معادل مدت ضمانت تایر

 

 مسئولیت محدودگارانتی و 
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تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه  -تبصره 

 .عهده عرضه کننده خودرو می باشدهای خودرو باشد بصورت رایگان بوده و بر 

 

  قرار نمی گیرندگارانتی مواردی که تحت پوشش 

 

  تزئینات داخلی.، روکش صندلی و قطعات آبکاری شدهفرسودگی معمول خودرو، خرابی یا زنگ زدگی 

 

 و استهالکی  مصرفی قطعات: 

 هافیلتر 

 واشر فیلتر 

 روانکارها 

 ضدیخ 

 

 )واشر )غیر از واشر سرسیلندر 

 نازل 

 رله ها 

 گاز کولر 

 

 

 تعمیرات در مراکز و تعمیرگاه های غیر مجاز خرابی به علت انجام 

 

 در راهنمای راننده یا دفترچه سرویس و نگهداری درج شده  مرتبط به نگهداری صحیح که خرابی به علت رعایت نکردن موارد

موارد مربوط  .ود نگهداری کندخودروی خاز  ،در دفترچه سرویس و نگهداری هموظف است مطابق برنامه ارائه شداند. مالک 

روغن موتور، گیربکس و خنک کننده،  ماننددی رو موا کنترل میزان روانکارهامانند تمیزکاری،  روزانههای بررسی به 

 .تحت پوشش گارانتی نمی باشندنیز  و غیره باتری آبروغن کالچ و ترمز، دیفرانسیل، 

  

 

  در  تعیین شده روانکارها و خنک کننده هایی غیر از مواردنیز یا  یغیر از قطعات اصلخرابی به علت استفاده از قطعاتی

 .دفترچه سرویس و نگهداریراهنمای راننده و 

 

  سازندهخرابی به علت انجام تغییرات بدون تایید شرکت. 

 

  مانند حمل بار بیش از حد یا استفاده نامناسب.از خودرو خرابی به علت استفاده ناصحیح 

 

  بالیایخرابی به علت تصادف، آتش سوزی، سیل، زلزله، آلودگی شیمیایی، باران اسیدی، تگرگ، طوفان شن و سنگ و دیگر 

 طبیعی.

 

 ده شدن قطعاتدزدی ناشی از خرابی. 

 

  استفاده عدم امکان  به علتوارد شده  هایضررمثل  ،در نظر گرفته می شوندپیامد به عنوان مواردی که یا خسارت های جانبی

وسایل آسیب هزینه سوخت، تلفن، سفر یا هتل،  و نیز ضرر تجاری، از دست دادن درآمد ،از دست دادن زمان ماننداز خودرو 

 .اندشخصی یا موارد دیگری که به طور خاص عنوان نشده 

 

  توسط آن تعیین را طی شده مسافت  توانن و باشدتعویض شده توسط نمایندگی غیر مجاز خودرویی که مسافت سنج آن

 کرد.



 

  و غیره(  اتاق بارتهویه هوا، رادیو، دستگاه پخش، تجهیزات خودروهای خاص )مثل کمپرسی، تانکر، کشنده، میکسر، سیستم

 نصب بوده اند. فوسوغیر از آنهایی که از ابتدا روی خودروی  ،و موارد دیگر

 

 پوشش گارانتی نمی باشند:تحت در سال دوم گارانتی موارد زیر  هزینه تعمیر یا تعویض 

 چراغ 

 اتاق بار کاربری که از ابتدا توسط 

  دستگاه پخش که در کارخانه شرکت

 فوسو نصب شده است

  

 وسایل بی سیم 

  باتری 

  اگزوزمنبع اگزوز و لوله,  

DPF 
 

 PTO 

 دنده دورسنج 

 رادیو 

 

 

  گارانتی اتفاق افتاده باشد. سال دومدر اثر زنگ زدگی در که اتاق هزینه تعمیر یا تعویض 

  عدم انجام سرویس های اولیه و دوره ای و یا انجام سرویس ها خارج از محدوده زمانی و مسافتی مشخص شده در خارج از

 فوسو  فروش از پسخدمات /فروش شبکه نمایندگی های مجاز شرکت مادر و یا نمایندگی

 

 سرویس اولیه( سرویس گارانتی انجام( 

  نمایندگی یا مادر شرکت نمایندگی به ،یلومترک 5000از  قبل یدمالک با ،)سرویس اولیه( یگارانت سرویسجهت انجام 

  .مراجعه کندفوسو  فروش از پسخدمات /فروش

 

 در کلیم گارانتی تصمیم گیری 

  دارد.را حق تصمیم گیری نهایی یا نماینده رسمی آن شرکت فوسو در تمام کلیم گارانتی ها 

 

  نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش و  فوسوشرکت  و هستند این گارانتی انحصاریراه کارهای

 .نمی دهد یبه صورت اجبار را رد دیگریااجازه اضافه کردن موفوسو 
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 : مشخصات فنی

FEB71GL4SA13 مدل خودرو 

 وزن خالص 2425

 وزن ناخالص تن 7.5

 کل طول 6685

 کل عرض 7202

 فاصله محوری 3850

 فاصله عرضی چرخ جلو)اکسل جلو( 1665

 فاصله عرضی چرخ عقب)اکسل عقب( 1560

 طول سیستم تعلیق) تعلیق جلو 1665

 

5S038M  ) 0.723 /5.494(  گیربکس 

FEB / FEC اکسل 

F350 T مدل 

R17.5 205/75 الستیک مشخصات 

 تعلیق جلو سیستم تعلیق محور صلب

 تعلیق عقب فنر تخت همراه با میل موجگیر

 باتری ولت برای تامین کاربری 24ولت برق  12عدد باتری  2

Bosch( 12V 110A ) دینام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موتور 10P4سیلندر خطی توربوشارژر دار 4

 PEIZO سیستم تزریق سوخت سیستم انژکتور  پاشش مستقیم 

110KW(150HP)3500RPM حداکثرتوان)دورموتور(کیلووات دوربردقیقه 

2800 RPM-370NM @ 1320 حداکثرگشتاور 

 نسبت تراکم 17.5

 ترتیب احتراق 1.3.4.2

 میزان مصرف سوخت درسیکل ترکیبی  کیلومتر 100لیتر در هر  14.5



 

 

 

 

 

 

 
  .…………………………………………………………….…………..…………………2  مقدمه

  3  …………………………….…………….………………بازرسی و سرویس و نگهداریپیشنهاداتی برای 

 4 ..…….………………………………..……………  قطعات اصل فوسو و روغن ها/روانکارهای پیشنهاد شده

 5   ………...………..……………بازرسی و سرویس و نگهداری برای خودروهایی که طوالنی مدت استفاده شده اند

 6.……………………………………………………………………….……..  برنامه بازرسی دوره ای

 12 .……………………………………..…………………………………….…   دوره ای بازرسیثبت 

  16 .………………………………………………………………..  خودرو کنندگان مصرف از حمایت قانون

 19 ….………………………………..………… کنندگان خودرو نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفآیین 

 27……………………………………………………….…ایرانمیتسوبیشی فوسو درنمایندگیهای مجاز لیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست  
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مندرج در این دفترچه در های ، انجام بازرسی و سرویس از خودرو همیشگی خودرو و رضایتاطمینان از عملکرد ایمن  جهت کسب

 .ضروری است ،فاصله های زمانی تعیین شده

 یرا برا یدوره ا یتا بازرس یدارائه ده فروش از پسخدمات /فروش نمایندگی یا مادر شرکت نمایندگی یکتریندفترچه را به نزد این

 .شودشما انجام 

و  یبازرس" بخش به موارد این از اطالع برای. دهید انجام خودتان را روزانه یها یسو سرو ها بازرسیبط به تموارد مر توانید می شما

 .یدکن راننده مراجعه یدر راهنما "ساده یسسرو

 

  احتیاط     

 های خارجیرانندگی در کشور 

به مشتریان خود متذکر شویم که در کشورهای مختلف طراحی خودرو به نحوی صورت می گیرد که مناسب  الزم است

کسب اطالعات در خصوص کشوری که به آن سفر می کنید، خاطر و  جهت اطمینان ، لذاکشور خاص باشدشرایط آن 

 تماس بگیرید.فوسو با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش 

 :متفاوت باشندشرایط و قوانین در موارد زیر در کشورهای مختلف ممکن است        

 خودروی شما مناسب نباشند.برای ممکن است سوخت و روانکارها ن محلی در مورد شرایط و قوانی 

 شود. سوخت رسانی دن به مکانیزمار اشتباه ممکن است باعث آسیب رساناستفاده از سوخت یا روانک 

  الزم شود بر روی خودرو ممکن است قوانین محلی یا شرایط رانندگی متفاوت، وجود در بعضی موارد به علت

 .تغییراتی اعمال شود

  فروش آن منطقه خودروی خاص شما را وارد نکرده است، انجام سرویس به علت آنکه نمایندگی ممکن است

 مناسب برای خودروی شما در دسترس نباشد.

 .ممکن است قطعات خاصی از خودروی شما موجود نباشد 

به یک کشور خارجی با نمایندگی  سفر. لطفا قبل از بروز مشکل برای شما گرددتمام موارد فوق می تواند باعث 

 .مشورت کنیدفوسو شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش 

 

 

 

 

 مقدمه   

 



 

 

 

 

 

موارد برنامه بازرسی و سرویس و نگهداری که الزم دارید تا از ایمنی و رضایت همیشگی از خودروی خود اطمینان حاصل کنید، شامل 

 زیر است.

 بازرسی قبل از حرکت 

 .این بازرسی باید توسط خود شما انجام شود 

  همیشه برای جلوگیری از مشکالت این بازرسی ها باید هر روز قبل از شروع به کار خودرو انجام شوند. بازرسی روزانه ساده

بازرسی قبل از حرکت با جزئیات در بخش موثر است. این بازرسی را به صورت یک عادت قبل از حرکت خودرو انجام دهید. 

 در راهنمای راننده آمده است. "ادهبازرسی و سرویس و نگهداری س"

 

 بازرسی دوره ای 

 خواهد شد انجام ،شده استوع ردوره ای توسط نمایندگی ش بر اساس زمان یا مسافتی که سرویس خودرو بازرسی دوره ای. 

  .با انجام بازرسی و سرویس و نگهداری در طول زمان قطعات خودرو فرسوده می شوند و کارآیی خودرو کاهش پیدا می کند

 .خودروی خود بهره ببریدکارآیی  و از حداکثر  جبران کنیدفرسودگی و کاهش کارآیی را  می تواند منظمزمانی  فواصلدر 

 در این دفترچه درج شده است. "برنامه بازرسی دوره ای"بازرسی در قسمت  جهتزمانی  فواصل 

 

  تعویض شوند منظمقطعاتی که الزم است به طور 

  خرابی  مشاهدهقطعاتی از خودرو که از الستیک یا مواد مشابه ساخته شده اند وجود دارد، ولی با گذشت زمان احتمال خرابی

مهمی که پیشنهاد می شود برای حفظ ایمنی  لیستی از قطعاتشرکت فوسو با چشم دشوار است.  یآنها هنگام بازرسی معمول

برنامه بازرسی دوره "در فاصله زمانی مرتب تعویض شوند، تهیه کرده است. برای مشاهده فاصله زمانی تعویض این قطعات به 

 در این  دفترچه مراجعه کنید. "ای

 ن قطعات را توسط نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از به عنوان یک اقدام ایمنی همیشه ای

 تعویض کنید.فوسو فروش 

 

  زنگ زدگی و خوردگی 

  زنگ زدگی و خوردگی در زیر اتاق و کاربری می تواند باعث خرابی های غیر قابل انتظار و حتی منجر به تصادف شود. زنگ

توسعه پیدا کند، خصوصا اگر خودرو برای یک مدتی استفاده نشود، در جاده های ساحلی زدگی و خوردگی می تواند به سرعت 

 یا خودروهایی که برای حمل محصوالت دریایی استفاده می شوند. ر رود یا جاده هایی که مواد شیمیایی به کا

  ی خود اطمینان حاصل کنید. خودرو عمر طوالنی و ایمن بودنمواد شیمیایی یا آلودگی های دیگر را کامل بشویید تا از 

 زنگ زدگی و خوردگی و لکه گیری بازرسی کنید. جلوگیری از همچنین می توانید هر سال خودروی خود را برای

 پیشنهاداتی برای بازرسی و سرویس نگهداری
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 برای مثال حمل مکرر ماهی تازه، لیموترش تازه و غیره یا جاده هایی که مواد روی شما در شرایط خیلی نامناسب )اگر خود

برای اطالع از  کار می کند پیشنهاد می شود از یک پوشش ضد زنگ با کیفیت باال استفاده کنید.شیمیایی به کار رفته است( 

 تماس بگیرید.فوسو زنگ با کیفیت باال، با نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش  پوشش ضد

 

 

 

 فوسو یقطعات اصل 

 را تضمین کنید و از باالترین کارآیی خودروی خود را استفاده کنید تا ایمنی فوسو  یهنگام تعویض، همواره قطعات اصل

 خودروی خود بهره ببرید.

 قطعات تحت سختگیرانه ترین همان قطعاتی هستند که هنگام تولید خودروی شما استفاده شده اند. تمام فوسو  یقطعات اصل

 نشان تجاریدارای فوسو  یفوسو تضمین شده است. تمام قطعات اصلکنترل کیفیت قرار گرفته اند و کیفیت آنها توسط شرکت 

 . فوسو می باشند

 

 روانکارها/روغن های پیشنهادی 

 تنها از روانکار و روغن روغن هیدرولیک مناسب برای بهره بردن از حداکثر کارایی الزم است.  و استفاده از روغن، گریس

پیشنهادی ما مطابقت داشته باشد. لیست روانکارها و روغن های  سطوح کیفیهیدرولیکی استفاده کنید که با استانداردها و 

جهت تهیه روانکارهای مناسب  راننده درج شده است.در راهنمای   "نگهداری و سرویس اطالعات"هیدرولیک در قسمت 

 مراجعه فرمایید. فوالد خودرو خود به نمایندگی های مجاز شرکت مایان دیزل

 

 احتیاط

  یا روانکار/روغن هیدرولیک دارای استاندارد  فوسو یقطعاتی غیر از قطعات اصلمشکالت یا حوادث ناشی از کاربرد گارانتی این

 دهد.می غیر موارد پیشنهاد شده را تحت پوشش قرار ن سطوح کیفیو 

  25–در مناطق سردسیری که دما به زیر°C  می رسد، باید از روانکارها/روغن های هیدرولیک خاصی استفاده کرد. برای

 تماس بگیرید.فوسو جزئیات بیشتر با نزدیکترین نمایندگی شرکت مادر یا نمایندگی فروش/خدمات پس از فروش مجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، روانکارها و روغن هیدرولیک پیشنهادییقطعات اصل



 

 

 

 

 

 

معمول، بازرسی و تعویض قطعات  های اگر می خواهید خودرو را برای مدت طوالنی استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم عالوه بر بازرسی

 انجام دهید.نیز را 

 

  النی:برای مدت طوبازرسی و نگهداری برای خودروهای استفاده شده 

 

 ازرسی خرابی و فرسودگی در اثر استفاده طوالنی مدت.ب .1

  شاسی قرار گرفته اند. زیرزنگ زدگی و خوردگی شاسی خودرو، سیستم تعلیق و قطعاتی که 

 (دیفرانسیل)مکانیزم موتور، گیربکس،  (قطعات بازرسی و نگهداری اجزاء )بازرسی با پیاده کردن 

 دیگر قطعات اصلی 

 

 تعویض)اگر مورد غیر معمولی مشاهده کردید، قطعات را  قرار گیرندبازرسی  مورد که پیشنهاد می شود یقطعات  .2

 کنید(

 سیبک میل فرمان 

 کابل ترمز دستی 

 تخت هایفنر 

 کمک فنر 

 پمپ کالچ باال 

 بوستر کالچ 

 های الستیکی کالچ و گیربکس شیلنگ 

 های خنک کن روغن گیربکس شیلنگ 

 گاردان چهارشاخ 

 وسط گاردانی الستیک 

 اینترکولر شیلنگ 

 لوله ورودی هوا 

 رادیاتور شیلنگ 

 

 

 

 بازرسی و نگهداری خودروهایی که طوالنی مدت استفاده شده اند
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  در جدول برنامه بازرسی دوره ای در زیر، فاصله زمانی که بازرسی و سرویس باید انجام شود بر مبنای مسافت طی شده

)ماه( تعیین شده است. قطعاتی که الزم است به طور منظم تعویض شوند و دوره تعویض آنها  کارکرد)مسافت سنج( و زمان 

 .داده شده استنشان  در جدول را نیز

  کنید.ثبت  "ثبت بازرسی دوره ای"بازرسی دوره ای را مطابق جدول برنامه بازرسی انجام دهید و نتایج را در 

  یا زمان کارکرد خودرو، هر کدام زودتر اتفاق افتاد، انجام دهید.بازرسی یا تعویض را بر مبنای مسافت طی شده 

 

 احتیاط

  اگر خودروی شما مکررا در شرایط سخت کار می کند )جاده آسفالت نشده، مناطق ساحلی، صحرا، مناطق دارای

 نواحی سردسیری و ...( فاصله بین بازرسی ها باید کوتاه تر شود. پستی بلندی یا کوهستانی،

  این قطعات در  های الستیکی )برای سیستم ترمز، سیستم سوخت و ...( بسیار اهمیت دارد. شیلنگزمان تعویض

خورند، لذا الزم است مطابق جدول طول زمان پوسیده می شوند، باد می کنند، ساییده می شوند و ترک می 

های شکسته یا پوسیده باید  شیلنگ بازرسی شوند. به طور منظمتوسط تکنسین ها بازرسی دوره ای، برنامه 

 تعویض شوند.

 

 نگهداری در صورت استفاده در شرایط سخت سرویس و برنامه 

 نگهداری برای شرایط سخت تنظیم شده است.سرویس و در بعضی موارد ، برنامه 

هر مورد مندرج در جدول زیر نوشته شده است،  Kتا  Aیکی از وضعیت های  در جدول برنامه بازرسی "تذکر"اگر در ستون 

 انجام دهید. "شرایط سخت"بازرسی و تعویض را مطابق زمان بندی

 

 شرایط سخت نوع

A  میانگین کمتر از  کمکار با سرعت(20 km/h % یا کار در شرایط  30در بیش از )از کل کارکرد

 توقف و حرکت مکرر

B روشن و خاموش می شود.کیلومتر   10دقیقه یا  10به طور مرتب در  کار در شرایطی که موتور 

C  کل کارکرد( %30کار با بار بیش از حد )بیش از 

D  کل کارکرد( %30)بیش از  ناهموارکار در جاده های 

E  باالی( 46کار در نواحی استوایی°C) 

F  کمتر از( 25-کار در نواحی سردسیری°C) 

G  گرد و غبار دارایکار در مناطق 

H کیلومتر در ماه یا بیشتر( 10000طوالنی ) های کار در مسافت 

I کار در جاده های کوهستانی 

J  مرتبکار در سرباالیی به طور 

K  20استفاده از دور در جا برای مدت طوالنی به نحوی که سرعت میانگین خودرو در یک روز 

 کیلومتر در ساعت یا کمتر باشد.

 برنامه بازرسی دوره ای



 

 

  

  برنامه بازرسی دوره ایجدول 

  نکات "تحت عنوان بعد از جدول  ذکر شده است ،   "سرویس و نگهداری"ستون در  (در پرانتز)مواردی که با یک عدد" 

 توضیح داده شده اند.

 عبارتند از: نمادهای استفاده شده 

  I: بازرسی و اصالح یا تعویض بر حسب نیاز 

 R: تعویض 

 C: تمیز کردن 

L: روانکاری 

  :نیاز به بازرسی نیست. 

 

   دوباره مطابق جدول کیلومتر رسید، بازرسی را مثل زمانی که از ابتدا شروع کردید،  80,000به مسافت طی شده هنگامی که

  انجام دهید.
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 موارد سرویس و نگهداری

 توضیح *1فواصل زمانی 

x 1000 km 
   ماه

20 40 60 80 

             موتور

   R:5 R:6 روغن موتور

   R:5 R:6 فیلتر روغن

   R:10 R:12 فیلتر سوخت

   • EGR IR:50خنک کننده 

   • IR:100 انژکتور

   • IR:100 پمپ تغذیه

   • RI • • • توربوشارژر

 به شرایط کاری بستگی دارد • R • R • صافی هوا

   • PCV*2  IR:50فیلتر 

   V • • R • R:24تسمه 

   I • I I:12 • (1سیستم خنک کاری )

   R:24 • • • • خنک کننده

   R:120 R:24 تسمه سفت کن دینام

   I: 12 • • • • (2دینام )

 (3خرابی و نشتی در سیستم سوخت رسانی )

   I: 24 • • • • شرایط معمولی

 شرایط سخت 

*23*  
• • • • I: 12  23نوع شرایط سخت*: 

 (E),(D),(C) 

   R:240 R:72 شمع پیش گرم کن

DPF RI:50*43 •   

   DPF(5) • I • I I: 24 لوله فشار 

 

 انجام می شود؛ هرکدام زودتر اتفاق افتد ، سرویس و نگهداری بر اساس مسافت طی شده یا مدت زمان کارکرد )ماه(  *1

 نظر از کیلومتر کارکرد گرم صرف 105* اندازه گیری وزن فیلتر و تعویض در صورت تجاوز از 2

 مراجعه کنید. 6در صفحه  "برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت"برای شرایط نسبتا سخت، به  *32

 در فواصل معینی اتفاق می افتد. DPF، اگر بازیابی دستی DPFتعویض مجموعه  *43

 

 

 

 



 

 

 موارد سرویس و نگهداری

 *1فواصل زمانی 

 x 1000 km توضیح
 ماه

20 40 60 80 

             سیستم محرکه

   • R • • • روغن دنده

   L • L L:24 • گاردان )چهارشاخ/اتصال آزاد(

 یاتاقان کینگ پین

   L • L L:24 • شرایط معمولی

 :*2نوع شرایط سخت  L • L L:12 •  *2شرایط سخت 

(C( تا )J) 

   • R • • • روغن دیفرانسیل

   R • R:24 • • شرایط معمولی رولبرینگگریس 

 : *2نوع شرایط سخت  R • R:12 • •  *2شرایط سخت  (6محور چرخ جلو و عقب )

(C( تا )J) 

   • I • I • (7پیچ فلنج گاردان )

   • I • • • (8یاتاقان مرکزی گاردان )

   R:200 R:12 کیت بلبرینگ گاردان

دنده گردگیر سیبک سیم تعویض 
(9) 

   I • I I:24 • شرایط معمولی

 :*2نوع شرایط سخت  I • I I:12 •  *2شرایط سخت 

 (C( تا )J) 

             فرمان

   R:50 R:12 روغن هیدرولیک فرمان

   • I • I • (10سیستم فرمان )

 (11گردگیر سیم تعویض دنده )

   I • I I:24 • شرایط معمولی

 : *2نوع شرایط سخت  I • I I:12 •  *2شرایط سخت 

(C( تا )J) 

             ترمز

   R:24 • • • • روغن ترمز

 (12سیستم ترمز پایی )

   I • I I:24 • شرایط معمولی

 :  *2نوع شرایط سخت  I • I I:12 •  *2شرایط سخت 

(C( تا )I) 

 (13دیسک و لنت )

   I • I I:24 • شرایط معمولی

 : *2نوع شرایط سخت  I • I I:12 •  *2شرایط سخت 

(C( تا )I) 
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 سرویس و نگهداری بر اساس مسافت طی شده یا مدت زمان کارکرد )ماه( انجام می شود؛ هرکدام زودتر اتفاق افتد. *1

 مراجعه کنید. 6در صفحه  "برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت"برای شرایط نسبتا سخت، به  *2

 موارد سرویس و نگهداری

 *1فواصل زمانی 
 تذکر

x 1000 km ماه 

20 40 60 80   

             سیستم تعلیق

   L • L L:24 • پین فنر تخت

   • I • I • (14سیستم تعلیق فنر تخت )

   • I • I • (15گردگیر سیبک میل موج گیر )

             موارد دیگر

   I I:48 • • • (16آسیب و خرابی شاسی )

   L L:48 • • • لوالهای در

   L L:48 • • • قالب نگهدارنده پایه اتاق

 

 سرویس و نگهداری بر اساس مسافت طی شده یا مدت زمان کارکرد )ماه( انجام می شود؛ هرکدام زودتر اتفاق افتد. *1

 مراجعه کنید. 6در صفحه  "برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت"برای شرایط نسبتا سخت، به  *2

 

 :نکات

باعث  ویا خراب  ها شل، پوسیده شیلنگرادیاتور و درپوش فشار را از نظر آب بندی و شرایط نصب چک کنید. چک کنید  (1)

 . خاک و مواد خارجی که از رادیاتور و جلوی اینترکولر رسوب کردند را پاک کنید.نشده اندنشتی 

  .را بررسی کنید بلبرینگ های پولی دینام گردششرایط  (2)

یا شل نصب  نشده اندخراب  شیلنگلوله ها و  چک کنید .نداشته باشدنشتی وجود رسانی بررسی کنید در سیستم سوخت  (3)

 .نشده باشند

  وجود ندارد. و صدای غیر معمول درست عمل می کند روشن کردن موتور چک کنید استارت هنگام (4)

 خراب نشده باشد و گاز خروجی نشت نکند. DPFفشار  شیلنگچک کنید  (5)

توپی های چرخ عقب و جلو را باز کنید و  را تعویض کنید. کاسه نمدهاتعویض کنید. را چرخ ها  بلبرینگ سوزنیگریس   (6)

 چرخ ها فرسوده یا خراب نشده باشند. بلبرینگ سوزنی بررسی کنید 

 خالصی چهارشاخ گاردان را نیز چک کنید.چ های فلنج گاردان شل نشده باشند. چک کنید پی (7)

 نظر فرسودگی، خرابی و خالصی چک کنید. را از گاردانکمربند  (8)

 گردگیر سیبک را چک کنید تا ترک یا فرسودگی در آن وجود نداشته باشد. (9)

سفتی غیر معمول و نوسان فرمان، همزمان  می رانیدآرامی به در حالیکه همچنین  وخالصی غربیلک فرمان را چک کنید.  (10)

را چک کنید. میزان صدای بوق را چک کنید. سوئیچ را بیرون آورید و فرمان را نیم دور بچرخانید  نآ صافی و در مرکز بودن

 و بررسی کنید فرمان قفل می شود یا خیر.



. نشتی روغن از جعبه فرمان را چک کنید. لوله روغن شل نشده باشند تا سیستم فرمان را چک کنید مختلف قسمت های

رسی کنید تا شل نشده باشند و روغن نشت نکند. عملکرد سیستم فرمان هیدرولیک را نیز روغن را بر شیلنگو رابط های 

 چک کنید.

 های فرمان هیدرولیک آسیب ندیده باشند. شیلنگبازرسی کنید 

 

 گردگیر سیبک را چک کنید که ترک نخورده یا فرسوده نشده باشد. (11)

های سیستم  شیلنگخالصی پدال ترمز و فاصله آن تا کف هنگامی که تا انتها فشار داده می شود را چک کنید. لوله ها و  (12)

امن انجام دهید.  یتست های ترمز را در مکانترمز را چک کنید تا شل یا آسیب ندیده باشند و روغن ترمز نشت نمی کند. 

سپس خودرو را با سرعت کم برانید و چک کنید نیروی  ،باشندروشن ن و  ابتدا چک کنید چراغ های هشدار 

 ترمز یکنواخت و کافی است.

 های خال آسیب ندیده باشند. شیلنگچک کنید 

 فشار روغن ترمز را بازرسی کنید.

لنت های ترمز را بازرسی کنید تا فرسوده نشده باشند و همچنین دیسک ترمز را بازرسی کنید که فرسوده و خراب نشده  (13)

 باشد.

 و فنرها جابجا نشده باشند.چک کنید پیچ های کرپی فنرها خراب یا شل نشده  (14)

 .ضربه گیر محور جلو را چک کنید

 نشتی روغن در کمک فنرها را چک کنید.

 وجود ترک و فرسودگی در گردگیرهای سیبک را چک کنید. (15)

 اند. شل نشده یاخراب  رچ های شاسی و رام ها ترک ندارند وچک کنید پیچ ها و پ (16)
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 سرویس حین تحویل

 
 نوع 

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر 

 نوع    سرویس اولیه

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 دوره ای بازرسیثبت 



 

 

 

 

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر



 23 

 

 

 

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  



 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 

 

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر



 25 

 نوع  نوع  

 تاریخ تاریخ

 کیلومتر کیلومتر

 

 خودرو کنندگان مصرف از حمایت قانون 

 :شودمی کاربرده به مربوط مشروح معانی در ذیل اصطالحات ـ1ماده

 ظرفیت تا بار و سرنشین حمل برای عمومی معابر در استفاده برای خارج یا داخل تولید موتوری نقلیه وسیله نوع هر: خودرو ـ1

 .مجاز

طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو  از یا مستقیم طور به که حقوقی یا حقیقی شخص هر: کنندهعرضه ـ2

 کند.تولیدی یا وارداتی خود می

 .کندمی اقدام نو خودروی فروش به نسبت کنندهعرضه موافقت با که حقوقی یا حقیقی شخص هر: فروش واسطه ـ3

خدمات پس از فروش خودرو در دار فروش و عهده کنندهعرضه موافقت با که حقوقی یا حقیقی شخص هر: مجاز نمایندگی ـ4

 طول مدت ضمانت است.

 .دارد اختیار در عمومی یا شخصی استفاده برای را خودرو که حقوقی یا حقیقی شخص هر: کنندهمصرف ـ 5

 ده است.گردی قید کنندهعرضه توسط فروش برگه در یا و واگذاری قرارداد در که است مبلغی: خودرو بهای ـ 6

    

 ارائه ضمانت با آن مطابقت و خودرو سالمت کیفیت، ایمنی، مورد در ابالغی استانداردهای رعایت به موظف کنندهعرضه ـ2ماده

 .باشدمی کنندهمصرف به شده

   ردی برابر با سی هزار کیلومتر کارک یا کنندهمصرف به خـودرو تحـویل زمان از سـال یک از کمـتر تـواندنمی تضـمین دوره ـ1تبصره

 )هر کدام زودتر به پایان برسد( باشد.

 به خودرو آخرین رسمی تحویل زمان از سالده برابر استاندارد، فنی خدمات ارائه و قطعات تأمین دوره یا تعهد، دوره ـ2تبصره

 .باشدمی کنندهمصرف

به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل( است که در  مکلف ضمانت مدت طول در کنندهعرضه ـ3ماده

کننده خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالمی به مصرف



موجب کاهش ارزش معامالتی خودرو شود. هزینه رفع نقص مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا 

کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف

ه تعمیرگاه، تأمین های حمل خودرو بهای درمان ناشی از نقص یا عیب )که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینههزینه

خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات )چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.( برعهده 

 باشد.می کنندهعرضه

 به مکلف کنندهعرضه. شودمی ایفاء مجاز نمایندگی یا فروش واسطه طریق از یا مستقیم طور به کنندهعرضه تعهدات ـ1تبصره

بکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای الزم متناسب با تعداد ایجاد ش

 به نمایندگی معینی اجبار نماید. کننده را به مراجعهتواند مصرفشده در سطح کشور بوده و نمیخودروهای عرضه

فوق، موضوع اختالفی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل  فین موضوع مادهطر بین اختالف بروز صورت در ـ2تبصره  

کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست ختالف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه

 زم با اکثریت آراء صادر خواهدشد.کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی ال

به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهدبود. دادگاه صالحه باید خارج از اعتراض هر یک از طرفین  صورت در 

 کثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.و حدا نوبت

ا در صورتی که ی باشد باقی همچنان تعمیر بار سه از پس ضمانت دوره طول در خودرو ایمنی قطعات عیب یا نقص چنانچه ـ4ماده

نشده باشد یا خودرو بیش که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نقص یا عیب قطعاتی

ده خودروی معیوب را با کننکننده مکلف است حسب درخواست مصرفاز سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه

 مسترد دارد. کنندهآن را به مصرفتعویض یا با توافق، بهای  خودروی نو

 قانون این( 3)ماده( 2)تبصره موضوع اختالف حل هیأت طریق از آن فصل و حل طرفین، بین اختالف بروز درصورت ـ1تبصره 

 .باشدمی

رد. واگذاری خودروی مزبور پس از ندا عیب رفع از پیش را مستردشده خودروی از استفاده یا واگذاری حق کنندهعرضه ـ2تبصره  

 باشد.در اسناد واگذاری مجاز می قبلی و با اعالم صریح عیوب مزبور نقص رفع عیب و

 خدمات یا تعمیر مورد ضمانت، موضوع خودروی که بار هر موظفند تعمیر مجاز نمایندگی و فروش واسطه کننده،عرضه ـ 5ماده

کننده، اقدامهای اعالمی از سوی مصرفهای ها و نقصس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیبپ گیرد،می قرار ایدوره مختلف

 کننده نماید.شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آنرا تسلیم مصرفانجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض
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 باشد.های مجاز تعمیر ممنوع مییو نمایندگ کنندهعرضه توسط تأییدنشده یا غیراستاندارد قطعات از استفاده ـ تبصره

 این باشد، ناممکن( رفع غیرقابل و بینیپیش غیرقابل) غیرمترقبه حوادث دلیل به کنندهعرضه تعهدات امانج چنانچه ـ 6ماده

 .شودمی افزوده ضمانت دوره به تعلیق مدت. آیددرمی تعلیق حالت به تعهدات

کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از کننده، واسطه فروش با مصرفتوافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه نوع هر ـ7ماده

کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان تعهداتی که عرضه

 باشد.طل و بالاثر میکننده بادیگری گذارده شود، در برابر مصرف

( 10) ماده استناد به نشود رعایت آن در قانون این مشمولین و قرارداد طرفین تکالیف و حقوق که قراردادی نوع هر انعقاد ـ تبصره 

 .است ساقط اعتبار درجه از و غیرقانونی مشابه مورد و مدنی قانون

کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و و مالی وارده به مصرف جانی خسارات و نقص و عیب هرگونه ـ 8ماده

کننده طی دوران ضمانت ایجاد کننده، توسط مصرفسیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه

 کند.کننده ایجاد نمیبرابر عرضهر کننده و اشخاص ثالث دگونه حقی برای مصرفشود از شمول این قانون خارج است و هیچ

 تحویل زمان در و نموده قید ضمانتنامه اوراق در کتبی صورت به را قانون این موضوع تعهدات است مکلف کنندهعرضه ـ9ماده

 .نماید اعالم کنندهمصرف به روشن و صریح طور به را قانون این موضوع مقتضی نحو به خودرو،

نامه اجرائی این قانون )به ویژه در مورد مالکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای آئین ـ10ماده

 رسد.و به تصویب هیأت وزیران میشده( ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده عرضه

کنندگان و اعالم گزارش ادواری بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرفبه نظارت  مکلف معادن و صنایع وزارت ـ11ماده

 ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.شش

 

 

 

 



 

  کنندگان خودرو نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفآیین 

های خدمات پس از فروش  های فروش، واسطه  واسطه کنندگان،  نامه شامل تمام عرضه  ـ ضوابط مندرج دراین آیین 1ماده

بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینیو نمایندگی

 .باشد کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می

 :روندت زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینامه اصطالحاـ در این آیین2ماده

 ـ1386الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب 

 .ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ه فروش، مبادرت به فروش خودروهایکننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطپ ـ عرضه

 .نمایدداخل کشور یا وارداتی خود مینو ساخت 

 انت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات،ت ـ خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضم

 .باشدتعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می

کننده، صرفاً یا توأماً عهده دار وقی که با موافقت عرضهث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حق

تواند به عنوان بخشی از باشند. واسطه مذکور میهای مجاز میخدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی

 .نماید کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه مجموعه عرضه 

 ر فروش و خدمات پس از فروش خودروکننده عهده داج ـ نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه

 .در طول مدت ضمانت است

( درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور 19117چ ـ شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی شماره )

ن س از فروش و نمایندگی های مجاز آکننده، واسطه خدمات پها و نحوه ارزیابی عرضهخودرو، شاخص خدمات پس از فروش

 .باشدو همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می

ح ـ دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور 

بندی های آ ن و همچنین ردهکننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگیها و نحوه ارزیابی عرضه، شاخصخدمات فروش خودرو

 .شودو پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ می

خ ـ خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی 

 .باشدکننده مینامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه( این آیین13( و )12مشخص مطابق مواد )مسافت 

تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی  د ـ خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، 
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 «نامه( این آیین2برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )»نامه و در قبال دریافت اجرت ( این آیین15مشخص مطابق ماده )

 .شودکننده انجام میکننده برای مصرفاز سوی عرضه

کننده ارائه می ذ ـ خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف

 .شود 

ـ خدمات فنی استاندارد: خدماتی  های المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل ای، ملی، بین  که مطابق با استاندارد کارخانه ر 

 .تخصصی رسمی باشد

 کننده و استفادهتعهد خدمات عرضهنامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و ز ـ ضمانت

 .شود کننده می خودرو، تحویل مصرف کننده به همراهمطلوب از خودرو که توسط عرضه

کننده به ویژه در مورد تعداد  ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه 

 .سرنشین و مقدار بار

ل خودرو از طرف ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحوی کننده: کتابچه س ـ کتابچه راهنمای مصرف

کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ، عناوین کننده به مصرفعرضه

متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات 

 )به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی( و همچنین عناوین بازدیدهای دوره  اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت

های اجرایی نامه و دستورالعملهای مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین ای، نام و نشانی نمایندگی 

 .آن باشد

عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره  ش ـ تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و درصورت

 .تضمین است

 .شودص ـ قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می

ض ـ شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام 

های ادواری یا کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز و ارائه گزارشلکرد عرضهارزیابی عم

 .شودکننده انتخاب میموردی به وزارت و عرضه

های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، ط ـ نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی

( اصالحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 51مزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده )اجرت یا دست

کننده، از وی دریافت ـ با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمی به مصرف1392

 . شودمی

 .( کیلومتر طی مسافت نکرده باشد99کننده بیش از )رفظ ـ خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مص



ع ـ عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن 

 .شودمی

 .: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد غ ـ قطعه ایمنی خودرو

ـ فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی  تبصره 

ف ـ عیب ایمنی: عیـوبـی که احتمـال ایجـاد صدمه به جسم، جان و مال  .شودجمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم می

مکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری تبصره ـ وزارت موظف است با ه .اشخاص گردد

 .اسالمی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید

)نظیر مایع ضدیخ و مایع ها )نظیر روغن موتور و گیربکس(، مایعات ق ـ قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن

ابالغ شیشه شوی(، فیلترها )نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن( و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و 

ها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آالیندگی زیست  ک ـ استانداردها و مقررات ابالغی: کلیه معیار خواهد شد. 

سازمان حفاظت محیط  ش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، محیطی، فرو

 .کننده الزامی استزیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضه

های ابالغی  کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استاندارد های عرضه های فنی شرکت  تبصره ـ استاندارد 

رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید کننده موظف است در سامانه اطالعـ عرضه3محسوب خواهد شد. ماده

مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، 

کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند م نماید. تبصره ـ عرضهزمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدا

کننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه ـ عرضه4فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید. ماده

رت شفاف و روشن مطابق جدول های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صوقید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش

های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد: ضوابط و روشهای رسانی و نمایندگیزیر تهیه و در پایگاه اطالع

ـ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی 1تبصره مختلف فروش

ـ سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به 2باشد. تبصره ام عقد قرارداد میمحصول مورد نظر در هنگ

فروش خودرو، مجوز مربوط شامل کننده موظف است قبل از اقدام به پیشـ عرضه 5شود. مادهصورت روزشمار محاسبه می

کننده وظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده مـ عرضه 6تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید. ماده

اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد 

، فهرست مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل

پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف

کننده، الزامی است. تبصره ـ هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف
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فزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب ا

کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ ـ عرضه 7شود. مادهفروش لحاظ می

ست در صورت تأخیر در تحویل کننده موظف اـ عرضه1دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید. تبصره

کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف

کننده، کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهـ در صورتی که مصرف2وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید. تبصره

تواند خودرو را به سایر کننده میز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضهظرف پانزده رو

ـ 3کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید. تبصرهمتقاضیان تحویل و نوبت مصرف

رارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده کننده یک ماه پس از عقد قدر صورت اعالم انصراف مصرف

کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به شود. عرضهنامه محاسبه و پرداخت می( این آیین4)

ـ 4شود. تبصرهف نمیکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراکننده پرداخت نماید. انصراف مصرفمصرف

کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف

کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط ـ عرضه 8تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد. ماده 

کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، ط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرفعرضه را نسبت به شرای

قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند. تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت 

کننده بر عهده ت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرفاستانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولی

کننده را در حضور وی کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرفـ عرضه9کننده است. ماده عرضه

کننده موظف است در ـ عرضه1کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد. تبصره 

رت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع صو

کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. درغیر این صورت عرضه

کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه صورتی که مصرف ـ در2کننده اقدام نماید. تبصره رضایت کتبی مصرف

نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، 

کننده بی موضوع به مصرفکننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتعرضه

کننده موظف است ـ عرضه3ترتیبی اتخاد نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد. تبصره

در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه 

کننده موظف است سند فروش، صورتحساب ـ عرضه10نامه رفتار نماید. ماده( این آیین17ماده )کننده، برابر از آن به مصرف

فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، 

داقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در کننده حهای ضمانت،کتابچه راهنمای مصرفمالیات و سایر موارد مربوط، برگه



های کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملـ عرضه11کننده ارائه نماید. مادهزمان تحویل خودرو به مصرف

و نظام زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید: الف ـ فرآیند فروش. ب ـ فرآیند 

کننده. پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو. ت ـ حمل مناسب خودرو از محل پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف

ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهعرضه ـ پذیرش، گردش کننده و نمایندگیکننده تا نمایندگی مجاز. ث  های مجاز خود. ج 

های مختلف  و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز. چ ـ راهنمای تعمیراتی بخش  ریزی تعمیراتکار خدمات قابل ارائه، برنامه

خودرو. ح ـ نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها. خ ـ نظام 

های مجاز خود. ذ ـ اطالع  که نمایندگی های مجاز خود. د ـ ارتقای کمی و کیفی شبتشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی

رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز. ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه 

های مجاز. ز ـ ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو. ژ ـ نظام رسیدگی به نمایندگی

های امدادی  یین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز. س ـ نظام ارایه خدمات سیار و طرح شکایات و تع

ـ دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از 12مشترکین خود. ماده در دوره تضمین و دوره تعهد برای

( کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای 40000بر چهل هزار )کننده حداقل دو سال یا کارکردی براتاریخ تحویل به مصرف

کننده حداقل بوس، میدل باس، اتوبوس،کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف خودروهای سنگین شامل مینی 

ورسیکلت از تاریخ تحویل ( کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موت200000دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار )

تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش  کننده می ـ عرضه1باشد. تبصره  کننده حداقل یک سال می به مصرف

کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به مندی مصرفرضایت

ـ ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای 2کننده اعالم گردد. تبصرهبه مصرف طور کتبی و شفاف

کننده موظف است قطعات، مواد ـ عرضه3باشد. تبصره  سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می 

های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین  عه مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجمو

ـ تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو 4نماید. تبصره 

های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول  ـ کلیه قطعات و مجموعه 13گردد. ماده نباشد، مشمول ضمانت نمی 

ـ فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده ازجمله تجهیزات 1باشند. تبصرهوره تضمین میخدمات د

کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان 

ـ عملکرد صحیح سیستم و قطعات 2تعیین و ابالغ خواهد شد. تبصرهباشد، توسط وزارت مورد نظر در دوره تضمین خودرو می

ـ عیوب 14باشد. مادهکیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز می

ر شبکه نمایندگی های کننده خودرو دناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف

گردد. های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین میکننده خودرو، باعث خروج مجموعهمجاز شرکت عرضه
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ـ مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان 15ماده 

کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای ـ عرضه16باشد. مادهکننده میرضهنشان تجاری و نوع خودرو، توسط ع

های کننده به نمایندگی( قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف5مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده )

بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد کننده تأکید مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف

کننده موظف است چنانچه ـ عرضه17کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید. مادهعرضه

 رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان

استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم 

ـ مدت زمان توقف خودرو، برای 1نامه اقدام نماید. تبصرهامکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین

رتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ت

برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظرگرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و 

مایندگی مجاز پس از انجام واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که ن

یابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به نماید، پایان می کننده را اعالم تعمیرات الزم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف

کننده برای رفع عیب تکراری به ـ در صورت مراجعه مصرف2شود. تبصرهدوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می

های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش مجاز و یا هریک از نمایندگیهمان نمایندگی 

های خودرو که ـ در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه3گردد. تبصره خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می 

جب بروز حادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا ( قانون مو3به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده )

ـ ضوابط پرداخت 18باشد. ماده  کننده خودرو می گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه

ی: از زمان خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: الف ـ خودروی سوار

نامه به مقدار پانزده ده ( این آیین17تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده )

شود. ب ـ خودروی کننده پرداخت می کننده به مصرف( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه0015/0هزارم )

( 17عمومی )تاکسی، وانت، ون(: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )

کننده پرداخت کننده به مصرف ( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه 002/0نامه به مقدار دو هزارم )این آیین

بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده(: به ازای هر روز توقف مازاد به شود. پ ـ خودروی سنگین )مینی می 

کننده ( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه001/0نامه به مقدار یک هزارم )( این آیین17میزان یاد شده در ماده )

ـ موتورسیکلت: به ازای هر روز تو کننده پرداخت می به مصرف نامه ( این آیین17قف مازاد به میزان یاد شده در ماده )شود. ت 

شود.  کننده پرداخت می کننده به مصرف( بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه001/0به مقدار یک هزارم )

ادگستری ـ در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی د1تبصره



کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک ـ عرضه2پذیرد. تبصرهانجام می

ـ در 3مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نماید. تبصره

کننده برای هر روز توقف خودرو از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف ی سنگین بیش صورتی که توقف خودرو 

ـ 19باشد. ماده ( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می 0002/0کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم )مازاد بر یک ماه، عرضه

ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به  کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش،عرضه

ای  اندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه  نامه را راه کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیینمصرف

کننده ـ عرضه20کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید. ماده  باشد که مصرف 

موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود 

های بارگیری  کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید. تبصره ـ عرضه

موارد تصادفی که ناشی از  ه و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای و حمل خودروهای در راه ماند

کننده در دوره تعهد موظف است از طریق ـ عرضه21های خودرو نباشد، تقبل نماید. ماده عیوب سایر قطعات و مجموعه 

های تحت مسئولیت خود و همچنین  ام خودرو های مجاز، نسبت به پذیرش تم واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی 

سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت 

کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق ـ عرضه22اقدام نماید. ماده

نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس ( این آیین2( ماده )بند )ط

کننده، آن را به واسطه خدمات پس گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهاز تطبیق و صحه

خدمات پس از فروش، صورتحساب  و یا واسطه  براساس این ضوابط، نمایندگی  های مجاز خود ابالغ نماید.از فروش و نمایندگی

کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات نماید. تبصره ـ عرضهکننده را به ایشان تسلیم میمصرف

های مجاز را ملزم نماید تا ضمن یندگیکننده موظف است نماـ عرضه23را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید. ماده

کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و تسلیم صورتحساب به مصرف

ست ـ نمایندگی مجاز موظف ا24قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند. ماده

چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با 

کننده، مراتب کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف مصرف 

د. تبصره ـ نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شو

( قانون به 3ـ چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده )25کننده تحویل و رسید دریافت نماید. مادهتعویضی را به مصرف

سطه خدمات پس از فروش کننده، واانگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضهعلت عدم کیفیت تعمیرات، سهل

کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات کننده گردد، عرضهو نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف
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های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس ـ تعداد نمایندگی26باشد. مادهبدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می

کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و ـ عرضه27عیین خواهد شد. مادهدستورالعمل ابالغی وزارت ت

خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه 

رزیابی خدمات فروش استفاده نماید. ( و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ا19117خدمات پس از فروش )استاندارد شماره 

های مجاز فروش و خدمات ها و نمایندگیای برای واسطه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ـ عرضه28ماده

پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز 

ـ شرکت عرضهصورتحساب هر مصرف کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات کننده اقدام نماید. تبصره 

کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول ـ مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف29این شبکه را فراهم نماید. ماده 

های صنعت، کننده، رأساً از طریق سازمانمصرفکننده و باشد. در صورت بروز اختالف بین عرضهکننده میبرعهده عرضه

گیرد. ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میمعدن و تجارت استان

 ( قانون مراجعه کند.3( ماده )2تواند به هیات حل اختالف موضوع تبصره )کننده تأمین نشود، میچنانچه رضایت مصرف

هیأت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأی 

ـ دبیرخانه هیأت 1کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود. تبصره

ـ 2باشد. تبصرهها میات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استانحل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلس

های حل اختالف نامه، هیأتها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیینسازمان صنعت، معدن و تجارت استان

وی انسانی و محل الزم را در های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیرمربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست

الزحمه کارشناس ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختالف رایگان است، اما حق3اختیار آنها قرار دهد. تبصره

کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعالم هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر رسمی که در هیأت حاضر و اظهار نظر می

هایی که ـ کلیـه نهـادهـا و سازمان4نماید. تبصرهپرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می این صورت، هیأت

کننده را به وزارت ارسال نمایند. نمایند موظفند شکایت مصرفکننـدگان جهت طـرح شکایت به آنها مراجعه میمصـرف

نامه مکلف است دستورالعمل اه پس از ابالغ این آیینکنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک مـ سازمان حمایت مصرف 5تبصره

ـ 30نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعالم نماید. ماده

نامه ینهای مجاز را براساس وظایف تعیین شده در قانون و آیکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگیعرضه

 کننده خودرو، واسطه فروش، ربط آن ایجاد نماید. تبصره ـ نظارت و ارزیابی ادواری عرضههای اجرایی ذیو دستورالعمل

کننده، به عهده شرکت های ارزیابی به وزارت و عرضه های مجاز آنها و ارائه گزارش خدمات پس از فروش و نمایندگی واسطه 

های مجاز فعال و تعلیق شده کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگیـ عرضه2باشد. تبصره بازرسی منتخب وزارت می 

کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه



بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را 

 نـامه بـر عهـده وزارت ـ مسئـولیت نظـارت بـر حسن اجـرای این آیین31عملکرد آن، به شرکت بازرسی معرفی نماید. ماده

 .شودلغـو می 29/02/1389مـورخ  44133/43678نـامـه شمـاره ـ تصمیـم32است. ماده 

 نمایندگیهای مجاز : فهرست

 نــــام  ردیف
کد 

 نمایندگی
 آدرس ایمیل آدرس  ساعات کاری تلــــفن ثابت  شهرستان

1 

نمایندگی 

 مرکزی 

 مایان دیزل

 تهران 1001

021-
44907894   

021-
44907896 

چهار -شنبه

الی  8شنبه 

45:16 

 8پنج شنبه    

  12الی 

جاده  12کیلومتر 

مخصوص کرج، 

خیابان سپاه اسالم ، 

 39پالک 

cdealer1001@mayan-
group.com 

2 
آقای امنیت 

 پرست 
 51004-041 تبریز 1401

پنج -شنبه

 30:8شنبه 

   00:18الی 

تبریز، بعد از پلیس 

، راه تبریز صوفیان

، روبروی 17کیلومتر

شهرک سرمایه 

 گذاری خارجی

dealer1401@mayan-
group.com 

3 

شرکت 

پیشرو دیزل 

پارسیان 

 )آقای عربی(

 مشهد 1501
051-

33924041-42 

چهار -شنبه

الی  8شنبه 

30:13/ 00:15 

  00:19الی 

 8پنج شنبه  

  12الی 

مشهد،شهرک صنعتی 

قدس)طرق( بلوار 

 4کارگر، کارآفرین 

dealer1501@mayan-
group.com 

 09179266288 شیراز 1703 آقای مکرم 4

چهار -شنبه

الی  8شنبه 

الی  00:15 /13

پنج   00:18

الی  8شنبه 

13 

شیراز،بلوارخلیج 

متر بعداز  500فارس،

پل کمربندی،سمت 

 راست

dealer1703@mayan-
group.com 

5 

شرکت 

تالشگران 

صنعت 

خودرو آسیا 

 )آقای حمید(

 اهواز 1601
0613-

4427772 

چهار -شنبه

الی  8شنبه 

00:17    

 8پنج شنبه 

 12الی 

 11اهواز، کیلومتر 

جاده اهواز ماهشهر 

)برومی( روبروی 

شرکت نفت و گاز 

 مارون 

dealer1601@mayan-
group.com 

6 * 

نمایندگی 

ماموت دیزل 

 ارومیه

 ارومیه 1403
044-

32721531-4 

-شنبه

 8چهارشنبه  

  18:17الی 

 2ارومیه، کیلومتر 

 جاده سلماس
dealer1403@mayan-

group.com 
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mailto:cdealer1001@mayan-group.com
mailto:dealer1401@mayan-group.com
mailto:dealer1401@mayan-group.com
mailto:dealer1501@mayan-group.com
mailto:dealer1501@mayan-group.com
mailto:dealer1703@mayan-group.com
mailto:dealer1703@mayan-group.com
mailto:dealer1601@mayan-group.com
mailto:dealer1601@mayan-group.com
mailto:dealer1403@mayan-group.com
mailto:dealer1403@mayan-group.com
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7 * 

نمایندگی 

ماموت دیزل 

 سیرجان

 سیرجان 1303
034-

42382740 

-شنبه

 8چهارشنبه  

  18:17الی 

 8پنج شنبه 

 13الی 

کرمان، سیرجان، 

بلوار امام رضا، 

روبروی منطقه ویژه 

معاینه )گمرک( جنب 

 فنی

dealer1303@mayan-
group.com 

8 * 
آقای 

 شریعنی
 سنندج 1801

087-
91013350 

-شنبه 

چهارشنبه  

 /13الی  30:8

 18الی  14 

پنج شنبه  

/  13الی  30:8

 16الی  14

 4سنندج، کیلومتر 

 جاده کرمانشاه 
dealer1801@mayan-

group.com 

9 * 
آقای 

 مشایخی
 اراک 1802

086-
33544292 

-شنبه

چهارشنبه 

الی  30:8

30:17 

پنج شنبه 

 14الی  30:8

جاده  9اراک، کیلومتر 

 تهران
dealer1802@mayan-

group.com 

10 
* 

 زاهدان 1502 آقای کیخا
0915-

5400413 

پنج -شنبه

الی  8شنبه  

12  / 

 18الی  14

زاهدان، انتهای بلوار 

 شهید فاضلی
dealer1502@mayan-

group.com 

11 
* 

آقایان 

-معتمدزاده

 خانی

1304 
 -یزد

 اشکذر

035-
32725511-3 

-شنبه 

 8چهارشنبه  

 16الی 

 8پنج شنبه  

 14الی 

جاده یزد  10کیلومتر 

اردکان، روبروی 

 پلیس راه اشکذر

dealer1304@mayan-
group.com 

12 
* 

 گرگان 1102 آقای ظلی
017-

32139901 

-شنبه

 8چهارشنبه 

 17الی 

 8پنج شنبه 

 13الی 

گرگان، جاده گرگان، 

 28علی آباد، جرجان 
dealer1102@mayan-

group.com 

13 
* 

شرکت 

سامان دیزل 

آسیا )آقای 

 عابدی(

 اصفهان 1302
031-

33862466 

-شنبه

چهارشنبه  

 /13الی 30:8

  30:18الی  15

پنج شنبه 

 13 الی 30:8

اصفهان، شاهپور 

جدید، خیابان 

مشیرالدوله شرقی، 

 بعد از بانک شهر

dealer1302@mayan-
group.com 

 

به سایت شرکت در ایران  میتسوبیشی فوسواز آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش  العجهت اط
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