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به نام خدا
ــودرو  ــوت خ ــه شــرکت مام ــاد شــما ب از  اعتم
ــرکت فولکس واگــن(  ــمی شــ ــده رســ )نماینـــ
سپاسگـــزاریم. مفتخریــم تمامـــی تــاش و 
کوشــش خــود را در جهــت جلــب رضایــت 
مشــتریان بــا اســتفاده از مهــارت و دانــش 
فنــی خود بــه کار گیریم. کلیه نمایندگی های 
مجــاز مامــوت خــودرو آمــاده ارائــه هــر گونــه 

مشــاوره و خدمــات بــه شــما می باشــند.
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گارانتــی، تعهــد و تقبــل شــركت فولکس واگــن 
ناشــی  ایرادهــای  پوشــش دهی  بــر  مبنــی 
از طراحــی و ســاخت خــودرو بــرای یــك دوره 
معیــن اســت كــه در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل 
ایــرادات ناشــی از تولیــد در  ایــن دوره كلیــه  در 
ـی شــركت فولکس واگــن  چارچــوب قوانیــن گارانـت
برطــرف خواهــد  خــودرو  مامــوت  توســط شــركت 
ــه مشــتریان شــركت  شــد. ارائــه خدمــات گارانتــی ب
مامــوت خــودرو توســط نمایندگی هــای مجــاز خدمــات 
پــس از فــروش سراســر كشــور تحــت نظــارت حــوزه 
خدمــات پــس از فــروش شــركت مامــوت خــودرو ارائه 

می شــود.

تعریف گارانتی
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گارانتی خودرو
1. کلیــه اجــزا و قســمت های خــودرو بــه غیــر 
از مــوارد مشــخص شــده در ذیــل چنانچــه در 
شــرایط عــادی مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد 
بــه مــدت 24 مــاه یــا 40.000 کیلومتــر از زمــان 
پوشــش  تحــت  مالــک،  اولیــن  بــه  تحویــل 

قــرار می گیــرد. ـی  گارانـت
تبصــره: عملکــرد صحیــح سیســتم و قطعــات 
کیســه هــوا صرفــًا مشــمول دوره تضمیــن نبــوده 
و براســاس اســتانداردهای اباغــی شــامل دوران 

ــز می شــود. ــد نی تعه
از  ناشــی  خوردـگـی  و  رنــگ  آســیب های   .2
ایــرادات کیفــی رنــگ و یــا نحــوه تولیــد بــه 
مــدت 3 ســال بــدون محدودیــت کیلومتــر از 

می گیــرد. قــرار  ـی  گارانـت پوشــش  تحــت  مشــتری  بــه  تحویــل  زمــان 
ـی کــه در زمــان تحویــل بــر روی  3. شــرکت فولکــس واگــن الســتیکهای اصـل

ـی مــی نمایــد. خــودرو موجــود می باشــند را گارانـت
مــدت گارانتــی 24 مــاه یــا 40 هــزار کیلومتــر )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( از زمــان 

تحویــل بــه مشــتری اســت.
4. کاتالیســت، کربــن کنیســتر و حســگر دوم اکســیژن بــه مــدت 18 مــاه یــا 30 
هــزار کیلومتــر از زمــان تحویــل بــه مشــتری )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( تحــت 

پوشــش گارانتــی قــرار می گیــرد.
ـی شــرکت فولکس واگــن و  5. باتــری بــرای مرتبــه اول تحــت پوشــش گارانـت
ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــده بات ــه عهــده ی شــرکت تامین کنن ــات بعــدی ب ــرای دفع ب
مــدت گارانتــی 12 مــاه یــا 20 هــزار کیلومتــر )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( از زمــان 

تحویــل بــه مشــتری اســت. 
6. صفحــه کاچ بــه مــدت 12 مــاه یــا 20 هــزار کیلومتــر )هرکــدام زودتــر فــرا 
ــرد. ــرار می گی ــه مشــتری، تحــت پوشــش گارانتــی ق ــل ب ــان تحوی برســد( از زم

7. تســمه ها، شــمع موتــور، تیغــه بــرف پاک کــن، المپ هــا و لنــت ترمــز بــه 
مــدت 6 مــاه یــا 10 هــزار کیلومتــر )هرکــدام زودتــر فــرا برســد( از زمــان تحویــل 

ــرد. ــرار می گی ــه مشــتری، تحــت پوشــش گارانتــی ق ب

مدت و محدوده
اعتبار گارانتی:



56 دفترچه گارانتی شرکت ماموت خودرو

گارانتی قطعات و خدمات:
قطعــات و لــوازم جانبــی اصلــی شــرکت فولکس واگــن که توســط شــرکت ماموت 
ــن شــرکت نصــب شــده  ــن و به وســیله ی نمایندگی هــای مجــاز ای خــودرو تامی
ــر )هرکــدام  ــا 10 هــزار کیلومت ــاه ی ــه مــدت شــش م باشــد، از زمــان تعویــض ب
ــات  ــن خدم ــرد. همچنی ــرار می گی ــرا برســد( تحــت پوشــش گارانتــی ق ــر ف زودت
ارائــه شــده بــه مشــتری بــه مــدت دو مــاه یــا ســه هــزار کیلومتــر هرکــدام زودتــر 

فــرا برســد، تحــت پوشــش گارانتــی قــرار می گیــرد.
1. ســرویس های عمومــی: شــامل نظافــت و پولیــش خــودرو، تنظیمــات، بازدیــد 

الســتیک ، باالنــس چرخ هــا، میــزان فرمــان، 
عیب یــاب  دســتگاه  بــا  تســت  آچارکشــی، 
)مگــر در مــواردی کــه جزیــی از تعمیــرات 

ـی باشــد(. تحــت پوشــش گارانـت
معمــول  به طــور  کــه  ـی  قطعاـت و  مــواد   .2
ـی بــوده، در معــرض اســتهاک قــرار  مصرـف
دارنــد و یــا در ســرویس های ادواری مــورد 
نیــاز خواهنــد بــود: شــامل بنزیــن، افــزودن 
یــا تعویــض انــواع ســیاالت )ماننــد مایــع 
شیشه شــوی، مایــع خنک کننــده موتــور و گاز 
کولــر(، روغن هــا و روانکارهــا )ماننــد روغــن 
موتــور، ترمــز، فرمــان هیدرولیــک، گیربکــس، 
دیفرانســیل و کاچ( کلیــه فیلترهــا، شــمع، 
لنــت ترمــز، تســمه ها، صفحــه و دیســک کاچ 
)در گیربکس هــای دســتی( و دیگــر قطعــات 

موارد خارج 
از پوشش گارانتی
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مصرفــی )مگــر در مــواردی کــه جزیــی از تعمیــرات تحت پوشــش گارانتی باشــد(.
ــر اســتفاده از  ــی و ضایعــات کــه در اث ــه آســیب، ایجــاد نقــص، خراب 3. هرگون
ـی شــرکت فولکس واگــن یــا روغن  هــا و مــواد  ـی غیــر از قطعــات اصـل قطعاـت
ــوارد مشــخص شــده در كتابچــه  ــر از م ــه غی مصرفــی )ســیاالت و روانکارهــا( ب

ــا، ایجــاد شــود. راهنم
4. آســیب و ایجــاد نقــص در خــودرو یــا قطعــات آن 

ناشــی از:
• اســتفاده غلــط یــا بیــش از حــد و اعمــال بــار اضافی 

مغایــر بــا دســتورالعمل های نگهــداری خودرو.
• اســتفاده نامناســب یــا كمبــود ســوخت، ســیاالت 

و روانکارهــا.
• نصــب هرگونــه وســیله و تجهیــزات جانبــی كــه 
توســط شــرکت مامــوت خــودرو تامیــن نشــده یــا 
شــرکت  ایــن  مجــاز  نمایندگی هــای  به وســیله ی 

نصــب نگــردد. 
• هرگونه تغییر، تعویض و یا تعمیرات نادرست.

5. حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی ماننــد عناصــر جــاده 
)شــن، ســنگریزه، نخاله های موجود در جاده(، فضوالت 
پرنــدگان، ســقوط اشــیا، بــاران اســیدی، تگــرگ، ســیل، 
طوفــان، نمــک، ســرقت، زلزلــه، تصــادف و دیگــر ســوانح 
کــه باعــث آســیب دیدگی رنــگ، بدنــه، نقــص شیشــه، و 

ســایر آســیب های احتمالــی می شــود.
شــده،  آبــکاری  قطعــات  زنگ زدـگـی  یــا  خرابــی   .6
ــر شــکل، خوردگــی، ترک خوردگــی،  ــگ، تغیی ــر رن تغیی
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پاره شــدگی یــا پوســیدگی قطعــات الســتیکی، لــوازم 
داخلــی و تــودوزی تحــت شــرایط عــادی یــا در اثــر نــور.

7. خســارت غیرمســتقیم یا اتفاقی مانند هزینه های 
ســوخت، تلفــن، ســفر، بارگیــری نامناســب، ضررهــای 
نتیجــه  كــه در  یــا تجــاری و ضررهایــی  شــخصی 

ــد. اســتفاده از خــودرو پیــش می آی
• عــدم انجــام هــر یــک از ســرویس های دوره ای در 

زمــان یــا کیلومتــر مقــرر در نمایندگی هــای مجــاز 
مامــوت خــودرو و مطابق آیتم های ســرویس دوره ای.

• تغییــر یــا اشــکال در تشــخیص میــزان کارکــرد 
خــودرو ناشــی از دســتكاری در كیلومترشــمار و یــا 

ـی بــر روی خــودرو.   نصــب قطعــات اضاـف
• آتش ســوزی، تصــادف شــدید و واژگــون شــدن 

خــودرو.
• استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و ... 

شرایط ابطال گارانتی

توجــه1: تشــخیص تعمیر/تعویــض کلیــه قطعات )اعــم از مصرفی یا غیرمصرفی(  
یــا شــمولیت گارانتــی صرفــا در اختیار شــرکت ماموت خودرو اســت.

توجــه2: دوره تعهــد یــا تامیــن قطعــات و ارائــه خدمــات فنــى اســتاندارد، برابــر 
ده ســال از زمــان تحویــل رســمی آخریــن خــودرو و بــر اســاس ســال تولیــد خــودرو 

بــه مصــرف کننــده خواهــد بــود.
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)مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ ۸6/4/3 به شماره ۵۲6/49۵۲۵(
اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كاربرده می شود: ماده 1 - 

ــر  ــرای اســتفاده در معاب ــارج ب ــا خ ــل ی ــد داخ ــوری تولی ــه موت ــوع وســیله نقلی ــر ن ــودرو: ه 1. خ
ــاز. ــت مج ــا ظرفی ــار ت ــل سرنشــین و ب ــرای حم ــی ب عموم

2. عرضه كننــده: هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی كــه بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق واســطه 
فــروش مبــادرت بــه فــروش خودروهــای نــو تولیــدی و وارداتــی خــود می كنــد.

3. واســطه فــروش: هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی كــه بــا موافقــت عرضه  كننــده نســبت بــه 
فــروش خــودرو اقــدام می كنــد.

ــده عهــده دار  ــا موافقــت عرضه كنن ــا حقوقــی كــه ب 4. نمایندگــی مجــاز: هــر شــخص حقیقــی ی
فــروش و خدمــات پــس از فــروش خــودرو در طــول مــدت ضمانــت اســت.

ــا  ــرای اســتفاده شــخصی ی ــه خــودرو را ب ــا حقوقــی ك ــده: هــر شــخص حقیقــی ی 5. مصرف كنن
عمومــی در اختیــار دارد.

6. بهــای خــودرو: مبلغــی اســت كــه در قــرارداد واگــذاری و یــا در برگــه فــروش توســط عرضه كننده 

قید شــده اســت.
رعایــت اســتانداردهای  بــه  عرضه كننــده موظــف   - مــاده ۲ 
اباغــی در مــورد ایمنــی، كیفیــت، ســامت خــودرو و مطابقــت 

آن بــا ضمانــت ارائــه شــده بــه مصرف كننــده می باشــد.
تبصــره 1- دوره تضمیــن نمی توانــد كمتــر از یــك ســال از 
زمــان تحویــل خــودرو بــه مصرف كننــده یــا كاركــردی برابــر بــا 
ســی هــزار كیلومتــر )هــر كــدام زودتــر بــه پایان برســد( باشــد.

ارائــه  و  قطعــات  تامیــن  دوره  یــا  تعهــد  دوره   -۲ تبصــره 
خدمــات فنــی اســتاندارد، برابــر 10 ســال از زمــان تحویــل 

می باشــد. مصرف كننــده  بــه  خــودرو  آخریــن  رســمی 
ــه  ــف ب ــت مكل ــده در طــول مــدت ضمان ــاده 3 - عرضه كنن  م
رفــع هــر نــوع نقــص یــا عیــب )ناشــی از طراحــی، مونتــاژ، 
ــا در  ــا حمــل( اســت كــه در خــودرو وجــود داشــته ی تولیــد ی
ــا مفــاد  ــروز نمــوده و ب نتیجــه اســتفاده معمــول از خــودرو ب
ضمانتنامــه و مشــخصات اعــام بــه مصرف كننــده مغایــر 
بــوده یــا مانــع اســتفاده مطلــوب از خــودرو یــا نافــی ایمنــی 
آن باشــد یــا موجــب كاهــش ارزش معاماتــی خــودرو شــود. 

قانون حمایت از حقوق
مصرف کنندگان خودرو
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هزینــه رفــع نقــص یــا عیــب خــودرو در طــول مــدت ضمانــت و جبــران كلیــه خســارات وارده بــه 
مصرف كننــده و اشــخاص ثالــث، اعــم از خســارات مالــی و جانــی و هزینه هــای درمــان ناشــی از 
نقــص یــا عیــب )كــه خــارج از تعهــدات بیمــه شــخص ثالــث باشــد( هزینه هــای حمــل خــودرو بــه 
تعمیــرگاه، تامیــن خــودروی جایگزیــن مشــابه در طــول مــدت تعمیــرات )چنانچــه مــدت توقــف 

ــده می باشــد. ــده عرضه كنن ــش از 48 ســاعت باشــد( برعه ــودرو بی خ
تبصــره 1 - تعهــدات عرضه كننــده بــه طــور مســتقیم یــا از طریــق واســطه فــروش یــا نمایندگــی 
مجــاز ایفــاء می شــود. عرضه كننــده مكلــف بــه ایجــاد شــبكه خدمــات پــس از فــروش یــا 
نمایندگی هــای مجــاز تعمیــر و توزیــع قطعــات یدكــی و تامیــن آموزش هــای الزم متناســب بــا 
تعــداد خودروهــای عرضــه شــده در ســطح كشــور بــوده و نمی توانــد مصرف كننــده را بــه مراجعــه 

بــه نمایندگــی معینــی اجبــار نمایــد.
ـی  تبصــره ۲ - در صــورت بــروز اختــاف بیــن طرفیــن موضــوع مــاده فــوق، موضــوع اختاـف
حســب درخواســت طرفیــن ابتــدا در هیــات حــل اختــاف مربوطــه، متشــكل از نمایندگی هــای 
عرضه كننــده خــودرو، كارشــناس رســمی دادگســتری و كارشــناس نیــروی انتظامــی بــه ریاســت 
كارشــناس رســمی دادگســتری طــرح و رای الزم بــا اكثریــت آراء صــادر خواهــد شــد. در صــورت 
اعتــراض هــر یــك از طرفیــن بــه رای صــادره، خواســته در دادگاه صالحــه قابــل پیگیــری خواهــد 

بــود. دادگاه صالحــه بایــد خــارج از نوبــت و حداكثــر ظــرف دو مــاه انشــاء رای نمایــد. 
مــاده 4 - چنانچــه نقــص یــا عیــب قطعــات ایمنــی خــودرو در طــول دوره ضمانــت پــس از ســه 

بــار تعمیــر همچنــان باقــی باشــد یــا در صورتــی كــه نقــص یــا عیــب قطعاتــی كــه موجــب احتمــال 
صدمــه جســمی یــا جانــی اشــخاص گــردد و بــا یــك تعمیــر برطــرف نشــده باشــد یــا خــودرو بیــش 
از ســی روز بــه دلیــل تعمیــرات غیــر قابــل اســتفاده بمانــد، عرضه كننــده مكلــف اســت حســب 
درخواســت مصرف كننــده خــودروی معیــوب را بــا خــودروی نــو تعویــض یــا بــا توافــق، بهــای آن 

را بــه مصرف كننــده مســترد دارد.
تبصــره 1- در صــورت بــروز اختــاف بیــن طرفیــن، حــل و فصــل آن از طریــق هیــات حــل اختــاف 

موضــوع تبصــره )2( مــاده )33( ایــن قانــون می باشــد.
تبصــره ۲- عرضه كننــده حــق واگــذاری یــا اســتفاده از خــودروی مســترد شــده را پیــش از رفــع 
ــح  ــا اعــام صری ــور پــس از رفــع عیــب و نقــص قبلــی و ب ــدارد، واگــذاری خــودروی مزب عیــب ن

ــذاری مجــاز می باشــد. ــور در اســناد واگ ــوب مزب عی
مــاده ۵ - عرضه كننــده، واســطه فــروش و نمایندگــی مجــاز تعمیــر موظفنــد هــر بــار كــه خــودروی 
موضــوع ضمانــت، مــورد تعمیــر یــا خدمــات مختلــف دوره ای قــرار می گیــرد، پــس از اتمــام كار، 
ــده، اقدام هــای  ــی از ســوی مصرف كنن ــا و نقص هــای اعام ــه عیب ه ــوب كلی ــه صــورت مكت ب
ــوده و آن را  ــر نم ــت ذك ــض شــده را در صــورت وضعی ــا تعوی ــر ی ــات تعمی انجــام شــده و قطع

ــد. ــده نمای تســلیم مصرف كنن
و  عرضه كننــده  توســط  نشــده  تاییــد  یــا  اســتاندارد  غیــر  قطعــات  از  اســتفاده   - تبصــره 

می باشــد. ممنــوع  تعمیــر  مجــاز  نمایندگی هــای 
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ــل  ــر قاب ــه )غی ــر مترقب ــوادث غی ــل ح ــه دلی ــده ب ــدات عرضه كنن ــام تعه ــه انج ــاده 6 - چنانچ م
پیش بینــی و غیــر قابــل رفــع( ناممكــن باشــد، ایــن تعهــدات بــه حالــت تعلیــق درمی آیــد. مــدت 

ــه دوره ضمانــت افــزوده می شــود. تعلیــق ب
مــاده 7 - هــر نــوع توافــق مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بیــن عرضه كننــده، واســطه فــروش یــا 
مصرف كننــده كــه بــه موجــب آن تمــام یــا بخشــی از تعهداتــی كــه عرضه كننــده بــر طبــق ایــن 
قانــون و یــا ضمانتنامــه صــادر بــر عهــده دارد، ســاقط نمایــد یــا بــه عهــده واســطه فــروش یــا هــر 

عنــوان دیگــری گــذارده شــود، در برابــر مصرف كننــده باطــل و بااثــر می باشــد.
ــن  ــرارداد و مشــمولین ای ــراردادی كــه حقــوق و تكالیــف طرفیــن ق ــوع ق ــاد هــر ن تبصــره - انعق
قانــون در آن رعایــت نشــود بــه اســتناد مــاده 10 قانــون مدنــی و مــورد مشــابه غیــر قانونــی و از 

درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
مــاده ۸ - هرگونــه عیــب و نقــص و خســارات جانــی و مالــی وارده بــه مصرف كننــده و اشــخاص 
ثالــث كــه بــه دلیــل تعویــض یــا نصــب قطعــات و سیســتم های جانبــی و یــا دریافــت خدمــات 
خــارج از شــبكه رســمی و مجــاز عرضه كننــده توســط مصرف كننــده طــی دوران ضمانــت ایجــاد 
ــده و اشــخاص  ــرای مصرف كنن ــی ب ــه حق ــارج اســت و هیچ گون ــون خ ــن قان شــود از شــمول ای

ــد. ــده ايجــاد نمي كن ــر عرضه كنن ــث در براب ثال
مــاده 9 - عرضه كننــده مكلــف اســت تعهــدات موضــوع ايــن قانــون را بــه صــورت كتبــي در اوراق 
ضمانتنامــه قيــد نمــوده و در زمــان تحويــل خــودرو، بــه نحــو مقتضــي موضــوع ايــن قانــون را بــه 

طــور صريــح و روشــن بــه مصرف كننــده اعــام نمايــد.
مــاده 10 - آئين نامــه اجرائــي ايــن قانــون )به ويــژه در مــورد ماك هــاي ايجــاد نمايندگــي مجــاز 
تعميــر در ســطح كشــور بــه ازاء تعــداد خودروهــا عرضــه شــده( ظــرف ســه مــاه از تاريــخ تصويــب 

توســط وزارت صنايــع و معــادن تهيــه شــده و بــه تصويــب هيــات وزيــران مي رســد.
ــون در راســتاي حفــظ  ــر اجــرای ايــن قان ــه نظــارت ب مــاده 11 - وزارت صنايــع و معــادن مكلــف ب
حقــوق مصرف كننــدگان و اعــام گــزارش ادواري شــش ماهــه بــه كميســيون صنايــع و معــادن 

مجلــس شــوراي اســامي اســت.
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شماره ٧٤١5 /ت 5١٦٨١ ه                                                                                 1395/1/28
وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ملي استاندارد ايران

هیـات وزیـران در جلسـه 1395/1/22 بـه پیشـنهاد شـماره 60/255385 مـورخ 1393/12/9 وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت و بـه اسـتناد مـاده )10( قانـون حمایـت از حقوق مصرف کننـد گان خودرو 

_  مصـوب 1386 _ آیین نامـه اجرایـی قانـون مذکـور را بـه شـرح زیـر تصویـب کـرد:
مـاده 1 - ضوابـط منـدرج در ایـن آییـن نامـه شـامل تمـام عرضـه کننـدگان، واسـطه های فـروش، 
واسـطه های خدمـات پـس از فـروش و نمایندگی هـای مجـاز انـواع وسـایل نقلیـه موتـوری اعـم از 
سـواری، مینـی بـوس، میـدل بـاس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشـنده، تریلر و انواع 

موتورسـیکلت سـاخت داخـل کشـور یـا خـارج می باشـد.
ماده ۲ - در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو - مصوب 1386 -
ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ - عرضه کننده: هر شـخص حقیقی یا حقوقی که به طور مسـتقیم یا از طریق واسـطه فروش، 

مبادرت به فروش خودروهای نو سـاخت داخل کشـور یا وارداتی خود می نماید.
ت - خدمـات پـس از فـروش: کلیـه خدمـات پـس از فـروش یـک محصـول از قبیـل ضمانـت و 
تعهد شـامل پشـتیبانی خدمات، تعمیرات و تامین قطعات اسـتاندارد که موجب تضمین کارکرد 

مطلـوب محصـول می باشـد.
ث - واسـطه خدمـات فـروش و پـس از فـروش: اشـخاص حقیقـی یـا حقوـقی کـه بـا موافقـت 
عرضه کننده، صرفًا یا توأمًا عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی های 
مجـاز می باشـند. واسـطه مذکـور می توانـد بـه عنوان بخشـی از مجموعه عرضه کننـده یا به عنوان 

شـرکتی مسـتقل تحـت نظـارت عرضـه کننده فعالیـت نموده و خدمـات خـود را ارائه نماید.
ج - نمایندـگی مجـاز: هـر شـخص حقیقـی یـا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهـده دار فروش 

و خدمـات پـس از فـروش خـودرو در طول مدت ضمانت اسـت.
چ - شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی 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 های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد 

آنها می باشد.
ح - دسـتورالعمل شـرایط، ضوابـط و ارزیابـی خدمـات فـروش خـودرو: دسـتورالعملی کـه بـه منظـور 
تعییـن شـیوه مربـوط بـه امـور خدمـات فـروش خـودرو، شـاخص ها و نحـوه ارزیابـی عرضـه کننـده، 
واسـطه خدمـات فـروش و نمایندگی هـای آن و همچنیـن رده بنـدی و پایـش عملکـرد آنهـا توسـط 

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از
حقوق مصرف کنندگان خودرو
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وزارت تهیـه و ابـاغ می شـود.
خ - خدمـات دوره تضمیـن: مجموعـه خدمـات تعمیـرات، تأمیـن و تعویـض قطعـات یـا تعویـض 
خـودرو کـه در یـک دوره زمانـی یـا طـی مسـافت مشـخص مطابـق مـواد )12( و )13( ایـن آیین نامه و 

انجـام آن بـه صـورت رایـگان بـه عهـده عرضـه کننـده می باشـد.
د - خدمـات دوره تعهـد: مجموعـه خدمـات تعمیـرات، تأمیـن و تعویـض قطعـات و پشـتیبانی 
خدمات که در یک دوره زمانی مشـخص مطابق ماده )15( این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت 
"برابـر بـا نـرخ مصـوب موضـوع بنـد )ط( مـاده )2( این آیین نامه" از سـوی عرضه کننـده برای مصرف 

کننـده انجام می شـود.
ذ - خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز 

به مصرف کننده ارائه می شـود.
ر - خدمـات فنـی اسـتاندارد: خدماـتی کـه مطابـق بـا اسـتاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی یا سـایر 

اسـتانداردها و دسـتورالعمل های تخصصی رسـمی باشد.
ز - ضمانـت نامـه: سـندی اسـت بـه زبـان فارسـی و در برگیرنـده مسـئولیت دوره ضمانـت و تعهـد 
خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل 

مصـرف کننده می شـود.
ژ - اسـتفاده مطلوب از خودرو: اسـتفاده از هر خودرو مطابق مشـخصات اعام شـده از سـوی عرضه 

کننـده بـه ویـژه در مورد تعداد سرنشـین و مقدار بار.

س - کتابچـه راهنمـای مصـرف کننـده: کتابچـه ای اسـت حداقـل بـه زبـان فارسـی، کـه بایـد در زمان 
تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسـلیم شـود. این کتابچه باید حاوی مواردی 
از قبیـل نحـوه اسـتفاده مطلـوب از خـودرو، عناویـن متعلقـات الزامـی همـراه خـودرو از قبیـل رادیـو 
پخـش، چـرخ زاپـاس، جـک، آچـار چـرخ، کـف پـوش متحـرک، مثلث خطر و تجهیـزات اضافی خـودرو، 
میـزان مصـرف سـوخت )بـه تفکیـک سـیکل شـهری، بـرون شـهری و ترکیبـی( و همچنیـن عناویـن 
بازدیدهای دوره ای، نام و نشـانی نمایندگی های مجاز شـبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن 

قانـون، آیین نامـه و دسـتورالعمل های اجرایـی آن باشـد.
ش - تأمین خودروی جایگزین مشـابه: واگذاری خودروی مشـابه و درصورت عدم امکان، پرداخت 

خسـارت توقف خودرو در دوره تضمین اسـت.
ــر اســاس نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری در رشــته  ص - قیمــت کارشناســی: قیمتــی کــه ب

ــن می شــود. ــط تعیی مرتب
ض - شـرکت بازرسـی: شـخصیت حقوـقی دارای صاحیـت از طـرف سـازمان مـلی اسـتاندارد ایـران 
کـه توسـط وزارت بـرای انجـام ارزیابـی عملکرد عرضه کننده، واسـطه فروش، واسـطه خدمات پس 
از فـروش، نمایندگی هـای مجـاز و ارائـه گزارش هـای ادواری یـا مـوردی بـه وزارت و عرضـه کننـده 

انتخـاب می شـود.
ط - نــرخ خدمــات و قطعــات: نظــر بــه صنفــی بــودن فعالیــت نمایندگی هــای مجــاز، واســطه خدمات 
پــس از فــروش و خدمــات ســیار، اجــرت یــا دســتمزد خدمــات و همچنیــن نــرخ قطعــات و مــواد 
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ــا محوریــت  ــون نظــام صنفــی کشــور - مصــوب 1392 - ب ــاده )51( اصاحــی قان ــق م مصرفــی مطاب
کمیســیون نظــارت تعییــن و در ازای ارائــه خدمــات و ابــاغ صورتحســاب رســمی بــه مصــرف کننده، 

از وی دریافــت می شــود.
ظ - خــودروی نــو: خودرویــی کــه بــه هنــگام تحویــل بــه مصــرف کننــده بیــش از )99( کیلومتــر طــی 

مســافت نکــرده باشــد.
ع - عیــب: زیــاده، نقیصــه و یــا تغییــر حالتــی کــه موجــب کاهــش ارزش اقتصــادی کاال، خدمــت یا 

عــدم امــکان اســتفاده متعــارف از آن می شــود.
غ - قطعــه ایمنــی خــودرو: قطعاتــی کــه عیــب آنهــا موجــب احتمــال صدمــه جســم، جــان و مــال 

اشــخاص گــردد.
تبصـره - فهرسـت ایـن قطعـات توسـط وزارت بـا همـکاری سـازمان مـلی اسـتاندارد ایـران و پلیـس 

راهنمایـی و رانندـگی نیـروی انتظامـی جمهـوری اسـامی ایـران تهیـه و اعـام می شـود.

ف - عیب ایمنی : عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.
تبصـره - وزارت موظـف اسـت بـا همـکاری سـازمان مـلی اسـتاندارد ایـران و پلیـس راهنمایـی و 
رانندـگی جمهـوری اسـامی ایـران، فهرسـت عیـوب ایمنـی خـودرو و همچنیـن قطعـات مشـمول 

اسـتاندارد اجبـاری خـودرو را تهیـه و ابـاغ نمایـد.
ق - قطعـه و مـاده مصرـفی: قطعـات و مـوادی ماننـد روغن هـا )نظیـر روغـن موتـور و گیربکـس(، 
مایعـات )نظیـر مایـع ضدیـخ و مایـع شیشـه شـوی(، فیلترهـا )نظیـر فیلتر بنزیـن، هـوا و روغن( و 

سـایر قطعـات و مـوادی کـه فهرسـت کامـل آن توسـط وزارت تهیـه و ابـاغ خواهـد شـد.
ک - اسـتانداردها و مقـررات ابالـغی: کلیـه معیارهـا و مشـخصات ناظـر بـر تولیـد، ایمنـی، کیفیت، 
آالیندـگی زیسـت محیطـی، فـروش و خدمـات پـس از فـروش خـودرو کـه از سـوی وزارت، سـازمان 
مـلی اسـتاندارد ایـران، سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت و وزارت نفـت ابـاغ و رعایت آنها از سـوی 

عرضه کننـده الزامی اسـت.
تبصـره - اسـتانداردهای فنـی شـرکت های عرضـه کننده در صورت عدم مغایرت با مـوارد فوق، جزو 

اسـتانداردهای اباغی محسوب خواهد شد.
مـاده 3 - عرضـه کننـده موظـف اسـت در سـامانه اطـاع رسـانی خـود، نسـبت بـه فـروش اینترنـتی 
محصـوالت بـا قیـد مشـخصات خـودرو و شـرایط فـروش از قبیـل نشـان تجـاری، نـوع، تیـپ، رنـگ، 
تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

تبصره - عرضه کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف 
را اطاع رسانی عمومی نماید.
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تبصــره 1 - حداکثــر مبلــغ قابــل دریافــت در قراردادهــای پیــش فــروش معــادل پنجــاه درصــد قیمــت 
فــروش نقــدی محصــول مــورد نظــر در هنــگام عقــد قــرارداد مــی باشــد.

تبصــره ۲ - ســود انصــراف و خســارت تأخیــر منــدرج در بخــش ضوابــط فــروش، بــه صــورت روزشــمار 
محاســبه می شــود.

مــاده ۵ - عرضــه کننــده موظــف اســت قبــل از اقــدام بــه پیــش فــروش خــودرو، مجــوز مربوط شــامل 
تعــداد خــودروی قابــل عرضــه را از وزارت اخــذ نماید.

مـاده 6 - عرضـه کننـده موظـف اسـت نسـبت بـه عقد قرارداد فـروش با مصرف کننـده اقدام نماید.

سفارشی تعداد محدود مشارکت در تولید
پیش فروش

تحویل فوری
عادی قطعی

قیمت توافقی زمان عقد قرارداد
قیمت زمان تحویل مندرج در 

قرارداد 
قیمت زمان تحویل 

مندرج در قرارداد
قیمت قطعی زمان 

عقد قرارداد
قیمت قطعی زمان 

عقد قرارداد
قیمت

داخلی سه ماه وارداتی چهار ماه سه سال دوازده ماه نه ماه سی روز حداکثر تاریخ تحویل

-
حداقل سود سپرده سه ساله 

نظام بانکی
حداقا سود سپرده یک 

ساله نظام بانکی 

حداقا سود سپرده برابر 
مقررات نظام بانکی در 

مدت قرارداد
 - حداقا سود مشارکت

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ 
سودسپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر از نرخ 
سودسپرده یک ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر 
از نرخ سودسپرده یک 

ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر 
از نرخ سودسپرده یک 

ساله نظام بانکی

حداکثر سه درصد کمتر 
از نرخ سودسپرده یک 

ساله نظام بانکی

حداقل سود انصراف 
) درصد(

سه درصد ماهانه
سود مشارکت بعاوه یک درصد 

ماهانه
سود مشارکت بعاوه 

یک درصد ماهانه
سود مشارکت بعاوه 

یک درصد ماهانه
دو و نیم درصد ماهانه جبران تأخیر در تحویل

درصورت تأخیر پیش از دو ماه 
در تحویل خودرو موضوع قرارداد، 

مشتری حق انصراف خواهد 
داشت.

در صورت عدم امکان تحویل 
خودرو موضوع قرارداد، خودروی 
جایگزین از میان خودروهای 
تولیدی به انتخاب مشتری و 

شرایط مفاد قرارداد تحویل داده 
خواهد شد. این موضوع شامل 

خودروی وارداتی نمی شود.

نداشتن تعهدات 
معوق

شرایط

ضوابط و روش های مختلف فروش

 در کلیه روش ها، اطمینان از تأمین CBU/CKD و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است.
 در کلیه روش ها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می باشد.

 در صـورت اسـتفاده از تسـهیات بانک هـا، مؤسسـات اعتبـاری و شـرکت های لیزینـگ، رعایت 
قوانیـن مرتبـط بـا آن و حصـول اطمینـان عرضـه کننـده از تأمیـن و پرداخـت تسـهیات توسـط 
بانک هـا، مؤسسـات اعتبـاری و شـرکت های لیزینـگ بـه متقاضـی، پیـش از انعقـاد قـرارداد و 

دریافـت وجـوه، الزامـی اسـت.
 تعهـدات معـوق: در فروش هـای فـوری، تعهداـتی اسـت کـه طبـق قـرارداد سررسـید شـده ولی 

خـودرو تحویـل نگردیده اسـت.
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در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط 
موضـوع قـرارداد ماننـد قیمـت فـروش، نـرخ سـود مشـارکت، تاریـخ تحویـل خـودرو با تعییـن ماه و 
هفتـه تحویـل، خسـارت تأخیـر در تحویـل، فهرسـت متعلقـات الزامـی همـراه خـودرو از قبیـل رادیـو 
پخـش، چـرخ زاپـاس، جـک، آچـار چـرخ، کف پـوش متحـرک، مثلـث خطـر و تجهیـزات درخواسـتی و 

ارائـه یـک نسـخه از اصـل قـرارداد به مصـرف کننده، الزامی اسـت.
تبصــره - هرگونــه تغییــر در اســتانداردهای اجبــاری پــس از عقــد قــرارداد، چنان چــه موجب افزایش 
هزینــه و مشــمول قیمــت گــذاری شــود، بــا تصویــب مرجــع قیمــت گــذاری در قیمــت فــروش لحــاظ 

می شــود.
مــاده 7 - عرضــه کننــده موظــف اســت در قــرارداد پیــش فــروش، ســود مشــارکت وجــوه دریافتــی را 

از تاریــخ دریافــت ودیعــه تــا تاریــخ تحویــل منــدرج در قــرارداد پرداخــت نمایــد.
تبصــره 1 - عرضــه کننــده موظــف اســت در صــورت تأخیــر در تحویــل خــودرو، از تاریــخ تحویل مندرج 
در قــرارداد تــا زمــان تحویــل خــودرو بــه مصــرف کننــده، مبلــغ خســارت تأخیــر در تحویــل را نســبت به 

وجــوه پرداختــی محاســبه و پرداخت نماید.
تبصــره ۲ - در صورتــی کــه مصــرف کننــده پــس از ابــاغ دعــوت نامــه کتبــی عرضــه کننــده، ظــرف 
پانــزده روز کاری نســبت بــه تصفیــه حســاب خــودرو موضــوع قــرارداد اقــدام ننمایــد، عرضــه کننــده 
می توانــد خــودرو را بــه ســایر متقاضیــان تحویــل و نوبــت مصــرف کننــده را بــه موعــد دیگــری کــه 

نحــوه تعییــن آن در قــرارداد مشــخص شــده، موکــول نمایــد.

تبصــره 3 - در صــورت اعــام انصــراف مصــرف کننــده یــک مــاه پــس از عقــد قــرارداد، ســود انصــراف 
بــر مبنــای ضرایــب منــدرج در جــدول ذیــل مــاده )4( ایــن آیین نامــه محاســبه و پرداخــت مــی شــود.

عرضــه کننــده موظــف اســت ســود انصــراف و مبلــغ پرداختــی را ظــرف بیســت روز بــه مصــرف کننده 
ــود  ــمول س ــرارداد مش ــد ق ــان عق ــاه از زم ــک م ــل از ی ــده قب ــراف مصرف کنن ــد. انص ــت نمای پرداخ

انصــراف نمی شــود.
تبصــره 4 - در صورتــی کــه زمــان بازپرداخــت وجــوه پرداختــی مصرف کننــده بیــش از بیســت روز 
شــود، ســود انصــراف متعلقــه از تاریــخ تأخیــر تــا تاریــخ بازپرداخــت وجــوه مذکور نیز باید محاســبه 

و پرداخــت گــردد.
ماده ۸ - عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در 
قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از 

ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصره - در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، 

مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است.
مــاده 9 - عرضه کننــده موظــف اســت در زمــان تحویــل، خــودروی درخواســتی مصــرف کننــده را در 
حضــور وی کنتــرل نمــوده و پــس از حصــول اطمینــان از عــدم وجــود عیــب، خــودرو را تحویــل دهــد.

تبصــره 1 - عرضــه کننــده موظــف اســت در صــورت وجــود عیــب احتمالــی در خــودرو، عیــب مربــوط را 
مطابــق زمــان اســتاندارد تعمیراتــی مربــوط، رفــع کنــد مشــروط بــر آن کــه رفع عیــب، موجب کاهش 
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ارزش قیمتــی خــودرو نگــردد. درغیــر ایــن صــورت عرضــه کننــده موظــف اســت نســبت بــه تعویــض 
خــودرو و یــا اخــذ رضایــت کتبــی مصــرف کننــده اقــدام نمایــد.

تبصــره ۲ - در صورتــی کــه مصــرف کننــده در دوره تضمیــن بــه نمایندگــی مجــاز مراجعــه نماید و رفع 
کامــل عیــوب خــودرو تحــت هــر شــرایطی در مــدت زمــان باقــی مانــده از دوره مذکور بــرای نمایندگی 
مجــاز مقــدور نباشــد، عرضــه کننــده یــا واســطه فــروش بــا نمایندگــی مجــاز موظــف اســت ضمــن 
الــزام نمایندگــی مجــاز بــه اعــام کتبــی موضــوع بــه مصــرف کننــده ترتیبــی اتخــاد نماید کــه خودرو 

در اولیــن فرصــت ممکــن تحــت شــرایط تضمیــن رفــع عیــب گــردد.

تبصــره 3 - عرضــه کننــده موظــف اســت در صورتــی کــه رفــع عیــوب خــودرو مســتلزم گذشــت زمــان 
باشــد، ضمــن ثبــت دقیــق عیــوب خــودرو در دو نســخه و تحویــل یــک نســخه از آن بــه مصــرف 

کننــده، برابــر مــاده )17( ایــن آیین نامــه رفتــار نمایــد.
مــاده 10 - عرضــه کننــده موظــف اســت ســند فــروش، صورتحســاب فــروش همــراه بــا درج تفکیکــی 
اقــام تشــکیل دهنــده، بهــای خــودرو شــامل بهــای خالــص خــودرو، شــماره گــذاری، بیمــه، عــوارض، 
مالیــات و ســایر مــوارد مربــوط، برگه هــای ضمانت،کتابچــه راهنمــای مصــرف کننــده حداقــل بــه زبان 

فارســی و تجهیــزات اضافــی را در زمــان تحویــل خــودرو بــه مصــرف کننــده ارائــه نمایــد.
مــاده 11 - عرضــه کننــده موظــف اســت نســبت بــه تهیــه نظامــات و دســتورالعمل های زیــر و نظــارت 

بــر حســن اجــرای آن، در چارچــوب دســتورالعمل اباغــی وزارت اقــدام نمایــد:
الف - فرآیند فروش.

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

ت - حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.
ث - نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی های مجاز خود.

ج - پذیــرش، گــردش کار خدمــات قابــل ارائــه، برنامــه ریــزی تعمیــرات و ترخیــص خــودرو بــه 
نمایندـگـی مجــاز.

چ - راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.

دفترچه گارانتی شرکت ماموت خودرو
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ح - نظـام تأمیـن و توزیـع بـه موقـع کلیـه قطعـات مـورد نیـاز واسـطه خدمـات پـس از فـروش و 
نمایندـگی مجـاز آنهـا.

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

ذ - اطاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز.
ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز.

ز - ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.
ژ - نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
س - نظام ارایه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.

مــاده 1۲ - دوره تضمیــن بــرای خودروهــای ســبک شــامل ســواری، ون و وانــت از تاریــخ تحویــل بــه 
مصرف کننــده حداقــل دو ســال یــا کارکــردی برابــر چهــل هــزار )40000( کیلومتــر، هرکــدام زودتــر فــرا 
برســد، بــرای خودروهــای ســنگین شــامل مینــی بــوس، میــدل بــاس، اتوبوس،کامیونــت، کامیــون 
و کشــنده از تاریــخ تحویــل بــه مصــرف کننــده حداقــل دو ســال یــا کارکــردی برابــر دویســت هــزار 
)200000( کیلومتــر، هرکــدام زودتــر فــرا برســد و بــرای انــواع موتورســیکلت از تاریــخ تحویــل بــه 

مصــرف کننــده حداقــل یــک ســال مــی باشــد.
تبصــره 1 - عرضــه کننــده مــی توانــد براســاس سیاســت تجــاری خــود و بــه منظــور افزایــش 
رضایت منــدی مصــرف کننــده، نســبت بــه افزایــش دوره تضمیــن یــا تعهــد اقــدام نمایــد کــه در این 

صــورت بایــد جزئیــات شــرایط آن بــه طــور کتبــی و شــفاف بــه مصــرف کننــده اعــام گــردد.
تبصــره ۲ - ضمانــت رنــگ بــرای خودروهــای ســبک حداقــل ســه ســال، بــرای خودروهــای ســنگین 

حداقــل هجــده مــاه و بــرای موتورســیکلت حداقــل ســه مــاه مــی باشــد.
ــده موظــف اســت قطعــات، مــواد مصرفــی و اســتهاکی ناشــی از عیــوب  تبصــره 3 - عرضــه کنن
کیفــی و مونتــاژی در هــر یــک از مجموعــه هــای خــودرو را مشــمول خدمــات دوره تضمیــن نمایــد.

تبصــره 4 - تعمیــر یــا تعویــض قطعــات خــودرو، ناشــی از خســارت حاصــل از حادثــه یــا تصــادف کــه 
بــه علــت عیــب فنــی خــودرو نباشــد، مشــمول ضمانــت نمــی گــردد.

ــواد مصرفــی، مشــمول  ــات و م ــز قطع ــه ج ــودرو ب ــای خ ــه ه ــات و مجموع ــه قطع ــاده 13 - کلی م
خدمــات دوره تضمیــن می باشــند.

تبصــره 1 - فهرســت قطعاتــی کــه بــه عنــوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشــده ازجمله تجهیزات 
کاهنــده آالیندگــی هــوا شــامل کربــن کنیســتر، کاتالیســت کانورتــور، حســگر دوم اکســیژن و عمــر 
کارکــرد آنهــا کمتــر از مــدت زمــان مــورد نظــر در دوره تضمیــن خــودرو مــی باشــد، توســط وزارت 

تعییــن و ابــاغ خواهــد شــد.
تبصــره ۲ - عملکــرد صحیــح سیســتم و قطعــات کیســه هــوا صرفــًا مشــمول دوره تضمیــن نبــوده و 

براســاس اســتانداردهای اباغــی شــامل دوران تعهــد نیــز مــی باشــد.
ــا شــرایط منــدرج در کتابچــه  ــق ب مــاده 14 - عیــوب ناشــی از عــدم انجــام خدمــات دوره ای مطاب
راهنمــای مصــرف کننــده خــودرو در شــبکه نمایندگــی هــای مجــاز شــرکت عرضــه کننــده خــودرو، 
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باعــث خــروج مجموعه هــای مرتبــط خــودرو بــه خدمــت مــورد نظــر، از شــرایط تضمیــن مــی گــردد.
مــاده 1۵ - مــدت زمــان تعهــد خدمــات شــامل تعمیــرات و تأمیــن قطعــات، ده ســال بعــد از فــروش 

آخریــن دســتگاه خــودرو از همــان نشــان تجــاری و نــوع خــودرو، توســط عرضــه کننــده مــی باشــد.
مــاده 16 - عرضــه کننــده موظــف اســت نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ای مبتنــی بــر فنــاوری 
اطاعــات بــه منظــور رعایــت مفــاد مــاده )5( قانــون و تعییــن زمــان و محــل مراجعــه مصــرف کننــده 
بــه نمایندگی هــای مجــاز در دوره تضمیــن و تعهــد اقــدام نمایــد. در صورتــی کــه مصــرف کننــده 
تأکیــد بــر پذیــرش در نمایندگــی خاصــی را داشــته باشــد عرضــه کننــده بایــد در اولیــن زمــان ممکن، 

نســبت بــه اجــرای ایــن درخواســت، اقــدام نمایــد.
مـاده 17 - عرضـه کننـده موظـف اسـت چنانچـه رفـع عیـوب خـودرو در دوره تضمیـن کـه ناشـی از 
خسـارت حاصـل از حادثـه و یـا تصـادف نباشـد و بیـش از دو روز کاری یـا زمان اسـتاندارد تعمیرات 
تأییـد شـده بـه طـول انجامـد، بـه تأمیـن خـودرو مشـابه جایگزیـن در طـول مـدت تعمیـرات و در 
صورت عدم امکان، پرداخت خسـارت حق توقف خودرو به شـرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید.

تبصــره 1 - مــدت زمــان توقــف خــودرو، بــرای پرداخــت خســارت در دوره تضمیــن و دوره تعهــد بــه 
ــه  ــرای کلی ــد شــده، ب ــرات تأیی ــان اســتاندارد تعمی ــا زم ترتیــب بعــد از دو و هفــت روز کاری و ی
روزهــای توقــف خــودرو در نمایندگــی اعــم از تعطیــل و غیرتعطیــل بــدون در نظرگرفتــن فرآیندهــای 
داخلــی ســازنده و واردکننــده و نیــز واســطه خدمــات پــس از فــروش و یــا نمایندگــی مجــاز آن، آغــاز 
و در روزی کــه نمایندگــی مجــاز پــس از انجــام تعمیــرات الزم، آمادگــی تحویــل خــودرو بــه مصــرف 

کننــده را اعــام نمایــد، پایــان مــی یابــد. در هــر صــورت مــدت زمــان توقــف خــودرو بــه دوره تضمیــن 
یــا تعهــد خــودروی مربــوط اضافــه می شــود.

تبصــره ۲ - در صــورت مراجعــه مصــرف کننــده بــرای رفــع عیــب تکــراری بــه همــان نمایندگــی مجــاز 
و یــا هریــک از نمایندگی هــای مجــاز دیگــر بــرای بــار دوم و یــا بیشــتر، زمــان توقــف خــودرو از بــدو 

تاریــخ پذیــرش خــودرو بــرای پرداخــت خســارت محاســبه مــی گــردد.
تبصــره 3 - در صورتــی کــه عیــوب موجــود در هــر یــک از مجموعه هــای خــودرو کــه بــه تشــخیص 
مرجــع رســیدگی کننــده موضــوع مــاده )3( قانــون موجــب بــروز حادثــه یــا تصــادف و یــا آالیندگــی 
بیــش از حــد مجــاز هــوا گــردد، خدمــات مربــوط مشــمول ضوابــط ایــن مــاده بــوده و بــر عهــده عرضــه 

کننــده خــودرو مــی باشــد.
مــاده 1۸ - ضوابــط پرداخــت خســارت توقــف خــودرو بــه اســتثنای خســارات ناشــی از مــوارد حادثــه 

و تصــادف بــه شــرح زیــر اســت:
الــف - خــودروی ســواری: از زمــان تحویــل خــودرو بــه نمایندگــی مجــاز بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد، 
بــه میــزان یادشــده در مــاده )17( ایــن آیین نامــه بــه مقــدار پانــزده ده هــزارم )0.0015( بهــای خــودرو 

بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضــه کننــده بــه مصــرف کننــده پرداخــت مــی شــود.
ب - خــودروی عمومــی )تاکســی، وانــت، ون(: از زمــان تحویــل خــودرو بــه نمایندگــی بــه ازای هــر روز 
توقــف مــازاد بــه میــزان یــاد شــده در مــاده )17( ایــن آیین نامــه بــه مقــدار دو هــزارم )0.002( بهــای 

خــودرو بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضــه کننــده بــه مصــرف کننــده پرداخــت مــی شــود.
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پ - خودروی سنگین )مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون وکشنده(: به ازای 
هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )17( این آیین نامه به مقدار یک هزارم )0.001( بهای 

خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
ت - موتورســیکلت: بــه ازای هــر روز توقــف مــازاد بــه میــزان یــاد شــده در مــاده )17( ایــن آیین نامــه 
بــه مقــدار یــک هــزارم )0.001( بهــای موتورســیکلت بــه عنــوان هزینــه توقــف توســط عرضــه کننــده 

بــه مصــرف کننــده پرداخــت مــی شــود.
ــا  تبصــره 1 - در صــورت عــدم توافــق طرفیــن نســبت بــه مبلــغ خســارت توقــف خــودرو، مراتــب ب

ــرد. کســب نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری انجــام می پذی
تبصــره ۲ - عرضــه کننــده موظــف اســت رأســًا یــا از طریــق واســطه خدمــات پــس از فــروش خــود 
پــس از اخــذ مــدارک مثبتــه در مــورد احــراز مالکیــت خــودرو، نســبت بــه پرداخــت خســارت توقــف 

خــودرو درکمتــر از پانــزده روز اقــدام نمایــد.
تبصــره 3 - در صورتــی کــه توقــف خــودروی ســنگین بیــش از یــک مــاه بــه طول انجامــد، با موافقت 
ــه  ــزم ب ــده مل ــاه، عرضــه کنن ــک م ــر ی ــازاد ب ــرای هــر روز توقــف خــودرو م ــده ب ــی مصــرف کنن کتب

پرداخــت دو ده هــزارم )0.0002( بهــای خــودرو عــاوه بــر مقــدار قبلــی مــی باشــد.
مــاده 19 - عرضــه کننــده موظــف اســت رأســًا یــا از طریــق واســطه فــروش و خدمــات پــس از فــروش، 
ســاز و کار پرداخــت هزینــه خســارات وارده بــه مصــرف کننــده شــامل مــوارد اشــاره شــده در قانــون و 
ایــن آیین نامــه را راهانــدازی و اجــرا نمایــد. عملکــرد ایــن نظــام بایــد بــه گونهــای باشــد کــه مصــرف 
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کننــده را از میــزان و چگونگــی دریافــت هزینــه هــا و خســارت خــودروی خــود مطلــع نمایــد.
مــاده ۲0 - عرضــه کننــده موظــف اســت رأســًا یــا از طریــق شــبکه نمایندگــی مجــاز خــود تحــت هــر 
شــرایطی بــه پذیــرش کلیــه خودروهایــی کــه بــه دلیــل وجــود عیــب قطعــات ایمنــی قــادر بــه تــردد 

نیســتند، اقــدام نمایــد.
تبصــره - عرضــه کننــده موظــف اســت در دوره تضمیــن، هزینــه هــای بارگیری و حمــل خودروهای در 
راه مانــده و غیرقابــل تعمیــر بــه نزدیــک تریــن نمایندگــی مجــاز را بــه اســتثنای مــوارد تصادفــی کــه 

ناشــی از عیــوب ســایر قطعــات و مجموعــه هــای خــودرو نباشــد، تقبــل نمایــد.
مــاده ۲1 - عرضــه کننــده در دوره تعهــد موظــف اســت از طریــق واســطه خدمــات پــس از فــروش و 
یــا نمایندگیهــای مجــاز، نســبت بــه پذیــرش تمــام خودروهــای تحــت مســئولیت خــود و همچنیــن 
ســایر خودروهــای مشــابه وارداتــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فاقــد نمایندگــی رســمی، 

مطابــق بــا دســتورالعمل اباغــی وزارت اقــدام نمایــد.
مــاده ۲۲ - عرضــه کننــده موظــف اســت نســبت بــه تعییــن نرخ خدمــات تعمیرات، قطعــات یدکی و 
مــواد مصرفــی مطابــق بنــد )ط( مــاده )2( ایــن آییــن نامــه و همچنین تدوین جــدول زمان تعمیرات، 
مطابــق بــا اســتاندارد ســازنده خــودرو اقــدام نمــوده و پــس از تطبیق و صحه گذاری توســط شــرکت 
بازرســی ظــرف یــک مــاه از زمــان اعــام شــرکت عرضــه کننــده، آن را بــه واســطه خدمــات پــس از 
فــروش و نمایندگی هــای مجــاز خــود ابــاغ نمایــد. براســاس ایــن ضوابــط، نمایندگــی و یــا واســطه 

خدمــات پــس از فــروش، صورتحســاب مصــرف کننــده را بــه ایشــان تســلیم مــی نمایــد.

تبصــره - عرضــه کننــده موظــف اســت امــکان مقایســه صورتحســاب صــادره بــا نــرخ خدمــات را از 
طریــق پایــگاه اطــاع رســانی خــود فراهــم نمایــد.

مــاده ۲3 - عرضــه کننــده موظــف اســت نمایندگــی هــای مجــاز را ملــزم نمایــد تــا ضمــن تســلیم 
ــزار  ــا ســه ه ــاه ی ــدت دو م ــه م ــود را ب ــه شــده خ ــات ارائ ــده، خدم ــه مصــرف کنن صورتحســاب ب
کیلومتــر، هــر کــدام زودتــر فــرا برســد و قطعــات را بــه مــدت شــش مــاه یــا ده هــزار کیلومتــر، هــر 

کــدام زودتــر فــرا برســد ضمانــت نماینــد.
مــاده ۲4 - نمایندگــی مجــاز موظــف اســت چنانچــه تشــخیص دهــد عــاوه بر عیــوب منــدرج در برگ 
پذیــرش، خــودرو عیــب دیگــری دارد، قبــل از تعمیــر یــا تعویــض قطعــه، بــا مصــرف کننــده تمــاس 
گرفتــه و از او جهــت انجــام تعمیــرات تعییــن تکلیــف نمایــد. در صــورت عــدم موافقــت مصــرف 

کننــده، مراتــب هنــگام تحویــل خــودرو بــه صــورت کتبــی مستندســازی شــود.
ــه مصــرف  تبصــره - نمایندگــی مجــاز موظــف اســت در دوره تعهــد، داغــی قطعــات تعویضــی را ب

کننــده تحویــل و رســید دریافــت نمایــد.
ماده ۲۵ - چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده )3( قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، 
سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از 
فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین 

کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد.
مــاده ۲6 - تعــداد نمایندگی هــای مجــاز و واحدهــای خدمــات ســیار، بــر اســاس دســتورالعمل اباغــی 
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وزارت تعییــن خواهد شــد.
مــاده ۲7 - عرضــه کننــده موظــف اســت در شــبکه نمایندگــی هــای مجــاز فــروش و خدمــات پــس 
ــا ضوابــط  از فــروش خــود صرفــًا از ظرفیــت واحدهــای دارای ســطح کیفــی قابــل قبــول، مطابــق ب
ــه خدمــات پــس از فــروش )اســتاندارد شــماره 19117( و دســتورالعمل  اســتاندارد ملــی شــیوه ارائ

شــرایط، ضوابــط و ارزیابــی خدمــات فــروش اســتفاده نمایــد.
مــاده ۲۸ - عرضــه کننــده موظــف اســت نســبت بــه اســتقرار شــبکه رایانــه ای بــرای واســطه هــا و 
نمایندگی هــای مجــاز فــروش و خدمــات پــس از فــروش شــامل محاســبه مــدت توقــف خــودرو، 
ــرای هــر خــودرو و نیــز صورتحســاب هــر  فهرســت قطعــات و مــواد مصرفــی و اجــرت تعمیــرات ب

مصــرف کننــده اقــدام نمایــد.
تبصــره - شــرکت عرضــه کننــده موظــف اســت امــکان دسترســی شــرکت بازرســی بــه اطاعــات ایــن 

شــبکه را فراهــم نماید.
مــاده ۲9 - مســؤولیت رســیدگی بــه شــکایات مصــرف کننــدگان و جلــب رضایــت ایشــان در مرحلــه 
اول برعهــده عرضــه کننــده می باشــد. در صــورت بــروز اختــاف بیــن عرضــه کننــده و مصــرف کننــده، 
ــا نظــارت ســازمان حمایــت  رأســًا از طریــق ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها و ب
ــت  ــه رضای ــرد. چنانچ ــرار می گی ــیدگی ق ــورد بررســی و رس ــدگان م ــدگان و تولیدکنن مصــرف کنن
ــه هیــات حــل اختــاف موضــوع تبصــره )2( مــاده )3(  ــد ب مصــرف کننــده تأمیــن نشــود، می توان
قانــون مراجعــه کنــد. هیئــت حــل اختــاف موظــف اســت ظــرف بیســت روز از تاریخ ثبت شــکایات 

بــه موضــوع رســیدگی و نســبت بــه آن کتبــًا اعــام رأی کنــد. مناط رأی، نظــر اکثریت اعضای هیئت 
اســت. ایــن رأی بایــد ظــرف ده روز از تاریــخ ابــاغ اجــرا شــود.

تبصــره 1 - دبیرخانــه هیئــت حــل اختــاف موضــوع ایــن مــاده و محــل تشــکیل جلســات آن در محــل 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها مــی باشــد.

تبصره ۲ - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب 
این آیین نامه، هیئت های حل اختاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های 

سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصــره 3 - ثبــت اعتــراض و رســیدگی بــه آن در هیئــت حــل اختــاف رایگان اســت، امــا حق الزحمه 
کارشــناس رســمی کــه در هیئــت حاضــر و اظهــار نظــر می کنــد بایــد ظــرف پنــج روز از تاریــخ اعــام 
هیئــت، توســط شــاکی پرداخــت شــود، در غیــر ایــن صــورت، هیئــت پرونــده اعتــراض را بــا ذکــر 

دلیــل مختومــه اعــام می نمایــد.
تبصــره 4 - کلیــه نهادهــا و ســازمان هایی کــه مصــرف کننــدگان جهــت طــرح شــکایت بــه آنهــا 

ــد. ــه وزارت ارســال نماین ــده را ب ــد شــکایت مصرف کنن ــد موظفن ــه می نماین مراجع
تبصــره ۵ - ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان ظــرف یــک مــاه پــس از ابــاغ ایــن 
آیین نامــه مکلــف اســت دســتورالعمل نحــوه رســیدگی بــه شــکایات مصــرف کننــدگان خــودرو را بــه 

ســازمانهای صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانها اعــام نمایــد.
ــاز را  ــای مج ــر نمایندگی ه ــارت مســتمر ب ــاز و کار نظ ــف اســت س ــده موظ ــاده 30 - عرضــه کنن م
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ــط آن  ــی ذی رب ــه و دســتورالعمل های اجرای ــون و آیین نام ــن شــده در قان ــف تعیی براســاس وظای
ایجــاد نمایــد.

تبصــره - نظــارت و ارزیابــی ادواری عرضــه کننــده خــودرو، واســطه فــروش، واســطه خدمــات پــس از 
فــروش و نمایندگی هــای مجــاز آنهــا و ارائــه گزارشــهای ارزیابــی بــه وزارت و عرضــه کننــده، به عهده 

شــرکت بازرســی منتخب وزارت می باشــد.
تبصــره ۲ - عرضــه کننــده موظــف اســت نــام و نشــانی کلیــه نمایندگــی هــای مجــاز فعــال و تعلیــق 
شــده خــود را بــه همــراه ســایر مشــخصات و همچنیــن مشــخصات مشــتریان مراجعــه کننــده بــه 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش شــامل نــام مشــتری، شــماره تمــاس، نــوع خــودرو، تاریــخ پذیــرش 
و نــام نمایندگــی مراجعــه شــده را بصــورت دسترســی برخــط جهــت ارزیابــی عملکــرد آن، بــه شــرکت 

بازرســی معرفــی نمایــد.
ماده 31 - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.
ماده 3۲ - تصمیم نامه شماره 43678/44133 مورخ 1389/02/29 لغو می شود.

ــه وزارت صنعــت،  ــرای اجــرا ب ــه را ب ــن مصوب اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس جمهــور، ای
ــاغ کــرد. ــران اب معــدن و تجــارت و ســازمان ملــی اســتاندارد ای

جدول سرویس های ادواری

گلف جی تی آی ۲01۸ تیگوان ۲01۸ پاسات ۲01۸

شرح فعالیت ردیف
زمان طی شده بین
هر سرویس )سال (

مسافت طی شده بین
هر سرویس )کیلومتر (

 زمان طی شده بین
هر سرویس )سال(

مسافت طی شده بین
هر سرویس )کیلومتر (

زمان طی شده بین
هر سرویس )سال (

مسافت طی شده بین
هر سرویس )کیلومتر (

سه سال دو سال یک سال 60,000 30,000 15,000 7,500 سه سال دو سال یک سال 60,000 30,000 15,000 7,500 سه سال دو سال یک سال 60,000 30,000 15,000 7,500

بررسی وضعیت و عملکرد سانروف، تمیزکردن و روغن کاری قسمت کشویی 1

بررسی عملکرد بوق 2

3 بررسی عملکرد سیستم چراغ شورهای جلو

بررسی عملکرد چراغ های خارج خودرو 4

بررسی عملکرد کنترل اتوماتیک چراغ های جلو 5

بررسی وضعیت عملکرد سیستم آب پاش شیشه جلو و تنظیم نازل های آب پاش در صورت نیاز 6

بررسی تیغه های برف پاک کن و عملکرد آن ها 7

تعویض روغن موتور همراه با فیلتر روغن 8

بررسی موتور و متعلقات آن از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی 9

بررسی گیربکس، دیفرانسیل و گردگیرهای پلوس ها از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی 10

بررسی ضخامت لنت های ترمز و وضعیت دیسک های جلو و عقب 11

بررسی وضعیت قاب بکسل بند )در صورت وجود( 12

بررسی فشار باد الستیک و تنظیم آن ها 13

بررسی وضعیت الستیک ها از لحاظ خوردگی و اندازه گیری عمق آج الستیک 14

بررسی سطح روغن موتور و سرریز روغن موتور )در صورت نیاز ( 15

بررسی وضعیت باتری توسط تستر باتری 16

17 بررسی میزان سطح روغن ترمز

بررسی وضعیت و میزان سطح مایع خنک کننده 18

بررسی وضعیت و میزان سطح مایع شیشه شور و سرریز در صورت نیاز 19

ریست کردن نمایشگر سرویس های دوره ای 20

بررسی نور چراغ های جلو و در صورت نیاز تنظیم آنها 21

کالیبره کردن سنسور فشار باد الستیک پس از تنظیم فشار باد 22

تعویض شمع ها 23

تعویض فیلتر هوای داخل اتاق 24

بررسی وضعیت و عملکرد چراغ های داخل خودرو 25

بازرسی بدنه خودرو )قسمت داخلی و خارجی( از لحاظ خوردگی و پوسیدگی 26

بازدید شیشه جلو از لحاظ خرابی 27

گریس کاری قفل درب موتور 28

بررسی وضعیت تسمه دینام 29

بررسی وضعیت سیستم تعلیق و جلوبندی از جمله سیبک ها، موج گیرها، اتصاالت و غیره 30

بررسی وضعیت سیبک و قرقری فرمان و گردگیر آن ها از لحاظ صدمات احتمالی 31

بررسی سیستم ترمز از لحاظ نشتی و صدمات احتمالی 32

بررسی وضعیت سیستم اگزوز خودرو از لحاظ نشتی، صدمات احتمالی و واشرها 33

بررسی وضعیت قسمت زیرین خودرو نظیر پوشش، کاور، سوکت ها از لحاظ صدمات احتمالی 34

بررسی وضعیت کمک فنرهای جلو و عقب از لحاظ صدمات احتمالی 35

تعویض فیلتر هوای موتور و تمیزکردن محفظه آن 36

تعویض روغن ترمز 37

تعویض تسمه دینام 38

تعویض روغن گیربکس 39

تعویض روغن کوپلینگ چهار چرخ 40

انجام خدمات دوره ای، بر اساس زودتر فرارسیدن مسافت طی شده یا زمان استاندارد خودرو می باشد.
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مصرف سوخت ترکیبی 
)lit/100km(

مصرف سوخت جاده 
)lit/100km(

مصرف سوخت شهری
)lit/100km(

نوع خودرو

٧.٤ ٦.٤ 9.١ تیگوان

مصرف سوخت ترکیبی
)lit/100km(

مصرف سوخت جاده 
)lit/100km(

مصرف سوخت شهری
)lit/100km(

نوع خودرو

5.٨ 5.0 ٧.١ پاسات

مصرف سوخت ترکیبی
)lit/100km( 

مصرف سوخت جاده 
)lit/100km(

مصرف سوخت شهری
)lit/100km(

نوع خودرو

٦.5 5.5 ٨.3 گلف 

مصرف سوخت خودروها
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1. مشــتری گرامــی شــما می توانیــد در صــورت داشــتن هرگونــه نظــر، انتقــاد، پیشــنهاد و 
یــا شــکایات بــا واحــد خدمــات مشــتریان شــرکت مامــوت خــودرو تمــاس حاصــل نماییــد.

ــا  ــبانه روزی ب ــه صــورت ش ــودرو ب ــی خ ــی فن ــات ســیار، راهنمای ــت خدم ــت دریاف 2. جه
شـــماره تلفــن واحــد خدمــات ســـیار شـرکـــت  مـــاموت خـــودرو  تمــــاس حاصـــل فرمـایـیـــد.

3. نماینــدگان شــرکت مامــوت خــودرو ملــزم بــه ارائــه فاکتــور رســمی خدمــات می باشــند. 
جهــت بررســی صحــت فاکتــور خــود بــه ســایت شــرکت مامــوت خــودرو و بــه آدرس ســایت 

مراجعــه نمایید.
امـداد سـیار مـاموت خودرو، تـهران: 1660، داخـلی 3، شـهرسـتان ها:  417۵۵000_0۲1داخلی 3

بــرای دریافــت آخریــن لیســت نمایندگی هــای مامــوت خــودرو بــه وب ســایت شــرکت 
مراجعــه فرماییــد:

مدیریت ارتباط با مشتریان:

 www.volkswagen.ir

 www.mammutkhodro.com

CRM@mammutkhodro.com 
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