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شرایط و ضوابط گارانتى خودرو
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نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید.
3- هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش 

شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد.
4- اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا 
جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد 

اولیه)
5-  در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در 

خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر
6-  عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو 
گردد-  موتور  به  آسیب  به  منجر  که  آب  میان  از  خودرو  با  عبور  نظیر 

استفاده در مسابقه رانندگی و ....
انژکتورشوي،  مواد  سوخت،  هاي  مکمل  ادتیو،  هرگونه  از  استفاده   -7
... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت  سوخت ناخالص و 

رسانی 
8- در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در 
موعد  در  راهنما)  دفترچه  این  نگهدارى خودرو»  و  ها  بخش «سرویس 

مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت 
نپذیرفته باشد.

9- در صورتى که پالك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد.

گارانتی قطعات و خدمات:
شعب و عاملیت هاى شرکت نگین خودرو، خدمات ارائه شده به مشترى 
را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات 
تعویضى را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) 

ضمانت مى نمایند.

ارائه صورتحساب رسمی: 
    ارائه فاکتور رسمی و سیستمی و هزینه تعمیرات و قطعات در زمان 

تحویل خودرو به مشتریان توسط شعب و عاملیت ها الزامى است.
     هزینه هاي دریافتی از مشتریان می بایست مطابق نرخ مصوب شرکت 

باشد.
    مشترى محترم مى تواند نرخ هاى مصوب قطعات و تعمیرات را در 

سایت شرکت مشاهده نماید.

الزام پذیرش خودروهاي داراي مشکل ایمنی:
هر  تحت  هستند  موظف  خودرو  نگین  شرکت  هاى  عاملیت  و  شعب 
قطعات  عیب  وجود  دلیل  به  که  خودروهایی  کلیه  پذیرش  به  شرایطی 

ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نمایند.

شرایط و ضوابط گارانتى خودرو
تعریف تضمین یا ضمانت (گارانتی):

بر کارکرد  تقبل شرکت سازنده مبنی  و  تعهد  قانون گارانتی،  بر مبناى 
صحیح خودرو در یک دوره معین است که نوعی تضمین طراحی، مکانیزم 
قطعات و مونتاژ به حساب می آید. در صورت بروز هر گونه مشکل در این 
دوره، کلیه ایرادات ناشی از تولید، در چهارچوب شرایط و ضوابط اشاره 
شده در این دفترچه، به رایگان توسط شرکت تولید کننده / عرضه کننده 

محصول برطرف خواهد شد.
گارانتی خودرو:

1- خودرو ارائه شده از زمان تاریخ تحویل به اولین مالک براى مدت 2 
سال یا 40/000 کیلومتر (هر کدام که زودتر به اتمام برسد) تحت پوشش 
ضمانت قرار دارد. اما شرکت نگین خودرو با توجه به شرایط توافق شده 
با مشترى (قرارداد فروش خودرو) بازه گارانتى را تا 5 سال یا 150/000 

کیلومتر تمدید نموده است.
هاى  عاملیت  یا  شعب  توسط  بایست  می  گارانتی  خدمات  هرگونه   -2

شرکت نگین خودرو صورت پذیرد.
3- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به 

تشخیص شرکت نگین خودرو) و دستمزد مربوطه می باشد.
4- قطعات تعویض شده گارانتی، متعلق به شرکت نگین خودرو می باشد.

تبصره: ضمانت رنگ خودرو 3 سال می باشد.

موارد محدودیت یا خارج از تعهدات گارانتی:
دوره  خدمات  مشمول  زیر،  جدول  مطابق  مصرفی  مواد  و  قطعات   -1

تضمین نمی باشند:

و  کیفی  عیوب  از  ناشی  استهالکی  و  مصرفی  مواد  قطعات،  تبصره: 
دوره  خدمات  مشمول  نیز  خودرو  هاي  مجموعه  از  هریک  در  مونتاژي 

تضمین مى باشند.
2- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده و 
عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو 

است، به شرح جدول زیر مى باشد:

نام قطعات و مواد مصرفى
روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدورلیک

مایعات نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوي
فیلترها نظیر فیلتر سوخت، هوا و روغن

نام قطعات

لنت ترمز، المپ، شمع، تسمه ها، برف پاکن

صفحه کالچ ، باطرى

کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن

الستیک، سیستم پخش صوت، دیسک چرخ، سیستم تعلیق خودرو

زمان تضمین کارکرد

10 هزار کیلومتر
12 ماه یا 20 هزار کیلومتر

18 ماه یا 30 هزار کیلومتر

24 ماه یا 40 هزار کیلومتر

(هر کدام زودتر حادث گردد)

(هر کدام زودتر حادث گردد)

(هر کدام زودتر حادث گردد)
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شرایط و ضوابط گارانتى خودروگارانتــى خودرو
نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید.

3- هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش 
شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد.

4- اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا 
جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد 

اولیه)
5-  در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در 

خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر
6-  عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو 
گردد-  موتور  به  آسیب  به  منجر  که  آب  میان  از  خودرو  با  عبور  نظیر 

استفاده در مسابقه رانندگی و ....
انژکتورشوي،  مواد  سوخت،  هاي  مکمل  ادتیو،  هرگونه  از  استفاده   -7
... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت  سوخت ناخالص و 

رسانی 
8- در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در 
موعد  در  راهنما)  دفترچه  این  نگهدارى خودرو»  و  ها  بخش «سرویس 

مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت 
نپذیرفته باشد.

9- در صورتى که پالك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد.

گارانتی قطعات و خدمات:
شعب و عاملیت هاى شرکت نگین خودرو، خدمات ارائه شده به مشترى 
را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات 
تعویضى را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) 

ضمانت مى نمایند.

ارائه صورتحساب رسمی: 
    ارائه فاکتور رسمی و سیستمی و هزینه تعمیرات و قطعات در زمان 

تحویل خودرو به مشتریان توسط شعب و عاملیت ها الزامى است.
     هزینه هاي دریافتی از مشتریان می بایست مطابق نرخ مصوب شرکت 

باشد.
    مشترى محترم مى تواند نرخ هاى مصوب قطعات و تعمیرات را در 

سایت شرکت مشاهده نماید.

الزام پذیرش خودروهاي داراي مشکل ایمنی:
هر  تحت  هستند  موظف  خودرو  نگین  شرکت  هاى  عاملیت  و  شعب 
قطعات  عیب  وجود  دلیل  به  که  خودروهایی  کلیه  پذیرش  به  شرایطی 

ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نمایند.

تبصره: عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره 
تضمین نبوده و براساس استانداردهاي ابالغی شامل دوران تعهد نیز می 

باشد.
3- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارات حاصل از حادثه یا 
تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد.

4- عوامل آسیب زننده به رنگ خودرو مانند پاشش مواد شیمیایی، شیره 
درختان، فضوالت پرندگان و باران اسیدى مشمول گارانتی نمی باشد.

مشمول  خودرو  داخلى  تزئینات  و  ها  صندلى  استهالك  و  سایش   -5
گارانتى نمى شود.

6- میزان    ضمانت تنظیمات بدنه خودرو تا کارکرد 5/000 کیلومتر مى 
باشد. 

موارد نقض و لغو گارانتی:
گارانتی  پوشش  از  زیر  مرتبط در حاالت  یا قسمت هاي  تمامى خودرو 

خارج می شود:
اتومبیل دچار عیب و نقصى  یا حوادث،  اثر تصادف  بر  1- در صورتیکه 

گردد که بر عملکرد قسمتهاى دیگر خودرو تاثیر بگذارد.
2- دستکاري سیستم کیلومترشمار به طوري که تشخیص مسافت طی 

شده ممکن نباشد.
توجه: چنانچه کیلومترشمار خودرو شما کار نمى کند در اسرع وقت به 

موارد محدودیت یا خارج از تعهدات گارانتی:
دوره  خدمات  مشمول  زیر،  جدول  مطابق  مصرفی  مواد  و  قطعات   -1

تضمین نمی باشند:

و  کیفی  عیوب  از  ناشی  استهالکی  و  مصرفی  مواد  قطعات،  تبصره: 
دوره  خدمات  مشمول  نیز  خودرو  هاي  مجموعه  از  هریک  در  مونتاژي 

تضمین مى باشند.
2- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده و 
عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو 

است، به شرح جدول زیر مى باشد:
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 هزینه بارگیرى و حمل خودروى در راه مانده:
در دوره تضمیـــن هزینه هاي بارگیري و حمل خودروهاي در راه مانده و 
غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین شعب یا عاملیت به استثناي موارد تصادفی 
که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه هاي خودرو نباشد، مشروط بر 

تایید گارانتى تعمیرات قابل پرداخت به صورت رایگان مى باشد.

تعهد خدمات گارانتی:
در صورتی که مشترى در دوره تضمین به شعبه یا عاملیت شرکت نگین 
در  شرایطی  هر  تحت  عیوب خودرو  کامل  رفع  و  نماید  مراجعه  خودرو 
عاملیت  یا  شعبه  نباشد،  مقدور  مذکور  دوره  از  مانده  باقی  زمان  مدت 
موظف است ضمن اعالم کتبی موضوع به مشترى ترتیبی اتخاذ نماید که 

خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

دوره تعهد (وارانتی):
مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از 
فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط 

عرضه کننده می باشد.

 

شرایط و ضوابط گارانتى خودروگارانتــى خودرو

نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید.
3- هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش 

شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد.
4- اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا 
جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد 

اولیه)
5-  در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در 

خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر
6-  عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو 
گردد-  موتور  به  آسیب  به  منجر  که  آب  میان  از  خودرو  با  عبور  نظیر 

استفاده در مسابقه رانندگی و ....
انژکتورشوي،  مواد  سوخت،  هاي  مکمل  ادتیو،  هرگونه  از  استفاده   -7
... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت  سوخت ناخالص و 

رسانی 
8- در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در 
موعد  در  راهنما)  دفترچه  این  نگهدارى خودرو»  و  ها  بخش «سرویس 

مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت 
نپذیرفته باشد.

9- در صورتى که پالك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد.

گارانتی قطعات و خدمات:
شعب و عاملیت هاى شرکت نگین خودرو، خدمات ارائه شده به مشترى 
را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات 
تعویضى را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) 

ضمانت مى نمایند.

ارائه صورتحساب رسمی: 
    ارائه فاکتور رسمی و سیستمی و هزینه تعمیرات و قطعات در زمان 

تحویل خودرو به مشتریان توسط شعب و عاملیت ها الزامى است.
     هزینه هاي دریافتی از مشتریان می بایست مطابق نرخ مصوب شرکت 

باشد.
    مشترى محترم مى تواند نرخ هاى مصوب قطعات و تعمیرات را در 

سایت شرکت مشاهده نماید.

الزام پذیرش خودروهاي داراي مشکل ایمنی:
هر  تحت  هستند  موظف  خودرو  نگین  شرکت  هاى  عاملیت  و  شعب 
قطعات  عیب  وجود  دلیل  به  که  خودروهایی  کلیه  پذیرش  به  شرایطی 

ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نمایند.

موارد محدودیت یا خارج از تعهدات گارانتی:
دوره  خدمات  مشمول  زیر،  جدول  مطابق  مصرفی  مواد  و  قطعات   -1

تضمین نمی باشند:

و  کیفی  عیوب  از  ناشی  استهالکی  و  مصرفی  مواد  قطعات،  تبصره: 
دوره  خدمات  مشمول  نیز  خودرو  هاي  مجموعه  از  هریک  در  مونتاژي 

تضمین مى باشند.
2- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده و 
عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو 

است، به شرح جدول زیر مى باشد:
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نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید.
3- هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش 

شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد.
4- اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا 
جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد 

اولیه)
5-  در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در 

خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر
6-  عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو 
گردد-  موتور  به  آسیب  به  منجر  که  آب  میان  از  خودرو  با  عبور  نظیر 

استفاده در مسابقه رانندگی و ....
انژکتورشوي،  مواد  سوخت،  هاي  مکمل  ادتیو،  هرگونه  از  استفاده   -7
... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت  سوخت ناخالص و 

رسانی 
8- در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در 
موعد  در  راهنما)  دفترچه  این  نگهدارى خودرو»  و  ها  بخش «سرویس 

مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت 
نپذیرفته باشد.

9- در صورتى که پالك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد.

گارانتی قطعات و خدمات:
شعب و عاملیت هاى شرکت نگین خودرو، خدمات ارائه شده به مشترى 
را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات 
تعویضى را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) 

ضمانت مى نمایند.

ارائه صورتحساب رسمی: 
    ارائه فاکتور رسمی و سیستمی و هزینه تعمیرات و قطعات در زمان 

تحویل خودرو به مشتریان توسط شعب و عاملیت ها الزامى است.
     هزینه هاي دریافتی از مشتریان می بایست مطابق نرخ مصوب شرکت 

باشد.
    مشترى محترم مى تواند نرخ هاى مصوب قطعات و تعمیرات را در 

سایت شرکت مشاهده نماید.

الزام پذیرش خودروهاي داراي مشکل ایمنی:
هر  تحت  هستند  موظف  خودرو  نگین  شرکت  هاى  عاملیت  و  شعب 
قطعات  عیب  وجود  دلیل  به  که  خودروهایی  کلیه  پذیرش  به  شرایطی 

ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نمایند.

موارد محدودیت یا خارج از تعهدات گارانتی:
دوره  خدمات  مشمول  زیر،  جدول  مطابق  مصرفی  مواد  و  قطعات   -1

تضمین نمی باشند:

و  کیفی  عیوب  از  ناشی  استهالکی  و  مصرفی  مواد  قطعات،  تبصره: 
دوره  خدمات  مشمول  نیز  خودرو  هاي  مجموعه  از  هریک  در  مونتاژي 

تضمین مى باشند.
2- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده و 
عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو 

است، به شرح جدول زیر مى باشد:

سرویس و نگهدارى خودرو
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سرویس و نگهدارى خودرو

اکنون از شما دعوت مى کنیم مطالب این دفترچه را به خوبى 
مطالعه فرمایید.

برنامه سرویس و نگهدارى، شامل سرویس هاى زیر مى شود:
- سرویس هاى دوره اى

- سرویس هاى تکمیلى (با توجه به نوع خودرو و یا  نوع موتور)
- سرویس در شرایط خاص استفاده

به خودروى جدیدتان خوش آمدید
از حسن انتخاب شما و اعتمادتان به این خودرو متشکریم

تا  است  شده  گرفته  کار  به  سازنده  شرکت  فنى  دانش  و  مهارت  تمام 
کیفیت این محصول رضایت کامل شما را تامین نماید. به منظور استفاده 
بهینه از خودرو و محافظت هر چه بهتر از سرمایه شما، شرکت سازنده 
را  اى  ویژه  نگهدارى  و  برنامه سرویس  از محصوالت خود  براى هر یک 

تنظیم کرده است.
مسئولیت انجام به موقع سرویس ها و نگهدارى از خودرو، مطابق توصیه 

هاى شرکت سازنده بر عهده مالک خودرو است.

شبکه  به  را  خود  خودروى  تعمیر  و  سرویس  شود  مى  توصیه  توجه: 
که  پرسنلى  تا  بسپارید  خودرو  نگین  شرکت  فروش  از  پس  خدمات 
تخصص الزم جهت انجام فعالیت روى خودروى شما را کسب نموده اند، 
بتوانند کیفیت مناسب، ایمنى، راحتى و کارایى خودرو شما را تضمین 

نمایند.

رعایت برنامه سرویس و نگهدارى، زمان ها و استاندارد هاى مواد 
مصرفى در طول مدت گارانتى خودرو الزامى است.
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سرویس و نگهدارى خودرو
سرویس هاى تکمیلى : 

برحسب میزان کارکرد خودرو یا عمر آن، الزم است بعضى قطعات عالوه 
بر قطعات تعویض شده در سرویس هاى دوره اى تعویض شوند.

براى اطالع از جزئیات این نوع سرویس ها و به ویژه اینکه آیا با تعویض 
شبکه  به  خیر،  یا  نیز هست  دیگر  قطعات  تعویض  به  نیازى  قطعه  یک 

خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

- استفاده از مواد مطابق استاندارد هاى مشخص شده الزامى است.
- شرکت سازنده این حق را براى خود محفوظ نگه مى دارد تا در هر زمان 

از عمر خودرو برنامه سرویس و نگهدارى آن را تغییر دهد.

سرویس هاى دوره اى :
سرویس هاى دورهاى شامل بازدید از خودرو، تعویض روغن ها، فیلتر ها 

و بررسى سطح سیاالت مطابق روش نگهدارى شرکت رنو مى باشد.
سرویس هاى ادوارى این خودرو مى بایست بصورت سالیانه یا پیمایش 

10/000 کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) انجام پذیرد.
مسافت  مقدار  نمایشگر  اى،  دوره  سرویس  هر  انجام  هنگام  توجه: 
باقیمانده تا <<تعویض روغن/سرویس>> بعدى در خودروهایى که به آن 

مجهز هستند باید صفر شود.
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جابه جایى چرخ ها (جلو/عقب)
- فقط 4X4 DUSTER (چهار چرخ متحرك)

تنظیم مجدد
- نمایشگر مقدار مسافت باقى مانده تا تعویض روغن / سرویس بعدى

بررسى وضعیت تجهیزات دید
- چراغ هاى بیرونى 

- روشنایى داخل 
- وضعیت شیشه ها و آیینه ها

- فرسودگى تیغه هاى برف پاك کن جلو و عقب
- سطح مایع شیشه شور جلو و عقب 

برچسب ها 
- بررسى وجود و مناسب بودن محل برچسب هاى ایمنى کیسه هوا و 

محفظه موتور.
عیب یابى

- بررسى وضعیت باترى.
- بررسى واحد هاى کنترل الکترونیکى به وسیله دستگاه عیب یاب.

- بررسى عملکرد چراغ هاى هشدار در صفحه نشانگرها. 

پاورقى:  (1) برحسب سطح خودرو یا کشور

عملیات مرتبط با سرویس هاى دوره اى:
بدنه 

- بررسى عدم زنگ زدگى قطعات.
- تمیز کردن بازوهاى بادشکن و پنل هاى متحرك سقف شیشه اى.

- بررسى عملکرد و روغن کارى قفل ها.
موتور

- تعویض روغن موتور
- تعویض فیلتر روغن
- بازدید مسیر اگزوز

بازدید سطح سیاالت و عدم نشتى در مدارها
- بازدید سیستم فرمان هیدورلیک .

- بازدید مدار مایع خنک کننده.
- بازدید سیستم ترمز/کالچ هیدورلیک

بازدید سیستم تعلیق و فرمان
- وضعیت گرد گیر ها، ضربه گیرها و سیبک ها

رفع  اسپرى  یا  زاپاس  چرخ  (همچنین  ها  چرخ  باد  فشار  و  وضعیت   -
پنچرى)

- اطمینان از عدم نشتى روغن در کمک فنرهاى جلو و عقب.
- وضعیت لنت و دیسک هاى ترمز جلو و عقب

(1)

(1)

(1)

سرویس و نگهدارى خودرو
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سرویس و نگهدارى خودرو(جدول سرویس هاى دوره اى خودروها

*

مدل خودرو

چک و تزریق گاز سیستم تهویه مطبوع

بازدید و تمیزکارى سیستم تهویه مطبوع

سرویس رنو

تعویض فیلتر هواکش موتور

 تعویض فیلتر کابین

تعویض شمع موتور

 تعویض روغن سیستم ترمز

تعویض کیت تسمه تایم

تعویض کیت تسمه دینام

 تعویض مایع سیستم خنک کننده

بازدید روغن گیربکس

تعویض روغن گیربکس

تعویض روغن هیدرولیک فرمان

بررسى و سرویس کفشکهاى ترمز عقب

تعویض فیلتر بنزین(در صورت وجود) 

رنو کوئوس

هر 3 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

40،000 کیلومتر 

هر 2 سال یا 60،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر80،000  کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

رنو سیمبل

هر 4 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

40،000 کیلومتر 

هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر80،000  کیلومتر

نیاز ندارد

 هر60،000 کیلومتر 

 هر20،000 کیلومتر 

رنو تلیسمان

هر 4 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 6 سال یا 60،000 کیلومتر

هر 3 سال یا 60،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

 هر 6 سال یا 120،000 کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

رنو داستر

هر 4 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

40،000 کیلومتر 

هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر80،000  کیلومتر

نیاز ندارد

 هر60،000 کیلومتر 

 هر20،000 کیلومتر 

*

شمع کولئوس جدید هر 6 سال یا 60000 کیلومتر تعویض مى شود.
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سرویس و نگهدارى خودرو(جدول سرویس هاى دوره اى)جدول سرویس هاى دوره ه اى خودروهاسرویس و نگهدارى خودرو
مدل خودرو

چک و تزریق گاز سیستم تهویه مطبوع

بازدید و تمیزکارى سیستم تهویه مطبوع

سرویس رنو

تعویض فیلتر هواکش موتور

 تعویض فیلتر کابین

تعویض شمع موتور

 تعویض روغن سیستم ترمز

تعویض کیت تسمه تایم

تعویض کیت تسمه دینام

 تعویض مایع سیستم خنک کننده

بازدید روغن گیربکس

تعویض روغن گیربکس

تعویض روغن هیدرولیک فرمان

بررسى و سرویس کفشکهاى ترمز عقب

تعویض فیلتر بنزین(در صورت وجود) 

رنو سفران (لتیتیود)

هر 3 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 100،000 کیلومتر 

هر 2 سال یا 60،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 60،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر80،000  کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

رنو الگونا

هر 3 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 100،000 کیلومتر

هر 2 سال یا 60،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 60،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر80،000  کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

رنو فلوئنس

هر 4 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 100،000 کیلومتر

هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 10،000 کیلومتر یا 1 سال

 هر 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

رنو اسکاال

هر 4 سال

 هر 2 سال

هر 1 سال یا  10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 1 سال یا 10،000 کیلومتر

هر 100،000 کیلومتر

هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

هر 4 سال یا 80،000 کیلومتر

 هر 3 سال یا 80،000 کیلومتر

هر 10،000 کیلومتر یا 1 سال

 هر 80،000 کیلومتر

نیاز ندارد

نیاز ندارد

 هر20،000 کیلومتر 

**

* *

کیت تسمه دینام اسکاال با موتور 1600cc در هر 60000 کیلومتر یا 4 سال مى بایست تعویض گردد.کیت تسمه دینام سفران 2000cc هر 4 سال یا 80000 کیلومتر تعویض مى شود.
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سرویس و نگهدارى خودرو(شرایط خاص)

فاصله زمانىسرویس هایى که باید انجام شود

تعویض  و  موتور  روغن  تعویض 
فیلتر روغن

تعویض فیلتر هواى داخل اتاق
تعویض فیلتر سوخت

حرکتى        هاى  مکانیزم  تعویض 
و  تایمینگ  دینام،  هاى  (تسمه 

پولى ها)
هنگام  ها،  موتور  از  بعضى   در 
هاى  پولى  سرویس  این  انجام 
تعویض  باید  گیر  ضربه  داراى 

شوند.
براى اطالعات بیشتر، توصیه مى 
کنیم به عاملیت هاى رنو مراجعه  

نمایید.

در شرایط خاص استفاده، فواصل 
تعویض بر حسب کیلومتر، تقسیم 

بر دو شود.
شرایط خاص ((استفاده در محیط 

پرگرد و خاك))
ها       تسمه  تعویض  زمانى  فاصله 
براى  که  را  تایمینگ)  و  (دینام 
استفاده عادى توصیه شده است، 

تغییر نمى دهد.

سرویس در شرایط خاص استفاده
در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت، رنو کاهش فاصله زمانى 
تعویض سیاالت و بعضى قطعات خودرو را با توجه به این شرایط الزامى 

مى داند.
سرویس))   / روغن  ((تعویض  تا  باقیمانده  مسافت  مقدار  نمایشگر  نباید 

بعدى در هنگام انجام سرویس هاى خاص صفر شود.
آنها  به  مربوط  زمانى  فواصل  کاهش  و  استفاده  خاص  شرایط  فهرست 
(فاصله زمانى محدود مى شود به هر کدام از دو حالت که زودتر به وقوع 

بپیوندد).
کند  مى  کار  آهسته  دور  حالت  در  ها  زمان   %50 از  بیش  در  خودرو   

(مثال:کارکردن مداوم در جا بدون خاموش کردن موتور).
  استفاده از خودرو در حداقل 50%  مسیرها با سرعت کمتر از 30 کیلومتر 
ها،  تاکسى  شهرى،  هاى  محیط  در  بیشتر  خودرو  از  (استفاده  ساعت  در 

خودروهاى آموزش رانندگى، حمل بار و ...).
  استفاده از خودرو در حداقل 30% مسیرها در حال بکسل کردن، یدك 
به  مربوط  (فقط  کیلوگرم   500 از  بیشتر  وزن  به   ... و  کاروان  کشیدن، 

خودرو هاى خاص).
  استفاده از خودرو در محیط هاى پر گرد و خاك (محیط کارگاهى، بیش 

از 1000 کیلومتر در سال رانندگى در پیست اتومبیلرانى ...)
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سرویس و نگهدارى خودرو(شرایط خاص)

 

در  استفاده طوالنى مدت   :  (4WD) متحرك    خودروهاى چهار چرخ 
بسیار  مناطق  در  شدید.....)  باران  (مثال:  سخت  بسیار  محیطى  شرایط 

مرطوب یا رانندگى مداوم در آب یا گل والى.

   استفاده طوالنى مدت (بیش از 3000 کیلومتر در سال) از سوخت هاى 
غیر منطبق با توصیه هاى رنو با کیفیت نامناسب

- برحسب سوخت  استفاده شده، زمان تعویض شمع هاى جرقه مى تواند 
جلو انداخته شود. براى اطالعات بیشتر توصیه میکنیم به شبکه خدمات 

پس از فروش نگین خودرو مراجعه فرمایید. فاصله زمانىسرویس هایى که باید انجام شود

در شرایط خاص استفاده، 
فواصل تعویض توصیه شده

بر حسب کیلومتر ، تقسیم بر دو شود

تعویض روغن موتور و
 تعویض فیلتر روغن موتور

فاصله زمانىسرویس هایى که باید انجام شود

در شرایط خاص استفاده، 
فواصل تعویض توصیه شده

بر حسب کیلومتر ، تقسیم بر دو شود
تعویض روغن دیفرانسیل عقب

 TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 روغن:

   استفاده طوالنى مدت (بیش از 5000 کیلومتر در سال) در دماى ثابت 
کمتر از 15- درجه سانتیگراد.
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یا

درجه گرانروى

T > - 15 C
T > - 20 C
T > - 25 C

T > - 30 C

استاندارد
موتور بنزینى
 اتمسفریک 

کلیه مدل هاى 
داراى موتور بنزینى 

اتمسفریک

0W30
یا

0W40

5W30
یا

5W40

0W30
یا

0W40

15W40
یا

15W50

15W40
یا

15W50

0W30
یا

0W40

5W30
یا

5W40
 یا

5W50

5W30
یا

5W40
 یا

5W50

10W30
یا

10W40
 یا

15W50

10W30
یا

10W40
 یا

15W50

10W40 10W40 RN 0700

API SL / API SM

ACEA A1/ACEA
A2/ACEAA3

/ACEAA5

سرویس و نگهدارى خودرو(روغن موتور)
در  را  خود  خودرو  براى  شده  توصیه  روغن  گرانروى  درجه  و  استاندارد 

جدول زیر بیابید.
در خصوص درجات گرانروى، پایین ترین درجه حرارت عنوان شده است.
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سرویس و نگهدارى خودرو(روغن موتور)

یا

درجه گرانروى

T > - 15 C

T > - 20 C

T > - 25 C

T > - 30 C

0W40

0W40

0W40

0W40

5W40

5W40

5W30

5W40

5W40

5W30

5W40

5W40

5W30

5W40 5W40 5W40
RN 0710

RN 0710

ACEA A3/B4

ACEA A3/B4

ACEA A5/B5

استاندارد

موتور بنزینى مجهز به توربو شارژ

RENAULT SPORT یا

موتور بنزینى مجهز به توربو شارژ

RENAULT SPORT یا

به غیر از: 

TCe 100
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سرویس و نگهدارى خودرو

نام خودرو
تلیسمان

فلوئنس اتوماتیک
فلوئنس دنده اى

داستر دو دیفرانسیل
داستر تک دیفرانسیل

اسکاال 2,0 لیترى
اسکاال 1,6 لیترى
سفران 2 لیترى

سفران 2,5 لیترى
سفران 3,5 لیترى

سیمبل
کولئوس

کولئوس جدید

مصرف سوخت شهرى
7,9
9,3
9,3
11,7
11,7
10,4
8,9
11

13,4
15,7
6,9

12,9
10,7

مصرف سوخت جاده اى
5,5
6
6

7,3
7,3
6,1
5,2
7

7,7
7,5
5,1
8

6,9

مصرف سوخت ترکیبى
6,3
7,3
7,3
8,9
8,9
7,7
6,6
8,3
9,7
10,5
5,8
9,5
8,3

اطالعات مصرف سوخت خودرو ها:
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لیست شبکه خدمات پس از فروش نگین خودرو
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ف
د ردی
ک

ت
ملی

نامشهراستانعا
تلفنآدرسعاملیت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ارومیه

اصفهان

اصفهان

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

مشهد

نیشابور

سمنان

شاهرود

آذربایجان غربى

اصفهان

اصفهان

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

خراسان رضوى

خراسان رضوى

سمنان

سمنان

جوانمنش

تیمورى

قناد

یگانه

شاه پرى

مرکزى

بهروزى مند

بهروزى مند

شکارى-کالنتریان

ورزنده

حسینى-محمدى

خسروانى

ترابى

بلوار فرودگاه (جاده سلماس)، پالك 337

جاده اصفهان-شیراز، 5 کیلومتر بعد از شماره گذارى

خیابان امام خمینى، پالك 21

مجیدیه شمالى، میدان ملت، خیابان میرزا على

میدان رسالت، بزرگراه رسالت، پالك 753

جاده دماوند، بین سازمان آب و خیابان اتحاد، کوى ظهیرى، پالك 208

اتوبان نواب، بعد از تونل توحید، خیابان امام خمینى، پالك 421

خیابان قزوین، خیابان سبحانى، کوچه لشگرى، پالك40

خیابان آجودانیه، بلوار محمدى، خیابان البرز، مجتمع خودرو البرز

خیابان گاراژدارها، کوشش32

میدان ابوسعید ابوالخیر، ابتداى بلوار رسالت غربى

میدان قومس، ابتداى بلوار خودکفایى

میدان امام رضا، جاده شاهرود - مشهد

044 32720140
044 32720023 108

209

213

408

  413

700

416

417

414

308

309

221

222

031 33204131-2
031 37111

021 77229000-1

051 43219960-3

023 33300001
023 33335780
023 32221185
023 32226108

021 75043888

021 66838842
021 66831663
021 66681255
021 66696220
021 26153451
021 26153453
051 33420347
051 33445501-2

031 36541433
031 36541144

021 26310888-90

شبکه خدمات پس از فروش نگین خودرو
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ف
د ردی
ک

ت
ملی

نامشهراستانعا
تلفنآدرسعاملیت

054 33230415
054 33213537
071 37313190
071 37313262
028 33244481-5
028 33220127

034 32117800

034 42338613

083 38210051
083 38210053

025 36643440-2

087 33384002

017 32178010

011 32200616-19

013 33843313-4

میدان 15 خرداد

بلوار سلمان فارسى(پل پیرنیا)، کوى چهارم

چهار راه ولیعصر، بلوار آیت ا... خامنه اى

ابتداى جاده قدیم تهران، بعد از پل دستغیب، کوى سوم

میدان محمدى، ابتداى جاده سنندج-همدان

بلوار شهید صدوقى، کوى شهید صدوقى 36

بلوار سید جمال الدین، بلوار شهید زندى نیا، جنب مخابرات شهید بهشتى

بلوار شهید بهشتى 

جاده گرگان - گنبد، پالك 5

پل جانبازان، خیابان شهدا، بعد از سه راه پاستوریزه

خیابان شیخ طبرسى، نبش سرداران18

میدان جانبازان، کمربندى میدان جانبازان به امام

خیابان طالقانى، جنب بلوار ساحلى

غازى زاده

تعمیرگاه مرکزى شیراز

دوست محمدى

آخوندى

رعدى

دلیلى

اسفندیارپور

صدیقى-صفایى

جاللى

دلشاد

جمالى

گلداعى

تعمیرگاه مرکزى بابل

زاهدان

شیراز

قزوین

قم

سنندج

کرمان

سیرجان

کرمانشاه

گرگان

رشت

بابل

قائمشهر

بابل

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

304

225

113

112

105

310

311

116

217

117

206

201

226

                                سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمان

کرمانشاه

گلستان 

گیالن

مازندران

مازندران

مازندران

011 42045515-6
011 42045007

011 32293473

شبکه خدمات پس از فروش نگین خودرو
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ف
د ردی
ک

ت
ملی

نامشهراستانعا
تلفنآدرسعاملیت

خیابان تختى، انتهاى بلوار گلها

انتهاى خیابان 17 شهریور

بلوار ایران، خیابان آتش نشانى

منفردزاده

حنیفى - شیرى

نگین خودرو کیش

اراك

همدان

کیش

مرکزى

همدان

هرمزگان

102

106

502

27

28

29

086 33123741
086 33138671

081 32642565-6

076 44421320-2
076 44424348

شبکه خدمات پس از فروش نگین خودرو

با توجه به تغییرات احتمالى در لیست شبکه خدمات پس از فروش لطفا اطالعات 
آخرین وضعیت فعالیت شعب و عاملیت هاى شرکت نگین خودرو را از وب سایت 

neginkhodro.com دریافت نمایید.
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نگین سرویس و خدمات امدادى نگین خودرو
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شرکت نگین خودرو به منظور رفاه حال مشتریان و با هدف ارائه بهترین 
در  انجام خدمات سرویس  به  نسبت  ممکن،  زمان  کمترین  در  خدمات 

محل مشترى و خدمات امدادى اقدام می نمایید.

نگین سرویس و خدمات امدادى نگین خودرونگین سرویس و خدمات امدادى نگین خودرو

نگین سرویس(سرویس خودرو در محل)

مدیریت سرویس و نگهدارى، خدمت جدیدى از نگین خودرو
مدیریت سرویس و نگهدارى نگین خودرو فراتر از خدمات معمول امداد 

خودرو بوده و رفتار مشتریان رنو را مبنا قرار مى دهد.
از خودروى خود،  مشترى  استفاده  میزان  به  توجه  با  این سرویس،  در 

برنامه زمان بندى بازدید از خودرو طراحى مى گردد.
در حقیقت به مشـــتریان این اطمینان داده مى شـــود که شرکت نگین 
خودرو، مطابق این برنامه بازدید، از وضعیت و کارکرد خودروى آنها مطلع 
است و اقدامات الزم را در زمان مناسب انجام مى دهد. در این روش، مبنا 
بر پیشگیرى است تا وقت مشتریان در تعمیرگاهها و نمایندگى ها اتالف 
نگردد. بدین ترتیب، بازدیدهاى ادوارى و برنامه ریزى شده، نیاز به حضور 
چند باره در تعمیرگاه را از بین مى برد، از ســـوى دیگر، باعث مى شود 
عیوبى که در آستانه بروز هستند، شناسایى و رفع شوند و از صرف هزینه 
هاى آتى توسط مشترى پیشگیرى مى نماید. این سرویس داراى فرآیند 
استاندارد بازرسى براى بررسى کلیه اجزا خودرو از سپر تا سپر است. در 
صورت نیاز به رفع عیب، این کار در محل مشتریان انجام مى شود، اگر 

این کار به دالیل فنى در محل توقف خودرو امکان پذیر نباشـــد، خودرو 
جهت رفع عیب به محل نمایندگى انتقال داده مى شود.

از لحظه خرید خودرو به صورت  نگین سرویس به مدت یکسال 
رایگان ارائه مى شود و پس از آن بنا به تمایل مشترى و با اخذ 

هزینه قابل تمدید است.
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خدمات امدادى نگین خودرو
در صورتى که به هر دلیل خودروى شما دچار خرابى شد و قادر به حرکت 
نباشد تکنسین هاى رنو به محل توقف خودرو اعزام مى شوند تا خودروى 
شما را راه اندازى نمایند. در غیر این صورت خودرو به اولین تعمیرگاه 

مجاز رنو جهت تعمیرات انتقال داده خواهد شد.

خدمات امدادى شرکت نگین خودرو به صورت شبانه روزى و در کلیه 
زیر  روال  مطابق  کشور  برون شهرى  و  دورن شهرى  محورهاى  و  معابر 

انجام مى پذیرد:

نگین سرویس و خدمات امدادى نگین خودرو

مرکز پاسخگویى شبانه روزى نگین سرویس

1503

34

مشترى مرکز پیام نزدیکترین خودروى امداد

 تماس با
خودروى امداد اعزام به محل

حضور امدادگر در محل

 تعمیرخودرو در محل

انتقال خودرو به نزدیک ترین نمایندگى

(در صورت عدم تعمیر در محل)

تلفن 1503 service



نگین سرویس و خدمات امدادى نگین خودرو

ردیف

اعزام امدادگر  متخصص

انتقال با خودرو سوار تا اولین عاملیت نگین خودرو

شارژ باطرى خودرو (در صورت سالم بودن باطرى و امکان انجام)

تعویض باطرى

هزینه هاى ایاب و ذهاب تنها در موارد غیر گارانتى و مطابق تعرفه هاى شرکت از مشترى دریافت مى گردد

در صورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین در سطح شهر و جاده ها، 
نسبت به اعزام امدادگر جهت تامین سوخت اقدام مى گردد.

انتقال با خودرو سوار تا اولین عاملیت نگین خودرو

تعویض الستیک پنچر با چرخ زاپاس

به صورت شبانه روزى در سراسر کشور

در صورت امکان

حمل خودرو در شهر

حمل خودرو در جاده

سوخت رسانى

اتصال باطرى به باطرى

تعویض باطرى

هزینه ایاب و ذهاب

تعویض الستیک پنچر با چرخ زاپاس

رفع عیب در محل توقف خودرو

1

2

3

4

5

6

7

8

9

شرح خدماتنوع خدمات

تشریح نحوه خدمات سیار نگین خودرو
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لیست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو
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مالک گرامی متعلقات و تجهیزات زیر به همراه خودرو در زمان تحویل  ارائه شده است:

1_ رادیو پخش
2_ چرخ زاپاس

3_ جک
4_ آچار چرخ

5_ کف پوش متحرك
6_ مثلث خطر
7_ قاب پالك

8_دفترچه راهنماى استفاده از خودرو
9_دفترچه راهنماى سیستم صوتى و مسیریاب

10_دفترچه ضوابط گارانتى و خدمات پس از فروش

توجه: در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با مرکز تماس مشتریان نگین خودرو با شماره 1503 تماس بگیرید.

لیست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
(مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ 86/4/3 به شماره 526/49525)

ماده 1
اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده میشود: 

1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده 
در معابر عمومی براي حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. 

2- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از 
طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو تولیدي و وارداتی 

خود می کند. 
عرضه  موافقت  با  که  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هر  فروش:  واسطه   -3

کننده نسبت به فروش خودرو اقدام میکند. 
با موافقت عرضه  4- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که 
فروش خودرو در طول مدت  از  و خدمات پس  فروش  کننده عهدهدار 

ضمانت است. 
براي  را  خودرو  که  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هر  کننده:  مصرف   -5

استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
6- بهاي خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش 

توسط عرضه کننده قید گردیده است. 

ماده 2
ایمنی،  مورد  در  ابالغی  استانداردهاي  رعایت  به  موظف  کننده  عرضه 
مصرف  به  شده  ارائه  ضمانت  با  آن  مطابقت  و  خودرو  سالمت  کیفیت، 

کننده میباشد. 
تحویل  زمان  از  سال  یک  از  کمتر  تواند  نمی  تضمین  دوره   -1 تبصره 
خودرو به مصرف کننده یا کارکردي برابر با سی هزار کیلومتر (هرکدام 

زودتر به پایان برسد) باشد. 
تبصره 2- دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، 
کننده  مصرف  به  خودرو  آخرین  رسمی  تحویل  زمان  از  سال  ده  برابر 

میباشد. 
ماده 3

عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ( 
ناشی از طراحی ، مونتاژ ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته 
یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و 
مشخصات اعالم به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از 
خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معامالتی خودرو 
شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه 
خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و 
جانی و هزینههاي درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه 
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شخص ثالث باشد) هزینههاي حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروي 
جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش 

از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه کننده  می باشد. 
واسطه  از طریق  یا  به طور مستقیم  کننده  عرضه  تعهدات  تبصره 1*- 
فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء میشود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه 
قطعات  توزیع  و  تعمیر  مجاز  هاي  نمایندگی  یا  فروش  از  پس  خدمات 
یدکی و تامین آموزشهاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده 
در سطح کشور بوده و نمیتواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی 

معینی اجبار نماید. 
تبصره 2*- در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع 
ابتدا در هیات حل اختالف مربوطه،  اختالفی حسب درخواست طرفین 
رسمی  کارشناس  خودرو،  کننده  عرضه  نمایندگیهاي  از  متشکل 
رسمی  کارشناس  ریاست  به  انتظامی  نیروي  کارشناس  و  دادگستري 
دادگستري طرح و راي الزم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت 
اعتراض هر یک از طرفین به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل 
پیگیري خواهد بود . دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو 

ماه انشاء راي نماید.
ماده 4

 چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از 

سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی 
که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر 
برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل 
استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده 
به  را  آن  بهاي  توافق،  با  یا  تعویض  نو  خودروي  با  را  معیوب  خودروي 

مصرف کننده مسترد دارد. 
تبصره 1- در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق 

هیات حل اختالف موضوع تبصره (2) ماده (3) این قانون می باشد. 
تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد شده 
را پیش از رفع عیب ندارد، واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عیب و 
نقص قبلی و با اعالم صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می باشد. 

ماده 5
عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که 
قرار  یا خدمات مختلف دورهاي  تعمیر  مورد  خودروي موضوع ضمانت، 
میگیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص هاي 
اعالمی از سوي مصرف کننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمیر یا 
مصرف  تسلیم  را  آن  و  نموده  ذکر  وضعیت  صورت  در  را  شده  تعویض 

کننده نماید. 
تبصره*- استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه 
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کننده و نمایندگی هاي مجاز تعمیر ممنوع می باشد. 
ماده 6

 چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیر 
به حالت  تعهدات  این  باشد،  ناممکن  قابل رفع)  بینی و غیر  قابل پیش 

تعلیق در می آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده میشود. 
ماده 7

 هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش 
یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه 
کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد، ساقط نماید 
یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف 

کننده باطل و بالاثر میباشد. 
تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و 
مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و 

مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است. 
ماده 8

هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و 
اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهاي جانبی و 
توسط  کننده  عرضه  مجاز  و  رسمی  شبکه  از  خارج  خدمات  دریافت  یا 

مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج 

است و هیچ گونه حقی براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه 
کننده ایجاد نمیکند.

ماده 9
عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در 
مقتضی  نحو  به  تحویل خودرو،  زمان  در  و  نموده  قید  اوراق ضمانتنامه 
موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعالم نماید. 

ماده 10
 آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد مالکهاي ایجاد نمایندگی 
مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاى تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه 
ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب 

هیات وزیران میرسد. 
ماده 11 

قانون در راستاي  این  بر اجراء  به نظارت  وزارت صنایع و معادن مکلف 
به  ماهه  شش  ادواري  گزارش  اعالم  و  کنندگان  مصرف  حقوق  حفظ 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است.
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 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
هیات   1395/1/28 مورخ  7415/ت51681ه  شماره  (ابالغیه 

وزیران)
کنندگان،  عرضه  تمام  شامل  نامه  آیین  این  در  مندرج  1: ضوابط  ماده 
واسطههاي فروش، واسطههاي خدمات پس از فروش و نمایندگی هاي 
مجاز انواع وسایل نقلیه موتوري اعم از سواري، مینی بوس، میدل باس، 
اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتور سیکلت 

ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.
ماده 2: در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار 

می روند:
مصوب  خودرو-  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  قانون  قانون:  الف- 

1386
ب- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از 
طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهاي نوساخت 

داخل کشور یا وارداتی خود می نماید.
ت- خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از 
قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات 

استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد.

ث- واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که 
با موافقت عرضه کننده صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از 
فروش خودرو و از طریق نمایندگی هاي مجاز می باشند. واسطه مذکور 
می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی 
مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه 

نماید. 
نامه  موافقت  با  که  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هر  مجاز:  نمایندگی  ج- 
عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول   

مدت ضمانت است.
ملی  استاندارد  براساس  خودرو:  فروش  از  پس  خدمات  ارایه  چ-شیوه 
شماره (19117) درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از 
فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات 
پس از فروش و نمایندگی هاي مجاز آن و همچنین رده بندي و پایش 

عملکرد آنها می باشد.
خودرو:  فروش  خدمات  ارزیابی  و  ضوابط  شرایط،  دستورالعمل  ح- 
امور خدمات فروش    به  تعیین شیوه مربوط  به منظور  دستورالعملی که 
خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و 
توسط   آنها  عملکرد  پایش  و  بندي  رده  همچنین  و  آن  هاي  نمایندگی 

وزارت تهیه و ابالغ میشود.
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تعویض  تأمین و  تعمیرات،  خ- خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات 
قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص 
مطابق مواد (12) و (13) این آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به 

عهده عرضه کننده می باشد.
تعویض  و  تأمین  تعمیرات،  خدمات  مجموعه  تعهد:  دوره  خدمات  د- 
قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده 
(15) این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت "برابر با نرخ مصوب موضوع 
مصرف  براي  کننده  عرضه  سوي  از  نامه"  آیین  این   (2) ماده  (ط)  بند 

کننده انجام میشود.
ذ- خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو 

در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارایه می شود. 
ر- خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه اي، 
ملی، بین المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل هاي تخصصی رسمی 
باشد.                                                                                                                                            

ز- ضمانت نامه: سندي است به زبان فارسی و دربرگیرنده مسئولیت دوره 
که  خودرو  از  مطلوب  استفاده  و  کننده  عرضه  خدمات  تعهد  و  ضمانت 

توسط عرضه کننده به همراه خودرو تحویل مصرف کننده می شود.
مشخصات  مطابق  خودرو  هر  از  استفاده  خودرو:  از  مطلوب  استفاده  ژ- 
اعالم شده از سوي عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار 

بار.
زبان  به  حداقل  است  اي  کتابچه  کننده:  مصرف  راهنماي  کتابچه  س- 
فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف 
کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوي مواردي از قبیل نحوه استفاده 
رادیو  قبیل  از  الزامی همراه خودرو  متعلقات  عناوین  از خودرو،  مطلوب 
پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش، متحرك، مثلث خطر و 
تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهري، 
و  نام  اي،  بازدیدهاي دوره  عناوین  ترکیبی) و همچنین  و  برون شهري 
نشانی نمایندگی هاي مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن 

قانون، آیین نامه و دستورالعمل هاي اجرایی آن باشد.
در  و  مشابه  خودروي  واگذاري  مشابه:  جایگزین  خودروي  تأمین  ش- 
صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

رسمی  کارشناسی  نظر  براساس  که  قیمتی  کارشناسی:  قیمت  ص- 
دادگستري در رشته مربوط تعیین می شود.     

ض- شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی داراي صالحیت از طرف سازمان 
ملی استاندارد ایران که توسط وزارت براي انجام ارزیابی عملکرد عرضه 
کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی هاي مجاز 
و ارائه گزارش هاي ادواري یا موردي به وزارت و عرضه کننده انتخاب 

میشود.
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ط- نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی هاي 
مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد 
خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (51) اصالحی 
با محوریت کمیسیون نظارت  قانون نظام صنفی کشور- مصوب 1392 
مصرف  به  رسمی  صورتحساب  ابالغ  و  خدمات  ارائه  ازاي  در  و  تعیین 

کننده، از وي دریافت می شود.
ق- قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادي مانند روغن ها (نظیر روغن 
شوي)،  شیشه  مایع  و  ضدیخ  مایع  (نظیر  مایعات  گیربکس)  و  موتور 
که  موادي  و  قطعات  سایر  و  روغن)  و  هوا  بنزین،  فیلتر  (نظیر  فیلترها 

فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
بر  ناظر  مشخصات  و  معیارها  کلیه  ابالغی:  مقررات  و  استانداردها  ك- 
تولید، ایمنی، کیفیت، آالیندگی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از 
ایران، سازمان  فروش خودرو که از سوي وزارت سازمان ملی استاندارد 
حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوي عرضه 

کننده الزامی است.
عدم  صورت  در  کننده  عرضه  هاي  شرکت  فنی  استانداردهاي  تبصره: 

مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهاي ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده 3- عرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود، نسبت 
به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو شرایط فروش از 

قبیل نشان تجاري، نوع تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، 
                                                                                                                   . نماید  اقدام  مرتبط  موارد  سایر  و  تحویل  زمان  مشارکت،  سود 
اجراي  از  قبل  کاري  روز  دو  حداقل  است  موظف  کننده  عرضه  تبصره: 

فرایند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید.
به  را  نهایی محصوالت خود  ماده 4- عرضه کننده موظف است قیمت 
همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش هاي مختلف فروش 
و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در 
دسترس  در  خود،  فروش  مجاز  هاي  نمایندگی  و  رسانی  اطالع  پایگاه 

متقاضیان خرید قرار دهد:
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تحویل فوري
پیش فروش

سفارشی تعداد محدودمشارکت در تولید
قطعى

نه ماه

قیمت زمان تحویل مندرج در 
قرارداد

قیمت زمان تحویل 
مندرج در قرارداد

قیمت توافقی زمان عقد 
قرارداد

داخلی سه ماه وارداتی 
چهار ماه

حداکثر سه درصد کمتر از 
نرخ سود سپرده یک ساله 

نظام بانکی

از  بیش  تأخیر  در صورت 
خودرو  تحویل  در  ماه  دو 
مشتري  قرارداد،  موضوع 
حـــق انصـــراف خواهد 

داشت.

حداقل سود سپرده سه ساله نظام 
پزشکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله نظام بانکی

سود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانه

سه سال

سه درصد ماهانه

دوازده ماه

حداقل سود سپرده
 یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ 
سود سپرده یک ساله نظام بانکی
سود مشارکت بعالوه یک درصد 

ماهانه

حداقل سود سپرده برابر مقررات 
نظام بانکی در مدت قرارداد

قیمت قطعی زمان عقد قرارداد

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله نظام بانکی

خودرو  تحویل  امـــکان  عدم  صورت  در 
از  قرارداد، خـــودروي جایگزین  موضوع 
میـــان خودروهاي تولیـــدي به انتخاب 
مشتري و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده 
خودروي  شامل  موضوع  این  شد.  خواهد 

وارداتی نمی شود.

- در کلیه روشها، اطمینان از تامین CKD/CBU و شماره گذاري توسط عرضه کننده الزامی است.
- در کلیه روشها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می باشد.

- در صورت اســـتفاده از تســـهیالت بانک ها، موسسات اعتباري و شرکت هاي لیزینگ، رعایت قوانین مرتبط با آن و حصول اطمینان عرضه کننده از تأمین و پرداخت تسهیالت توسط بانک ها، مؤسسات اعتباري و شرکت 
هاي لیزینگ به متقاضی پیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه الزامی است.

*تعهدات معوق: در فروش هاي فوري، تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.

سود مشارکت بعالوه یک درصد 
ماهانه

--

عادى
قیمت قطعی 

زمان عقد قرارداد

سی روز

--

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ 
سود سپرده یک ساله نظام بانکی

دو و نیم درصد ماهانه

*نداشتن تعهدات معوق

قیمت

حداکثر تاریخ تحویل

حداقل سود 
مشارکت

حداقل سود انصراف 
(درصد)

جبران تأخیر در 
تحویل

شرایط
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مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج 
در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره 1- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، 
از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده 
و  پرداختی محاسبه  به وجوه  نسبت  را  تحویل  در  تأخیر  مبلغ خسارت 

پرداخت نماید.
تبصره 2- در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی 
خودرو  حساب  تصفیه  به  نسبت  کاري  روز  پانزده  ظرف  کننده،  عرضه 
به سایر  را  تواند خودرو  ننماید، عرضه کننده می  اقدام  قرارداد  موضوع 
متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگري که نحوه تعیین 

آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید. 
تبصره 3- در صورت اعالم انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد 
قرارداد، سود انصراف بر مبناي ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (4) 
نامه محاسبه و پرداخت می شود. عرضه کننده موظف است  آیین  این 
کننده  مصرف  به  روز  بیست  ظرف  را  پرداختی  مبلغ  و  انصراف  سود 
پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد 

مشمول انصراف نمی شود.
تبصره 4- در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده 

بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ 

تبصره 1- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهاي پیش فروش معادل 
پنجاه درصد قیمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد 

می باشد.
تبصره 2- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش 

به صورت روزشمار محاسبه می شود.
ماده 5- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، 

مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده 6- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف 
کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از 
قبیل نشان تجاري، نوع تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت 
هفته  و  ماه  تعیین  با  خودرو  تحویل  تاریخ  مشارکت،  سود  نرخ  فروش، 
تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو 
از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش، متحرك، 
مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به 

مصرف کننده، الزامی است.
قرارداد،  عقد  از  پس  اجباري  استانداردهاي  در  تغییر  هرگونه  تبصره- 
چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاري شود، با تصویب 

مرجع قیمت گذاري در قیمت فروش لحاظ می شود.
ماده 7- عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود 
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الزام  ضمن  است  موظف  مجاز  نمایندگی  با  فروش  واسطه  یا  کننده 
اتخاذ  ترتیبی  کننده  به مصرف  موضوع  کتبی  اعالم  به  مجاز  نمایندگی 
نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب 

گردد.
تبصره 3- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو 
مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه 
و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (17) این آیین نامه 

رفتار نماید.                                      
فروش  صورتحساب  فروش،  سند  است  موظف  کننده  عرضه   -10 ماده 
بهاي  شامل  خودرو  بهاي  دهنده،  تشکیل  اقالم  تفکیکی  درج  با  همراه 
خالص خودرو، شماره گذاري، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، 
برگه هاي ضمانت، کتابچه راهنماي مصرف کننده حداقل به زبان فارسی 
و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارایه نماید.

ماده 11- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل 
هاي زیر و نظارت بر حسن اجراي آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی 

وزارت اقدام نماید:
الف- فرآیند فروش.

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

بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.                                                                            
را  تغییر در شرایط عرضه  ماده 8- عرضه کننده موظف است هرگونه 
الزامات قانونی، رضایت  نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثناي 
کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد، منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه 

تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضاي طرفین برساند.
تبصره: در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهاي مصوب و 
تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت 

مصرف کننده برعهده عرضه کننده است.
ماده 9- عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروي درخواستی 
مصرف کننده را در حضور وي کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از 

عدم وجود عیب خودرو را تحویل دهد.
تبصره 1- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در 
خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند 
و مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. 
در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و 

یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید
تبصره 2- در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی 
مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت 
زمان باقی مانده از دوره مذکور براي نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه 
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ت- حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.
ث- نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی هاي مجاز 

خود.
و  تعمیرات  ریزي  برنامه  ارایه،  قابل  خدمات  کار  گردش  پذیرش،  ج- 

ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ- راهنمایی تعمیراتی بخش هاي مختلف خودرو.

ح- نظام تامین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات 
پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.

خ- نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهاي مجاز خود.
د- ارتقاي کمی و کیفی شبکه نمایندگی هاي مجاز خود.

محل  در  مشتریان  حقوق  و  نمایندگی  رتبه  شفاف  رسانی  اطالع  ذ- 
پذیرش نمایندگی مجاز

ر- نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی هاي مجاز. ز- سازوکار 
ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روي خودرو.

با رعایت ضوابط  ژ- نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع 
قانونی ظرف بیست روز.

س- نظام ارایه خدمات سیار و طرح هاي امدادي در دوره تضمین و دوره 
تعهد براي مشترکین خود.

ماده 12- دوره تضمین براي خودروهاي سبک شامل سواري، ون، وانت 

از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردي برابر چهل 
خودروهاي  براي  برسد،  فرا  زودتر  هرکدام  کیلومتر،   (40000) هزار 
کامیون  کامیونت،  اتوبوس،  باس،  میدل  بوس،  مینی  شامل  سنگین 
یا کارکردي  تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال  از  وکشنده 
برابر دویست هزار (200,000) کیلومتر، هر کدام زودتر فرا رسد و براي 
انواع موتور سیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می 

باشد.
به  و  خود  تجاري  سیاست  براساس  تواند  می  کننده  عرضه  تبصره 1- 
دوره  افزایش  به  نسبت  کننده،  مصرف  مندي  رضایت  افزایش  منظور 
تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به 

طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.
تبصره 2- ضمانت رنگ براي خودروهاي سبک حداقل سه سال، براي 
خودروهاي سنگین حداقل هجده ماه و براي موتور سیکلت حداقل سه 

ماه می باشد.
تبصره 3- عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی، استهالکی 
را  هاي خودرو  مجموعه  از  هریک  در  مونتاژي  و  کیفی  عیوب  از  ناشی 

مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره 4- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارات حاصل از 

حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت 
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نمی گردد.
مواد  و  قطعات  جز  به  خودرو  هاي  مجموعه  و  قطعات  کلیه  ماده 13- 

مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند.
تبصره 1- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد 
کنیستر،  کربن  شامل  هوا  آالیندگی  کاهنده  تجهیزات  جمله  از  نشده 
کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت 
زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد، توسط وزارت تعیین و 

ابالغ خواهد شد. 
مشمول  و قطعات کیسه هوا صرفاً  تبصره 2- عملکرد صحیح سیستم 
دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهاي ابالغی شامل دوران تعهد نیز 

می باشد.
ماده 14- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شرایط 
مندرج در کتابچه راهنماي مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی هاي 
مرتبط  هاي  مجموعه  خروج  باعث  خودرو،  کننده  عرضه  شرکت  مجاز 

خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد.
ماده 15- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده 
از همان نشان تجاري و نوع  از فروش آخرین دستگاه خودرو  سال بعد 

خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.
ماده 16- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اي 

مبتنی بر فناوري اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده(5)قانون و تعیین 
دوره  در  مجاز  هاي  نمایندگی  به  کننده  مصرف  مراجعه  محل  و  زمان 
تضمین و تعهد اقدام نماید.در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش 
زمان  اولین  در  باید  کننده  عرضه  باشد  داشته  را  خاصی  نمایندگی  در 

ممکن،نسبت به اجراي این درخواست اقدام نماید. 
ماده 17- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره 
تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از 
دو روز کاري یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به 
تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم 
نامه  این آیین  امکان پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد 

اقدام نماید.
دوره  در  خسارت  پرداخت  براي  خودرو،  توقف  زمان  مدت   -1 تبصره 
یا زمان  و  از دو و هفت روز کاري  بعد  ترتیب  به  تعهد  تضمین و دوره 
در  خودرو  توقف  روزهاي  کلیه  براي  شده  تأیید  تعمیرات  استاندارد 
فرآیندهاي  بدون در نظر گرفتن  از تعطیل و غیرتعطیل  اعم  نمایندگی 
یا  و  فروش  از  پس  خدمات  واسطه  نیز  و  واردکننده  و  سازنده  داخلی 
انجام  از  پس  مجاز  نمایندگی  که  روزي  در  و  آغاز  آن  مجاز  نمایندگی 
نماید،  اعالم  را  کننده  مصرف  به  خودرو  تحویل  آمادگی  الزم  تعمیرات 
پایان می یابد، در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا 
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تعهد خودروي مربوط اضافه می شود.
تبصره 2- در صورت مراجعه مصرف کننده براي رفع عیب تکراري به 
همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی هاي مجاز دیگر براي بار 
براي  پذیرش خودرو  تاریخ  بدو  از  توقف خودرو،  زمان  بیشتر،  یا  و  دوم 

پرداخت خسارت محاسبه می گردد.
هاى  مجموعه  از  یک  هر  در  موجود  عیوب  که  در صورتى  تبصره 3- 
خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگى کننده موضوع ماده ( 3) قانون 
موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آالیندگى بیش از حد مجاز هوا گردد، 
بر عهده عرضه کننده  و  بوده  ماده  این  مربوط مشمول ضوابط  خدمات 

خودرو مى باشد.
استثناي خسارات  به  توقف خودرو  پرداخت خسارت  ماده 18- ضوابط 

ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف- خودروي سواري: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازاي 
هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این آیین نامه به مقدار 
توسط  توقف  هزینه  عنوان  به  بهاي خودرو   (0/0015) هزارم  ده  پانزده 

عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
به  خودرو  تحویل  زمان  از  ون):  وانت،  (تاکسی،  عمومی  خودروي  ب- 
نمایندگی به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این 
آیین نامه به مقدار دو هزارم (0/002) بهاي خودرو به عنوان هزینه توقف 

توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
کامیونت،  اتوبوس،  باس،  میدل  بوس،  (مینی  سنگین  خودروي  پ- 
کامیون کشنده): به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده 
(17) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (0/001) بهاي خودرو به عنوان 
شود.                                                                        می  پرداخت  کننده  مصرف  به  کننده  عرضه  توسط  توقف  هزینه 
ت- موتور سیکلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده 
(17) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (0/001) بهاي موتور سیکلت به 
پرداخت می  کننده  به مصرف  کننده  توسط عرضه  توقف  هزینه  عنوان 

شود.
تبصره 1- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف 
خودرو مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري انجام می پذیرد.

یا از طریق واسطه خدمات  تبصره 2- عرضه کننده موظف است رأساً 
مالکیت  احراز  مورد  در  مثبته  مدارك  اخذ  از  پس  خود  فروش  از  پس 
خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده روز 

اقدام نماید.
به  ماه  از یک  توقف خودروي سنگین بیش  در صورتی که  تبصره 3- 
طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده براي هر روز توقف خودرو 
مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0/0002) 

بهاي خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد.
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از طریق واسطه فروش و  یا  ماده 19- عرضه کننده موظف است رأساً 
خدمات پس از فروش ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف 
کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه اندازي و 
اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه اي باشد که مصرف کننده را از 
میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروي خود مطلع نماید                                                                         
یا از طریق شبکه نمایندگی  ماده 20- عرضه کننده موظف است رأساً 
دلیل  به  کلیه خودروهایی که  پذیرش  به  مجاز خود تحت هر شرایطی 

وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید. 
تبصره- عرضه کننده موظف است در دوره تضمین هزینه هاي بارگیري 
ترین  نزدیک  به  تعمیر  غیرقابل  و  مانده  راه  در  خودروهاي  حمل  و 
سایر  عیوب  از  ناشی  که  تصادفی  موارد  استثناي  به  را  مجاز  نمایندگی 

قطعات و مجموعه هاي خودرو نباشد، تقبل نماید.
واسطه  طریق  از  است  موظف  تعهد  دوره  در  کننده  عرضه   -21 ماده 
خدمات پس از فروش و یا نمایندگی هاي مجاز نسبت به پذیرش تمام 
مشابه  خودروهاي  سایر  همچنین  و  خود  مسئولیت  تحت  خودروهاي 
وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق 

با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
خدمات  نرخ  تعیین  به  نسبت  است  موظف  کننده  عرضه   -22 ماده 
تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (2) این آیین 

نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات مطابق با استاندارد سازنده 
خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاري توسط شرکت بازرسی 
ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده آن را به واسطه خدمات 
پس از فروش و نمایندگی هاي مجاز خود ابالغ نماید. براساس این ضوابط 
نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش صورتحساب مصرف کننده را 

به ایشان تسلیم می نماید.
با  تبصره- عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره 

نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید. 
ماده 23- عرضه کننده موظف است نمایندگی هاي مجاز را ملزم نماید 
تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده خدمات ارائه شده خود را به 
مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به 
مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده 24- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر 
عیوب مندرج در برگ پذیرش خودرو عیب دیگري دارد قبل از تعمیر یا 
تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات 
تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده مراتب هنگام 

تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازي شود.
قطعات  داغی  تعهد،  دوره  در  است  موظف  مجاز  نمایندگی  تبصره- 

تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.
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ماده 25- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (3) قانون به علت 
عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاري و یا استفاده از قطعات غیراستاندارد 
مجاز،  نمایندگی  و  فروش  از  پس  خدمات  واسطه  کننده  عرضه  توسط 
به جایگزین  موظف  کننده  گردد عرضه  کننده  متوجه مصرف  خسارتی 
کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات 

وارده می باشد.
ماده 26- تعداد نمایندگی هاي مجاز واحدهاي خدمات سیار، براساس 

دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد. 
مجاز  هاي  نمایندگی  شبکه  در  است  موظف  کننده  عرضه  ماده 27- 
داراي  واحدهاي  از ظرفیت  فروش خود صرفاً  از  پس  و خدمات  فروش 
ارائه  شیوه  ملی  استاندارد  ضوابط  با  مطابق  قبول،  قابل  کیفی  سطح 
خدمات پس از فروش (استاندارد شماره 19117) ودستورالعمل شرایط، 

ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده 28- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه اي 
براي واسطه ها و نمایندگی هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش 
اجرت  و  مصرفی  مواد  و  قطعات  فهرست  خودرو،  مدت  محاسبه  شامل 
تعمیرات براي هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید.                                                                                       
تبصره- شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی 

به اطالعات این شبکه را فراهم نماید

جلب  و  کنندگان  مصرف  شکایات  به  رسیدگی  مسئولیت   -29 ماده 
رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت 
از طریق سازمان  بروز اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً 
هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه 
اختالف  حل  هیئت  به  تواند  می  نشود،  تأمین  کننده  مصرف  رضایت 
اختالف  حل  هیئت  کند.  مراجعه  قانون   (3) ماده   (2) تبصره  موضوع 
موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی 
و نسبت به آن کتباً اعالم رأي کند. مناط رأي، نظر اکثریت اعضاي هیئت 

است. این رأي باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره 1 - دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل 
جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد.

تبصره 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک 
ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیئت هاي حل اختالف مربوط را در 
محل آن سازمان با استفاده از پست هاي سازمانی موجود تشکیل داده و 

امکانات، نیروي انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره 3- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان 
است .اما حق الزحمه کارشناسی رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر 
می کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعالم هیئت، توسط شاکی پرداخت 
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شود. در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه 
اعالم می نماید)

تبصره 4- کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح 
شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به 

وزارت ارسال نمایند.
تبصره 5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک 
ماه پس از ابالغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به 
و  معدن  صنعت،  هاي  سازمان  به  را  خودرو  کنندگان  مصرف  شکایات 

تجارت استان ها اعالم نماید.                                            
ماده 30- عرضه کننده موظف است سازوکار نظارت مستمر بر نمایندگی 
و  نامه  آیین  و  قانون  در  شده  تعیین  وظایف  براساس  را  مجاز  هاي 

دستورالعمل هاي اجرایی ذي ربط آن ایجاد نماید.
تبصره 1- نظارت و ارزیابی ادواري عرضه کننده خودرو واسطه فروش، 
واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی هاي مجاز آنها و ارائه گزارش 
منتخب  بازرسی  شرکت  عهده  به  کننده  عرضه  وزارت  به  ارزیابی  هاي 

وزارت می باشد.
تبصره 2- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی هاي 
به همراه سایر مشخصات و همچنین  را  تعلیق شده خود  و  فعال  مجاز 
مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل 

نمایندگی  نام  و  پذیرش  تاریخ  خودرو،  نوع  تماس،  شماره  مشتري،  نام 
مراجعه شده را به صورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن به 

شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده 31- مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه برعهده وزارت 

است.
ماده 32- تصمیم نامه شماره 43678/44133 مورخ 1389/2/29 لغو 

می شود.
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یادداشت



شماره سریال :مشخصات خودرو

تاریخ تحویلشماره شاسىمدل خودرو

/            /    



سرویس و نگهدارى خودرو(روغن موتور)

رنو ELF را توصیه مى کند.

بازدید سطح و اضافه کردن روغن
*رنو به شما توصیه مى کند به طور مرتب میزان روغن موتور خودرو را 
بازدید نمایید، به خصوص در دوره آب بندى یا قبل از یک سفر طوالنى.

*براى این منظور خودرو شما مجهز به ابزار اندازه گیرى است (اطالعات 
نمایش داده شده در صفحه نشانگر ها و یا گیج روغن موتور).

 (MINI) اضافه کردن روغن زمانى که میزان روغن به عالمت حد اقل*
گیج روغن رسیده باشد، یا (برحسب سطح خودرو) با توجه به اطالعات 

نمایش داده شده بر روى نمایشگر صفحه نشانگر ها ضرورى است.

توصیه هایى براى بازدید سطح روغن :
بازدید سطح روغن باید در شرایطى انجام شود که :

-خودرو در حالت افقى قرار داشته باشد.

-موتور خاموش و سرد باشد.
-میله گیج تا انتها در جاى خود قرار گرفته باشد یا درپوش گیج کامال 

محکم شده باشد.
-رنو استفاده از هیچ گونه مکمل روغن موتور را مجاز نمى داند.

توصیه هایى براى اضافه کردن روغن:
-کیفیت روغن نقشى اساسى در سالمت موتور خودرو شما دارد. توصیه 
هاى کارخانه سازنده را که در این دفترچه سرویس و نگهدارى ارائه شده 

است، با دقت دنبال کنید.
-هنگام اضافه کردن روغن ضرورى است اندازه گیرى مجدد روغن، حدود 
ده دقیقه پس از انجام این عمل صورت گیرد. میزان روغن هیچ گاه نباید 

از عالمت حداکثر (MAXI) گیج روغن بگذرد ( خطر سوختن موتور)

-لطفا بعد از بررسى یا افزایش سطح 
  روغن، گیج را تا انتها فشار دهید و 
  درپوش گیج کامال بپیچانید و محکم

 کنید.
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