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 اطالعیه
 

 مشتری گرامی

 باسالم و احترام،
 

ضمن تشکر از اعتماد شما مشتری محترم به برند فولکس واگن و شرکت ماموت خودرو با توجه 
خودروهای عرضه شده این شرکت با اقلیم و استاندارد ملی ایران به استحضار می  به انطباق کامل

رساند، براساس الزامات شرکت فولکس واگن مندرج در دفترچه راهنما و گارانتی (عرضه شده به 
 هنگام تحویل خودرو و نیز درج شده در وب سایت رسمی این شرکت):

عدد د مشخص شده مطابقت دارد و دارای فقط از سوختی استفاده کنید که با استاندار  )1
می باشد. در غیر اینصورت  -درج شده در درب باک بنزین خودرو  - 95اکتان صحیح حداقل 

 امکان آسیب جدی در موتور و سیستم سوخت رسانی محتمل است.
توانید با در صورتیکه سوخت منطبق با استاندارد تعریف شده در دسترس نباشد می )2

جهت اخذ راهنمایی تماس حاصل ) 021( 41755000ان از طریق شماره  واحد امور مشتری
 نمایید.

استفاده از مکملهای بنزینی نامناسب (افزودنی ها) ممکن است باعث وارد شدن  )3
خسارتهای جبران ناپذیر به موتور و مبدلهای کاتالیستی شود، لذا هیچ وقت نباید از 

گردد. افزودنی های مورد استفاده جهت مکملهای حاوی افزودنی های متالیک استفاده 
افزایش عدد اکتان معموال دارای عناصر فلزی همانند منگنز می باشند بنابراین جهت 

 پیشگیری از خسارت به موتور و کاتالیست، استفاده از افزودنی ها توصیه نمی گردد.
کمتر از عدد چنانچه مجبور به استفاده از سوختی با عدد اکتان  کامال اضطراریدر موارد  )4

حرکت  ) 3000-2200( اکتان فوق الذکر شدید توصیه می گردد: الف) با دور موتور میانی
نموده و به موتور فشار وارد ننمایید. ب) از دنده در حالت اسپورت استفاده نمایید. ج) از 
شتاب گیری ناگهانی علی الخصوص در حرکت در سرباالیی ها پرهیز نمایید. د) در اولین 

ممکن نسبت به سوخت گیری با عدد اکتان صحیح اقدام نمایید. هرچند رعایت  زمان
توصیه های مندرج در آیتم های فوق میتواند در کاهش آسیب دیدگی موتور و متعلقات 
آن موثر واقع شود، لیکن اعالم می گردد طبق تاکید شرکت فولکس واگن جهت حفظ 

 الذکر استفاده نمایید.   پوشش گارانتی تنها از سوخت با عدد اکتان فوق
 
 

 با احترام مجدد
روابط عمومی شرکت 

 ماموت خودرو
 

 


