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شماره شناسایی خودرو

تاریخ آغاز گارانتی
تاریخ پایان گارانتی

برنامه سرویس دوره ای مخصوص خودروی شما همزمان با تحویل خودرو به شما ارائه شده است. اوراق مربوطه را می توانیدبه همراه دفترچه راهنمای خودروی خود دریافت نمایید.
در صورت مفقود شدن اوراق مربوطه:

 نمایندگی های منتخب ایکاپ می توانند مجددا نسخه جایگزین آن را برای شما تهیه نمایند. 
یا

 شما می توانید از وب سایت  شرکت به آدرس www.ikco-peugeot.ir آن را چاپ نمایید.
به شما توصیه می شود تمامی قبوض و اوراق مربوط به خدمات انجام شده بر روی خودروی خود را نگهداری نمایید.

در صورت فروش مجدد خودرو، لطفاً اطمینان حاصل نمایید تمامی اوراق مربوط به خودرو را به مالک جدید تحویل داده اید.

نمایندگی مجاز فروش
خودرو بر اساس برنامه تعریف شده توسط سازنده آماده سازی شده است.

کد نمایندگیکشور
مهر نمایندگی فروش

گواهی گارانتی های پژو

گارانتی پژو در یک نگاهشناسایی خودرو
برای اعتبار بخشیدن به گارانتی های تجاری، این گواهی باید توسط نمایندگی مجاز فروش 
تکمیل و مهر شود. اعمال گارانتی های مذکور مشروط به انجام سرویس های نگهداری دوره ای 
طبق برنامه زمان بندی خدمات می باشد که گواهی آن باید بر اساس ته قبض های موجود در 
این دفترچه تکمیل و ارائه گردد. دوره اعتبار گارانتی های تجاری پژو از تاریخ مؤثر تحویل 

خودروی جدید به مشتری آغاز می شود. )تاریخ آغاز گارانتی در این صفحه درج شده است.(

نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش
ارائه سرویس و خدمات پس از فروش محصوالت عرضه شده شرکت ایکاپ، توسط نمایندگان 
این شرکت انجام می شود. این نمایندگان منتخب از شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو 

می باشند.
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به مناسبت مالکیت پژوی جدید شما، مراتب قدردانی خود را از انتخاب محصوالت ما اعالم می داریم. 
توصیه می شود با توجه به مهارت موجود نزد شبکه نمایندگی های منتخب ایکاپ انجام تمامی خدمات سرویس و نگهداری خودرو خود را  تنها به تعمیرگاه های مجاز 

این شرکت بسپارید.
آنها عملیاتی را که به بهترین نحو با شــرایط اســتفاده خودروی شما مطابقت دارند به شما توصیه خواهند نمود. با این کار می توانید از حفظ ایمنی، عملکرد و قابلیت 

اعتمادپذیری خودرو اطمینان حاصل نمایید.  
با اطمینان کامل به مهارت های پرسنل شبکه نمایندگی های منتخب ایکاپ شما می توانید مطمئن باشید تمامی عملیات پیش بینی شده توسط سازنده انجام خواهند شد.

دفترچه ای که هم اکنون در دستان شماست با جزئیات کامل شرایط گارانتی، برنامه سرویس و توصیه های استفاده متناسب با خودروی شما را تشریح می نماید.
لطفاً این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید، آن را در جای ایمن نگاه دارید و به هنگام مراجعه به شبکه نمایندگی های مجاز آن را ارائه نمایید.

سخنی چند با مشتریان عزیز
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گارانتی پژو در یک نگاه

پژو 2008، به مدت 2 ســال یا 40،000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا برسد( 
از تاریخ تحویل خودرو به اولیــن خریدار با رعایت مفاد این دفترچه تحت 

پوشش گارانتی می باشد.

گارانتی خودرو :
- تمامی قطعات )به غیر از قطعات سرویس دوره ای و قطعات استهالکی(

گارانتی رنگ :
- نقص در رنگ اصلی بدنه خودرو یا پولیش

گارانتی پوسیدگی :
- پوسیدگی ناشی از زنگ زدگی داخلی

تمایل دارید بیشتر بدانید؟
موارد مندرج در ادامه  مطالب دفترچه را مطالعه نمایید.

مفاد رایج گارانتی های متفاوت شرکت ایکاپ: 
• مفاد گارانتی های محصول، گارانتــی قانونی در قبال نواقص پنهان و گارانتی قانونی 
انطبــاق محصول به نفع مصرف کننده را کاهش نداده و اســتثنایی برای آن در نظر 

نخواهد گرفت. 
• گارانتی محصول مادامی که خودروی شــما ثبت شــده می باشد و در ایران در حال 

حرکت است قابل اعمال می باشند. 
• در صورت فروش مجدد خودروی شما خریداران بعدی از مزایای متنوع گارانتی ایکاپ 
تا تاریخ انقضا بهره مند خواهند شــد مشــروط بر اینکه شرایط اعمال این گارانتی ها  
توسط شما و هریک از آنها محقق شود. به همین علت، شما موظف می باشید شرایط 

اعمال این گارانتی ها را به اطالع خریدار برسانید.

• خودروی جدید شــما از تاریخ آغاز گارانتی مندرج در "گواهی گارانتی" در دفترچه 
سرویس، به مدت تعیین شده تحت پوشش گارانتی خواهد بود، مگر اینکه بگونه ای 

دیگر شرط شده باشد که در این صورت موارد به شما اطالع داده خواهند شد. 
• تعمیرات قابل اعمال بر روی خودروی شما طبق مفاد گارانتی و نیز عملیات سرویس 
تنها باید توسط تعمیرگاه های مجاز در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت ایکاپ انجام 

شود.
• مزایــای گارانتی خودرو، تعمیرها و ســرویس هایی که تحت پوشــش این گارانتی 
نمی باشند و توســط نمایندگی های منتخب ایکاپ انجام می شوند را در بر نخواهد 

گرفت.

گارانتی پژو در یک نگاه
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گارانتی  شرایط  تحت  شده  انجام  کارهای   •
نخواهند  گارانتی  دوره  تمدید  بر  تأثیری 
قطعه  یک  تعویض  اینکه  بخصوص  داشت. 
گارانتی  پوشش  دوره  گارانتی،  پوشش  تحت 
را تمدید نخواهد کرد گارانتي قطعات تعویض 
شده، جز در  شرایط قانوني خاص )آیین نامه 
حمایت از حقوق مصرف کننده(، در زمان اتمام 

دوره گارانتي خودرو پایان مي یابد.
شرایط  تحت  شده  تعویض  قطعات  داغی   •

گارانتی متعلق به شرکت ایکاپ خواهند بود.

گارانتی خودرو

لطفا توجه داشته باشید:موارد تحت پوشش گارانتی

گارانتی   • زیر،  محدودیت های  از  غیر  به 
خودروی شما شامل تعمیر یا تعویض بدون 
شده  داده  تشخیص  معیوب  قطعات  هزینه 
و  آن  نمایندگی  یا  ایکاپ  شرکت  توسط 
تعمیر  برای  الزم  تعمیر  اجرت  همچنین 

خودرو می باشد. 

ضمانت سیستم صوتی :
خودرو  گارانتی  مطابق  صوتی  سیستم  گارانتی  دوره 
بوده و کلیه خدمات مربوط به سیستم صوتی در شبکه 

نمایندگی های مجاز شرکت ایکاپ ارائه می گردد.

همچنین، اگر خودروی شما در نتیجه خرابی   •
که تحت پوشش گارانتی می باشد بی حرکت 
بماند، شرکت ایکاپ یا نمایندگی آن هزینه 
در  شما  خودروی  تعمیر  یا  محل  در  تعمیر 
نزدیک ترین نمایندگی های منتخب ایکاپ را 
به مدت 24 ماه یا 40000 کیلومتر )هر کدام 
زودتر فرا برسد( از تاریخ شروع گارانتی تقبل 

می نماید.

ضمانت الستیک خودرو :
 40000 یا  ماه   24 خودرو،  الستیک  گارانتی  دوره 
کیلومتر )هر کدام زودتر فرا برسد( می باشد، در شرایطی 
که فرسایش به دلیل امری در خودرو اتفاق افتاده باشد 
است.  به الستیک ها شده  رسیدن  آسیب  به  منجر  که 
شبکه  در  الستیک  به  مربوط  خدمات  کلیه  همچنین 

نمایندگی های مجاز شرکت ایکاپ ارائه می گردد.
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نگهداری و تنظیمات:
• عملیات نگهداری و سرویس الزم برای کارکرد صحیح 
خودروی شما، که در سابقه گارانتی و نگهداری درج 
اضافه نمودن مکمل و تعویض کنیستر در  شده اند، 
فیلترهای  مانند  مصرفی  قطعات  تعویض  و  کارکرد 

روغن، هوا و کابین سرنشین. 
چرخ ها،  مجدد)باالنس  راه اندازی های  یا  تنظیمات   •

سیستم تعلیق جلو، درب  ها و غیره(.
• تعویض قطعات مشمول استهالک طبیعی در ارتباط 
با استفاده از خودرو، کارکرد آن یا شرایط مکان های 
جغرافیایی یا آب و هوایی، در صورتی که این تعویض 
در اثر یک خطا صورت نپذیرد. )موارد شمول گارانتی 

این قطعات در جدول مربوطه درج گردیده است(

گارانتی خودرو

مواردی که تحت پوشش گارانتی  خودرو نمی باشند:

استفاده از خودرو
• لرزش ها و صداهای مرتبط با عملکرد طبیعی خودرو، 
خرابی هایی مانند تغییر رنگ، تغییر شکل و اعوجاج 

قطعات بر اثر استهالک.
• خسارت ناشی از استفاده از روغن ها، قطعات یا لوازم 
جانبی غیر اصلی یا دارای کیفیت مشابه، همچنین 
استفاده از سوخت های غیر مناسب و ضعیف و استفاده 
ایکاپ  شرکت  توسط  که  اضافی  مکمل  هرگونه  از 

توصیه نشده اند.
از  پدیده های طبیعی، تگرگ، سیل،  • خسارت ناشی 
صاعقه، طوفان ها یا سایر مخاطرات جوی، همچنین 

خسارت ناشی از تصادفات، آتش سوزی یا سرقت.

ایجاد  و  سفارشی سازی  تعمیرات،  از  ناشی  عواقب   •
که  متفرقه  مراکز  توسط  است  ممکن  که  تغییرات 
مورد تأیید شرکت ایکاپ نمی باشد، همچنین عواقب 
ناشی از نصب لوازم جانبی که مورد تایید این شرکت 

نمی باشند.
• تمامی هزینه های دیگری که مشخصاً تحت پوشش 
هزینه  نوع  هر  مخصوصاً  نمی باشند،  گارانتی  این 
دیگري که به طور مشخص در این گارانتي پیش بیني 
عدم  به  مربوط  هزینه هاي  به خصوص  است،  نشده 

استفاده طوالنی مدت )خوابیدن( خودرو
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گارانتی خودرو

شما  خودروی  روی  بر  تغییراتی  یا  تعمیرات  اگر   •
تأمین  پژو  خودرو  مخصوص  که  باشند  شده  انجام 
با  انطباق  یا بدون  نشده و مجاز شناخته نشده اند، و 
شرکت  توسط  شده  تعیین  فنی   دستورالعمل  های 

ایکاپ انجام شده باشند.

ارائه نمودن دفترچه بروز رسانی شده "سوابق گارانتی   •
تکمیل شده  گارانتی،  نگهداری"، بخصوص گواهی  و 
توسط نمایندگی که خودرو را به فروش رسانده است. 
با  کامل  تطابق  در  سرویس  و  نگهداری  انجام   •
دستورالعمل های پژو و توانایی ارائه مدارکی برای اثبات 

این امر )سوابق نگهداری، فاکتورها، غیره(.
مجاز  نمایندگي هاي  در  دوره اي  سرویس هاي  انجام   •
به تشخیص کارشناسان  بنا  ایراداتي که  و  الزامیست 
فني شرکت، ناشي از عدم انجام به موقع سرویس هاي 

دوره اي باشد، مشمول گارانتي نمی گردد.

برای بهره مندی کامل از مزایای گارانتی چه اقداماتی باید انجام دهید.

در صورت بروز شرایط زیر شما از مزایای گارانتی محروم خواهید شد.

در صورت شناسایی یک نقص باید خودروی خود را در   •
ساعات اداری عادی به نمایندگی های منتخب ایکاپ 
ببرید. هدف از این کار تأمین ایمنی شما و سرنشینان 
شماست، همچنین با این کار از بدتر شدن اوضاع نقص 
بوجود آمده جلوگیری خواهید کرد که ممکن است 
منجر به لزوم انجام تعمیرات گسترده تر و فراتر از نیاز 
اولیه شود. در نتیجه، گارانتی نواقص ساخت، نقص ها 
و عواقب ایراداتی که شما به محض مشاهده آنها در 
پوشش  تحت  را  ورزیده اید  اهمال  آن  کردن  برطرف 

قرار نمی دهد.

همچنین می بایست کلیه فراخوان هاي تعمیرگاه هاي    •
مجاز شرکت را مورد توجه قرار داده و نسبت به تعمیر 

خودروي خود اقدام نمایید.
عدم انطباق با این مقررات منجر به انتقال مسئولیت   •
با  مرتبط  مسائل  مستقیم،  غیر  یا  مستقیم  عواقب، 
کارکرد صحیح خودروی شما به شخص شما خواهد 

شد.

رعایت  عدم  یا  کاربر  طرف  از  اهمال  از  ناشی  نقص   •
یا  خودرو  دفترچه  در  شده  تعیین  دستورالعمل های 

راهنمای نگهداری.
• در صورت استفاده از خودرو در محیط های غیرعادی 
یا استفاده در مسابقات یا در صورت اعمال بار بیش از 

حد، حتی برای یک مدت کوتاه.

• اگر کیلومتر شمار خودروی شما دستکاری شده باشد 
اطمینان مشخص  با  واقعی خودروی شما  یا کارکرد 

نباشد. 
)در صورتی که کیلومتر شمار تعویض شده است، "فرم 
تعویض کیلومتر شمار" در "سوابق گارانتی و نگهداری" 

باید توسط نمایندگی مجاز تکمیل شود.(



۹

گارانتی رنگ

عالوه بر گارانتی خودرو، شرکت ایکاپ خودروی شما را در قبال وجود هرگونه نقص در رنگ اصلی خودرو و پولیش در بدنه از تاریخ شروع گارانتی به مدت 3 سال برای پژو 2008 
گارانتی می نماید.

• گارانتی رنگ ، موارد تکمیل رنگ یا پولیش که به تشخیص شرکت ایکاپ یا نمایندگان 
مجاز ایشان برای اصالح نقص الزم هستند را تحت پوشش قرار می دهد. 

 • این گارانتی مشــروط  بر این شــرط ویژه اعمال می شود که خودروی شما همواره بر 
اساس برنامه ریزی شرکت ایکاپ نگهداری شده و اینکه تعمیر هرگونه ایراد در تطابق 

کامل با استانداردهای سازنده انجام شده باشد. 
• به منظور ادامه بهره مندی از گارانتی رنگ شــرکت ایکاپ، شــما می بایست هرگونه 
آســیب ناشی از عوامل خارجی را بعد از شناســایی ظرف مدت 2 ماه به هزینه خود 

تعمیر نمایید.

• آسیب به رنگ بدنه یا پولیش ناشی از شرایط محیطی، مانند عوامل جوی، شیمیایی، 
حیوانات یا رســوبات سبزیجات، شن، نمک، ســنگ ریزه یا سایر پدیده های طبیعی 

)دانه های تگرگ، سیالب ها( و سایر عوامل خارجی )بطور اتفاقی یا به طرق دیگر(
• آسیب های ناشی از اهمال از طرف کاربر، اقدام دیر هنگام در برطرف کردن یک ایراد 

یا عدم اجرای توصیه های سازنده.
• آسیب های ناشی از اتفاقات خارج از پوشش گارانتی.

• عواقب تعمیرات، تغییرات و تحوالت اعمال شــده در مراکزی که مورد تأیید شــرکت 
ایکاپ نمی باشند.

مواردی که تحت پوشش گارانتی رنگ نمی باشند. مواردی که تحت پوشش گارانتی  رنگ می باشند.
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شرکت ایکاپ خودروی شما را در قبال وجود هرگونه پوسیدگی از درون به سمت بیرون بدنه از تاریخ تحویل مندرج  در دفترچه گارانتی به مدت 3 سال برای پژو 2008 گارانتی 
می نماید.

هرگونه تعمیر در بدنه )به علت تصادف، آسیب،   •
غیره( باید پس از انجام بازرســی طبق شرایط 

مندرج انجام شود. 
شــما موظف هســتید هرگونه آسیب به دالیل   •
خارجی را مطابق با استانداردهای در نظر گرفته 
شده توسط شرکت ایکاپ ظرف مدت 2ماه بعد 
از بروز یا انجام بازرســی، به هزینه خود تعمیر 
نمایید. این تعمیر در دفترچه ســرویس با درج 
نام نمایندگــی مجاز تعمیرکننده، تاریخ تعمیر، 
کارکرد خودرو و شماره فاکتور کار درج خواهد 
شد. ارائه این دفترچه سرویس، تکمیل شده در 
بازرسی های دوره ای، برای طرح هرگونه ادعا بر 
اساس گارانتی  پوســیدگی شرکت ایکاپ الزم 

می باشد.

گارانتی پوســیدگی موارد تعمیر یا تعویض قطعاتی که 
توســط شــرکت ایکاپ یا نمایندگان مجاز آن معیوب 
شناخته شــوند و سوراخ در نتیجه پوســیدگی در آنها 

مشهود است را تحت پوشش قرار می دهد.
- این گارانتی مشروط  بر این شرط ویژه اعمال می شود 
کــه خودرو همواره در تطابق کامل با اســتانداردهای 
سازنده تعمیر شده و اینکه مشتری تعمیرات الزم را در 

زمان مناسب انجام داده باشد:
۱( سرویس دوره ای مندرج در دفترچه گارانتی.

2( انجام بازرسی های گارانتی پوسیدگی مندرج در ادامه 
بحث، و

3( اقدام برای تعمیر آسیب خودرو، در صورت وجود.

لطفا توجه داشته باشید:مواردی که تحت پوشش گارانتی پوسیدگی هستند.

چرخه نگهداری در نظر گرفته شــده بــرای گارانتی   •
پوسیدگی، انجام بازرسی های دوره ای را چهار سال بعد 
از تاریخ شــروع گارانتی و پس از آن هم هر دو ســال 
یکبار برای خودرو مشتری )به هزینه مشتری( شرط 

می نماید.
طی این بازرســی ها، بعد از شســتن کامــل خودرو در 
صورت لزوم، تعمیرگاه شــرایط آن را بررســی می کند، 
ســپس تعیین می نماید آیا تعمیراتی الزم هست یا نه، 
و بعــد به انجام آن دســته از تعمیراتی خواهد پرداخت 
که توســط گارانتی پوسیدگی ایکاپ تحت پوشش قرار 
می گیرند. زوال به دالیل خارجی که روند پوســیدگی را 
تســریع می بخشند مورد اشاره قرار گرفته و در صفحات 
دفترچه سرویس که به همین منظور طراحی شده است 

درج خواهد شد.

گارانتی پوسیدگی
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گارانتی پوسیدگی

مواردی که تحت پوشش گارانتی پوسیدگی نمی باشند:

• آسیب های ناشی از اهمال از جانب کاربر یا عدم انطباق 
با توصیه های سازنده. 

• آســیب های ناشــی از موارد خارج از پوشش گارانتی 
پوسیدگی.

• عواقــب ناشــی از تخریــب محصــوالت محافظتی 
پوســیدگی در نتیجه اعمال اقدامات اضافی پیش بینی 

نشده در برنامه نگهداری.
• عواقب ناشــی از تعمیرات، تغییرات یا تحوالت انجام 

شده توسط مراکزی که توسط سازنده تأیید نشده اند. 

• پوسیدگی ناشی از نصب لوازم جانبی که توسط سازنده 
تایید نشــده اند و/یا مغایر با دستورالعمل های سازنده 

نصب شده اند. 
• تغییر شکل بدنه اعمال شده بر روی خودرو، همچنین 
پلتفرم های کج کننده و بارگیری نصب شــده بر روی 

وسیله نقلیه. 
• چرخ ها و قطعات مکانیکی که جزء قطعات جدایی ناپذیر 

بدنه نمی باشند.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده ۱- اصطالحات ذیل در معاني مشروح به کار برده مي شود.

۱-۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
۱-2- عرضه کننده: هر شخص حقیقي یا حقوقي که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو تولیدي و وارداتي خود مي کند.

۱-3- واسطه فروش: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو اقدام مي کفند.
۱-4-  نمایندگي مجاز: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

۱-۵- مصرف کننده: هر شخص حقیقي یا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي یا عمومي در اختیار دارد.
۱-۶- بهاي خودرو: مبلغي است که در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهاي ابالغي در مورد ایمني، کیفیت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده مي باشد.
تبصره ۱: دوره تضمین نمي تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل رسمي آخرین خودرو به مصرف کننده باشد.

تبصره 2: دوره تعهد یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمي آخرین خودرو به مصرف کننده مي باشد.
ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشي از طراحي، مونتاژ، تولید و یا حمل( است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده 
معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعالم شده به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافي ایمني آن باشد یا موجب کاهش ارزش 
معامالتي 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 مالي و جاني و هزینه هاي 
درمان ناشي از نقص یا عیب )که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد( هزینه هاي حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروي جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات )چنانچه 

مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد( بر عهده عرضه کننده مي باشد.
یا  از فروش  ایجاد شبکه خدمات پس  به  ایفا مي شود. عرضه کننده مکلف  نمایندگي مجاز  یا  از طریق واسطه فروش  یا  به طور مستقیم  تعهدات عرضه کننده  تبصره ۱: 
نمایندگي هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکي و تأمین آموزش هاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمي تواند مصرف کننده را به مراجعه 

به نمایندگي معیني اجبار نماید.
تبصره 2: در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختالفي حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختالفات مربوطه، متشکل از نمایندگي هاي 
عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس نیروي انتظامي به ریاست کارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. درصورت 

اعتراض هر یک از طرفین به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأي نماید.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقي باشد یا در صورتي که نقص یا عیب قطعاتي که موجب احتمال صدمه 
جسمي یا جاني اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سي روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست 

مصرف کننده خودروي معیوب را با خودروي نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
تبصره ۱: در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت 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 قبلي و یا اعالم صریح 
عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می باشد.

ماده ۵- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگي مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می گیرد، پس از اتمام کار، 
به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص هاي اعالمي از سوي مصرف کننده، اقدام های انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم 

مصرف کننده نماید.
تبصره: استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.

ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه )غیر قابل پیش بیني و غیر قابل رفع( ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در می آید. مدت تعلیق به 
دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده 7- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشي از تعهداتي که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا 
ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بال اثر می باشد.

تبصره: انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 0۱ قانون مدني و مورد مشابه غیرقانوني و از درجه 
اعتبار ساقط است.

ماده 8- هر گونه عیب و نقص و خسارات جاني و مالي وارد به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم هاي جانبي و یا دریافت خدمات خارج 
از شبکه رسمي و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طي دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقي براي مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر 

عرضه کننده ایجاد نمي کند.
ماده ۹- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبي در اوراق ضمانت نامه قید و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضي موضوع این قانون را به طور صریح 

و روشن به مصرف کننده اعالم نماید.
ماده ۱0 - آئین نامه اجرائي این قانون )به ویژه در مورد مالک هاي ایجاد نمایندگی های مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده( ظرف سه ماه از تاریخ 

تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱ - وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراي این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعالم گزارش ادواري شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شوراي اسالمي است.
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آئین نامه اجرایي قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

ماده 1- ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل توأم عرضه کنندگان ، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از 
سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.

ماده ۲- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱38۶

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 خودروهای نو ساخت 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 از طریق 
نمایندگی های 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. 
ج - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

چ - شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو: بر اساس استاندارد ملی شماره )۱۹۱۱7( در خصوص 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 - دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی 
عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ می شود.

خ - خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق مواد )۱2( و )۱3( این 
آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد. 

د - خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده )۱۵( این آیین نامه و در قبال 
دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )2( این آیین نامه از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می شود.

ذ- خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می شود.
ر- خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی، یا سایر استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی  باشد. 

ز - ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه 
خودرو، تحویل مصرف کننده می شود. 

ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
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س- کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید 
حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث 
خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت )به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی(  و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی نمایندگی های 

مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن باشد.
ش - تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

ص - قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می شد.
ض - شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صالحتی از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه 

خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می شود.
ط - نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات 
و مواد مصرفی مطابق ماده )۵۱( اصالحی قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱3۹2 – با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب 

رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می شود.
ظ - خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از )۹۹( کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.

ع - عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می شود. 
غ - قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص می گردد.

تبصره : فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم می شود.
ف - عیب ایمنی: عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره : وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات 
مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.

ق - قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن ها )نظیر روغن موتور و گیربکس(، مایعات )نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی( ، فیلترها )نظیر فیلتر بنزین، هوا و 
روغن( و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.

ک- استانداردها و مقررات ابالغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر در تولید، ایمنی، کیفیت، آالیندگی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، 
سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است. 

تبصره- استانداردهای فنی شرکت های عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده 3- عرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع ، تیپ، 

رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.
تبصره - عرضه کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی عمومی نماید.

ماده 4- عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف 
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و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالع رسانی و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد: 
ضوابط و روش های مختلف فروش:

تحویل فوری
پیش فروش

سفارشی تعداد محدودمشارکت در تولید
عادیقطعی

قیمت قطعی زمانقیمت
قیمت توافقی زمانقیمت زمان تحویل مندرج در قراردادقیمت زمان تحویل مندرج در قراردادقیمت قطعی زمان عقد قراردادعقد قرارداد

عقد قرارداد

حداکثر تاریخ 
داخلی سه ماهسه سالدوازده ماهنه ماهسی روزتحویل

وارداتی چهار ماه

حداقل سود 
حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام -مشارکت

بانکی در مدت قرارداد
حداقل سود سپرده یک ساله 

نظام بانکی
حداقل سود سپرده سه ساله 

-نظام بانکی

حداقل سود 
انصراف )درصد(

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

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

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

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

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

جبران تأخیر در 
سه درصد ماهانهسود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانهسود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانهسود مشارکت بعالوه یک درصد ماهانهدو و نیم درصد ماهانهتحویل

-نداشتن تعهدات معوقشرایط

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.

در صورت تأخیر بیش از دو 
ماه در تحویل خودرو موضوع 
قرارداد، مشتری حق انصراف 

خواهد داشت.

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

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

- تعهدات معوق: در فروش های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سررسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
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تبصره ۱- حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی 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 ۵- عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده ۶- 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 تجاری، نوع، تیپ، رنگ 
و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو 

از قبیل رادیو پخش ، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک ، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده الزامی است.
تبصره : هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت 

فروش لحاظ می شود. 
ماده 7-  عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل 
را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره 2- در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، 
عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری 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 مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده )4( این آیین نامه محاسبه و پرداخت 
می شود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد 

مشمول سود 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 بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید 

محاسبه و پرداخت گردد. 
ماده 8- 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.
ماده ۹- عرضه کننده موظف است در زمان تحویل ، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل 

دهد.
تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن 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 دروه تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور 



۱8

برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ 
نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد. 

تبصره 3- عرضه کننده موظف است در 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 )۱7( این آئین نامه رفتار نماید.

ماده ۱0- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، 
مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی رادر زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.

ماده ۱۱- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
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 - پذیرش ، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ - راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو 

ح - نظام تأمین 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 نمایندگی های مجاز خود

د - ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی های مجاز خود.
ذ - اطالع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز

ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز
ز - ساز و کار 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 آرایه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود. 

ماده ۱2- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار )40000( کیلومتر، هر 
کدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت ، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی 

برابر دویست هزار )200000( کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد.
تبصره ۱- عرضه کننده می تواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت مندی مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این 

صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.
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تبصره 2- ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال ، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد.
تبصره 3- عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

تبصره 4- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد.
ماده ۱3-کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند. 

تبصره ۱- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا شامل کربن کنیستر، 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. 

تبصره 2- عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد نیز می باشد.
ماده ۱4- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، 

باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد.
ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.

ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده )۵( قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به 
نمایندگی های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، 

نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید.
ماده ۱7- 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 کاری یا زمان استاندارد 
تعمیرات تأیید شده به طول انجامید، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین نامه 

اقدام نماید.
تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای کلیه 
روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی 
مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعالم نماید، پایان می یابد. در هر صورت مدت زمان توقف 

خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می شود. 
تبصره 2- در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگی های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو 

از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد.
تبصره 3- در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده )3( قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا 

آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد. 
ماده ۱8- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:

الف - خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یاد شده در ماده )۱7( این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم )0/00۱۵( 
بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
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ب - خودروی عمومی )تاکسی ، وانت، ون( از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )۱7( این آیین نامه به مقدار دو هزارم 
)0/002( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

پ - خودروی سنگین )مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده (: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )۱7( این آیین نامه به مقدار یک 
هزارم )0/00۱( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

ت - موتور سیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )7۱( این آیین نامه به مقدار یک هزارم )0/00۱( بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط 
عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

تبصره ۱- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد.
تبصره 2- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مودر احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت 

توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره 3- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم 

به پرداخت دو ده هزارم )0/0002( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد. 
ماده ۱۹- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و 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 اندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرف کننده را از  میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودروی خود مطلع نماید. 
ماده 20- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد 

نیستند، اقدام نماید. 
تبصره - عرضه کننده موظف است در دوره تضمین ، هزینه های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد 

تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد، تقبل نماید.
ماده 2۱- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین 

سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید. 
ماده 22- عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات 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 گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه 
خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید. بر اساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می 

نماید.
تبصره - عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید.

ماده 23- عرضه کننده موظف است نمایندگی های 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 دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس 
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گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره - نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید. 

ماده 2۵- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده )3( قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و با 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.
ماده 2۶- تعداد نمایندگی های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد.

ماده 27-عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط 
استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش )استاندارد شماره ۱۹۱۱7( و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده 28- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست 
قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای 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.
ماده 2۹- مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کننده وجلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت برزو اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده، 
رأساً از طریق سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت 
مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیأت حل اختالف موضوع تبصره )2( ماده )3( قانون مراجعه کند. هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به 

موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأی کند. مالک رأی ، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود. 
تبصره ۱- 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 استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیئت های حل اختالف 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. 

تبصره 3- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است. اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف پنج روز از 
تاریخ اعالم هیئت، توسط شاکی پرداخت 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 ۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو 

را به سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها اعالم نمایند. 
ماده 30- عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون آیین نامه و دستورالعمل های اجرای ذی ربط آن ایجاد 

نماید.
تبصره - نظارت بر ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، 

به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تبصره 2- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده 
به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن، 

به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده 3۱- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

ماده 32- تصمیم نامه شماره 43۶78/44۱33 مورخ ۱38۹/02/2۹ لغو می شود.
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پوشش گارانتی: قطعات استهالکی و مصرفی

تعویض قطعات استهالکی هنگامی که این امر در اثر فرسایش طبیعی ناشی از استفاده خودرو، کیلومتر طی شده، شرایط جغرافیایی یا محیطی رخ داده باشد، مشمول پوشش گارانتی 
نمی باشد، به استثنای مواردی که این امر به علت وجود یک نقص یا ایراد کیفی در یک قطعه دیگر پدید آمده باشد. 

مواردشرایط گارانتی

باتری۱2 ماه یا 20000 کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد.

تسمه ها، لنتترمز، تیغهبرفپاککن، ۱0000 کیلومتر
شمع موتور، المپ ها

کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور،24 ماه یا 40000 کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد.
حس گر دوم اکسیژن

24 ماه یا 40000 کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد، در شرایطی که فرسایش به دلیل امری در خودرو اتفاق افتاده باشد که منجر به 
الستیکآسیب رسیدن به الستیک ها شده است.

در صورتی که استفاده از روان کار برای یک قطعه یا قسمت که در دوران گارانتی تعویض شده است الزم باشد، تحت پوشش گارانتی 
روان کارخواهد بود.

در صورتی که استفاده از روغن/ مایع برای یک قطعه یا قسمت که در دوران گارانتی تعویض شده است الزم باشد، تحت پوشش 
گارانتی خواهد بود.

روغن/ مایع*

در صورتی که استفاده از مواد برای یک قطعه یا قسمت که در دوران گارانتی تعویض شده است الزم باشد، تحت پوشش گارانتی 
آب بندخواهد بود.

گاز کولر۱2 ماه یا  20000 کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد

)*(: در صورتی که تعمیر درست در موعد مقرر عملیات نگهداری تعیین شده در سوابق گارانتی و نگهداری رخ دهد، و یا اگر مربوط شود به یک نیاز اضافی مرسوم، روغن موتور از گارانتی 
قراردادی حذف می شود.
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به منظور حفــظ عملکرد بهینه خــودرو، بخصوص در 
مورد مسائل ایمنی، عملکرد و راحتی، الزم است برنامه 
ســرویس های دوره ای در این رابطه را پیگیری و دنبال 
نمایید. این برنامه شامل مواردی همچون بازدید ها، سر 
ریز روغن ها و عملیاتی اســت که برای عملکرد صحیح 

خودروی شما الزم و ضروری هستند. 
میزان و تعداد سرویس ها به کارکرد و عمر خودروی شما 

بستگی دارد.
انجام سرویس های دوره ای الزم و ضروری است.

عیوبی که بنا به تشــخیص کارشــناس فنی، ناشــی از 
عدم انجام به موقع سرویس های دوره ای باشد، مشمول 

گارانتی نخواهد بود.

اگر یک یا چند مورد از شرایط دشوار زیر برای شما پدید 
آمد، یک برنامه سرویس ویژه مورد نیاز خواهد بود:

• استفاده مداوم بصورت درب به درب
• استفاده شــهری )بعنوان تاکسی، آمبوالنس، سرعت 
میانگیــن کمتر از 20 کیلومتر بر ســاعت، ســرویس 

مدرسه(.
• طی مسافت های تکراری و کوتاه )کمتر از ۱0 کیلومتر( 

با موتور سرد )پس از توقف بیش از یک ساعت(.
• استفاده طوالنی مدت در:
- کشورهای پر گرد و غبار

- کشورهایی که ســوخت موجود در آنها با توصیه های 
محصول مطابقت ندارد. 

• استفاده، حتی بصورت گهگاهی، از زیست سوخت های 
B20 یا B30 )موتورهای دیزلی( یا بنزین حاوی بیش 

از 3٪ متانول.

برنامه ســرویس دوره ای ویژه خودروی شــما با تحویل 
خودرو به شما ارائه شــده است. این اوراق را می توانید 

همراه دفترچه راهنمای خودروی خود دریافت نمایید. 
در صورت مفقود شدن این اوراق:

• نمایندگی های منتخب شرکت ایکاپ می توانند مجددا 
نسخه جایگزین آن را برای شما تهیه نمایند. 

یا
شــما می توانید از وب ســایت  شــرکت بــه آدرس   •

www.ikco-peugeot.ir آن را چاپ نمایید.
رعایت کــردن ســرویس های دوره ای ، در طول مدت 
گارانتی خودروی شــما و برای تمامی خودروهای دارای 

قرارداد سرویس امری ضروری است.

سرویس های دوره ای 
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سرویس های دوره ای 

سرویس های خودرو شامل تعدادی از عملیات سیستماتیک قابل اعمال برروی تمامی خودروها در هر سرویس و عملیات اضافی بسته به نوع خودرو، بر اساس عمر آن و میزان کارکرد 
آن می باشد.

بازدیدهای خودرو )بوق، ترمز دستی، غیره(
تاریخ انقضا کیت پنجرگیري موقت الستیک ها*

تعمیرهای قسمت زیر خودرو، شامل:
- بازدیدهای ایمنی )ترمزها، فرمان، غیره(

- بازدیدهای محیطی )نشتی از سیستم های خودرو، از گیربکس، غیره(
بازدیدهای اطراف خودرو )شرایط الستیک ها، چراغ های جلو و المپ ها، غیره(

بازدیدهای زیر درپوش ها، شامل سرریز روغن ها در صورت لزوم )مایع خنک کننده، مایع شیشه شوی، غیره(
بازدیدها مطابق با موارد قانونی معتبر در هر کشور )به استثنای تست اجباری خودرو(

)ECU( عیب یابی واحد کنترل موتور
تعویض روغن موتور
تعویض فیلتر روغن

به روز رسانی نشانگر سرویس

عملیات سیستماتیک اصلی
 برای تمامی خودروها

*بسته به تجهیزات



2۶

جدول سرویس های ادواری

جدول سرویس های ادواری خودروی پژو ۲۰۰۸
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سرویس/ بازدید

******************************تعویض روغن موتور

******************************تعویض فیلتر روغن موتور

***************تعویض فیلتر هوا

***************تعویض فیلتر هوای اتاق

***تعویض فیلتر بنزین

***تعویض شمع موتور

***************بازدید وضعیت و عملکرد تیغه برف پاک کن ها و شیشه شور

***************بازدید روشنایی ، چراغ های هشدار دهنده

***************بازدید عملکرد بوق

***************بازدید عملکرد ترمز دستی ، پدال ترمز

***************عیب یابی با دستگاه عیب یاب

***************بازدید سایش لنت ترمز های جلو و عقب

***************بازدید دیسک ، کالیپر و شیلنگ های ترمز جلو و عقب

***************بازدید سیبک ها ، لقی و اتصاالت

***************بازدید پلوس وگردگیرها )پلوس ، سیبک ، جعبه فرمان(

***************بازدید الستیک )فرسودگی آج( و تنظیم فشار باد

***************بازدید لوله ها ، شیلنگ ها و اتصاالت موتور ، گیربکس

***************بازدید نشتی و اتصاالت رادیاتور

***************بازدید کمک های جلو و عقب

***************بازدید اگزوز و اتصاالت

***************بررسی وضعیت باتری

***************بازدید وضعیت تسمه دینام
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جدول سرویس های ادواری

جدول سرویس های ادواری خودروی پژو ۲۰۰۸
کیلومتر

50
00

10
00

0

15
00

0

20
00

0

25
00

0

30
00

0

35
00

0

40
00

0

45
00

0

50
00

0

55
00

0

60
00

0

65
00

0

70
00

0

75
00

0

80
00

0

85
00

0

90
00

0

95
00

0

10
00

00

10
50

00

11
00

00

11
50

00

12
00

00

12
50

00

13
00

00

13
50

00

14
00

00

14
50

00

15
00

00

سرویس/ بازدید

بازدید سطح مایع خنک کننده موتور
ph›۶.۳ ، سیال خنک کننده می بایست تعویض شود.

***************

***************بازدید سطح روغن ترمز

***************بازدید سطح مایع شیشه شور و سرریز

بازه انجام سرویس های ادواری در خودروی پژو 2008 هر شش ماه یا پنج هزار کیلومتر می باشد.
سرویس های تکمیلی :

تعویض روغن ترمز : هر 2 سال
تعویض تسمه آلترناتور : هر ۱80000 کیلومتر

تعویض شمع : هر 40000 کیلومتر یا 4 سال )هر کدام زودتر فرا برسد(
کنترل ph سیال خنک کننده موتور : ۱20000 کیلومتر / 4 سال سپس هر ۱0000 کیلومتر / ۱ سال
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پژو استفاده از توتال را توصیه می نماید. روان سازها: توصیه ها  

 PSA( روغن موتورهایی که با استاندارد پژو سیتروئن
PEUGEOT CITROEN( مطابقت دارند نسبت به 
روغن موتورهایی که دارای استاندارد )ACEA( )اتحادیه 
سازندگان اتومبیل اروپا( هستند، از مشخصات باالتری 
برخوردار هستند. بنابراین آنها با آخرین نوآوری های فنی 
خودروی شما مطابقت دارند و عملکرد موتورهای پژو را 
بهینه سازی می نمایند )عملکرد، خروج آالینده ها، مصرف 

سوخت اقتصادی، عمر سرویس و استهالک(.

برای سرویس خودروی شما یا سرریز روغن تنها 
باید از روان سازهایی استفاده نمایید که با استاندارد پژو 
 )PSA PEUGEOT CITROEN( سیتروئن 

مطابقت دارند.
روغن موتور توصیه شده برای خودروی پژو 2008 جهت 

تعویض در هر ۵000 کیلومتر یا شش ماه
 ”Total 7000 Quartz 10W40 New Formula“

می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید با 
نمایندگی های مجاز ایکاپ تماس حاصل فرمایید.
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سطح روغن موتور را بطور منظم بازدید نمایید )هر 3000 یا ۵000 کیلومتر(، بسته به استفاده خودرو، عملیات سرریز روغن را در صورت لزوم انجام دهید. سرریز میزان روغن موتور
روغن موتور در فواصل سرویس یک امر عادی است. سطح روغن در صورتی که بیش از اندازه پایین یا باال باشد موتور خودرو را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد.

تسمه تایم و تسمه 
محرک فرعی

تسمه تایم موتور و تسمه محرک فرعی در زمان راه اندازی و توقف موتور متحمل فشارهای مختلفی می شوند. در نتیجه استهالک این قطعات یک امر عادی 
است.  یک تسمه تایم یا یک تسمه محرک فرعی معیوب عملیات موتور را تحت تاثیر قرار داده و کارکرد صحیح آن را مختل خواهد نمود. 

فشار باد الستیک ها را بطور منظم بررسی نمایید. همچنین آج الستیک ها را نیز با استفاده از گیج مخصوص بررسی نمایید. هنگامی که نشانگر استهالک زیر الستیک ها
الگوی آج قابل مشاهده نباشد، میزان آج باقیمانده کمتر از ۱/۶ میلیمتر است. در این صورت باید الستیک ها را تعویض نمایید.

تشخیص کمک فنرهای معیوب برای کاربر امری دشوار است. به هرحال، شرایط آنها بطور ویژه ای عملکرد ترمزها و پایداری جاده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کمک فنرها
بنابراین به منظور حفظ ایمنی و همچنین راحتی در رانندگی، انجام بازدیدهای منظم توسط یک نمایندگی مجاز ایکاپ ضروری است.

سیستم روشنایی و 
عالمت دهی

تعویض یک حباب چراغ تکی، خصوصا هنگامی که حباب چراغ معیوب باشد، معموال نوعی عدم تعادل در سیستم روشنایی ایجاد می نماید، بنابراین بالفاصله 
پس از آن باید حباب چراغ طرف دیگر را نیز تعویض نمایید. همواره توجه نمایید حباب چراغ ها را بصورت جفت تعویض نمایید. 

تیغه های برف پاک 
کن

بازدید منظم وضعیت و تمیزکاری با استفاده از یک پارچه تمیز عمر این قطعات را افزایش خواهد داد. تعویض ساالنه این قطعات بهترین دید از جاده را به شما 
داده و از ایجاد خط و خش بر روی شیشه اتومبیل جلوگیری خواهد کرد.

سیستم تهویه هوای 
مطبوع

خودروی شما مجهز به یک سیستم تهویه هوای مطبوع است که با امکان انتخاب درجه دمای مطلوب در خودرو راحتی بیشتری را برای شما به ارمغان می آورد، 
بنابراین میزان استرس و خستگی شما را کاهش خواهد داد. با تضمین سیستم مه شکن موثر، این تجهیزات یک سفر ایمن را برای شما به ارمغان می آورند. 

مجهز بودن خودرو به فیلتر کابین سرنشین، با فیلتر کردن برخی آلودگی های معین، همچنین گرد و غبار و ذرات گرده، موجب ارتقای کیفیت هوا در داخل 
خودرو شده است. بنابراین فیلتر هوای سرنشین عالئم حساسیت زا را به حداقل رسانده و با استفاده از فیلتر کربن فعال، بوهای نامطبوع را فیلتر می نماید.

با در نظر گرفتن شرایط کارکرد خودرو، با بازدید ساالنه می توانید اطمینان حاصل نمایید سیستم تهویه هوای مطبوع خودروی شما بدرستی کار می کند.

زمانی که سرریز روغن ترمز ضروری است )به دفترچه مراجعه نمایید(، به غیر از موارد سرویس دوره ای، تنها از روغن موتور DOT4 در یک ظرف دربسته روغن ترمز
استفاده نمایید. احتیاط: قبل از بازکردن درپوش نواحی دور و اطراف درپوش مخزن روغن ترمز را تمیز نمایید.

توصیه های نگهداری
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نگهداری از بدنه )رنگ براق و صدفی(
سازنده خودرو از بهترین فناوری ها استفاده کرده است تا اطمینان حاصل نماید رنگ خودروی شما بی عیب و نقص باشد و در برابر آسیب های خارجی باالترین مقاومت ممکن 
را داشته باشد. حال این بستگی به شما دارد که چطور از رنگ بدنه خودروی خود مراقبت نمایید. نگهداری صحیح بدین معناست که شما بتوانید مشخصه های محافظتی رنگ را 

حفظ کرده و درخشش اصلی آن را نگاه دارید. این امر به شما کمک می کند که حتی با گذشت سالها، ارزش خودروی خود را حفظ نمایید.

محصوالت توصیه شدهمراقبت های ویژهحاالچه زمانمراقبت از بدنه خودرو

شستن بدنه:
آثار کثیفی، گرد و غبار،

 گل، فضله پرندگان،
 شیره درختان، 

ترشحات حشرات،
گرده، و قیر را از بین ببرید.

مکرراً
زمان  سریعترین  در 
خصوص  در  ممکن 
پرندگان،   فضله 
ترشحات  شیره، 
و  گرده  حشرات،  
قیر که حاوی  مواد 
مضری  شیمیایی 
هستند  که به رنگ 
بدنه خودرو  آسیب 

می رسانند.

شستشو با 
دست

یا

شستشو با 
فشارباال

یا

شستشو در 
یک 

کارواش 
اتوماتیک

 مجهز به 
غلتک ها

شستشو با دست
گرد و غبارهایی که ممکن است موجب ایجاد خط و خش بشوند را با آب کشی کامل خودرو قبل از 

شستشو از بین ببرید. 
بعد از شستشو و آبکشی، خودرو را با استفاده از یک چرم بزکوهی خشک نمایید تا از رسوبات گچی 

جلوگیری نمایید.
از اسفنج دارای سطح ساینده استفاده ننمایید. 

شستشو با فشار باال
حداقل فاصله نازل اسپری کننده از خودرو را حفظ نمایید )30 سانتی متر(، خصوصا در قسمت هایی که 

خرده سنگ وجود دارد، در نزدیکی برچسب ها و حسگرهای پارکینگ.
شستشو در کارواش اتوماتیک مجهز به غلتک ها )به استثنای رنگ های مات(

از مراجعه به ایستگاه های کارواش که برس های آنها بدرستی نگهداری نشده اند خودداری نمایید چرا که 
ممکن است خط و خش های کوچک ایجاد نمایند، که خصوصا در رنگ های تیره بیشتر قابل مشاهده 

هستند. 
هنگامی که بدنه خشک است آن را پاک نکنید. 

در زیر تابش مستقیم نور آفتاب یا دمای بسیار سرد خودرو را نشویید.
در فصل زمستان، در مکان هایی که نزدیک دریا یا در مجاورت تأسیسات صنعتی )غیره( هستند، برای از 
بین بردن باقیمانده های یددار، گل، دوده و نمک های کود که بسیار خورنده هستند، خودرو را در فواصل 

کمتری شستشو نمایید.
الزم است در خصوص برخی لکه ها )قیر، غیره( اقدامات دیگری انجام دهید. 

سعی نکنید قیر خشک شده، فضله پرندگان، شیره، غیره را مستقیما پاک نمایید. 
قبل از پاک کردن لکه ها ابتدا آنها را بطور کامل آبکشی نمایید.

از حالل ها و بنزین استفاده ننمایید. 
تمیز کردن فینیشرهای رنگ

از تمیزکننده های ساینده یا حالل های شیمیایی استفاده ننمایید.

اسفنج های تمیز کننده
شامپوی نرم

چرم های بزکوهی
پارچه های میکروفایبر

محصوالت از بین برنده قیر
محصوالت از بین برنده حشرات

تکه پارچه تمیز
آب پاکیزه

آب صابون با اسیدیته خنثی
توسط یک پارچه نرم خشک تمیز 

نمایید.

نگهداری بدنه خودرو
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نگهداری بدنه خودرو

مراقبت از بدنه 
خودرو

محصوالت توصیه شدهمراقبت های ویژهحاالچه زمان

مراقبت از بدنه:
تدریجی  تشکیل  از 
و  جلوگیری  کثیفی 
آن را محدود نمایید.

)قبل  یکبار  دوسال  حداقل 
حین  یا  زمستان(  از  بعد  و 
از برنامه های  استفاده مداوم  
واکس  با  اتوماتیک  کارواش 
پولیش  هر  از  قبل  یا  زدن 

کاری

پولیش دادن با 
دست

یا
در یک کارواش 

اتوماتیک
با اضافه کردن

واکس

قبل از پولیش کاری، خودرو باید کامال تمیز و خشک باشد.
در زیر تابش مستقیم نور آفتاب پولیش کاری نکنید.

دستورالعمل استفاده محصول را رعایت نمایید.
از محصول برای پولیش کاری قطعات پالستیکی یا الستیکی استفاده ننمایید.

محصول پرداخت رنگ که 
توسط شبکه توصیه شده 

است )بدون سایندگی(
پنبه

پارچه های میکروفایبر

خش های  و  خط 
ترمیم  را  جزیی 

نمایید

خط  که  صورتی  در  تنها 
قابل  کوچک  خش های  و 

مشاهده هستند

پولیش کاری با 
دست یا تماس با 

شبکه

قبل از پولیش کاری، خودرو باید کامال تمیز و خشک باشد.
استفاده از پولیش با فشار ساینده بیش از حد یا استفاده نادرست از یک ماشین 
پولیش کاری ممکن است آثاری بر جای گذاشته یا به درخشش رنگ خودرو آسیب 

وارد نماید. 
دستورالعمل استفاده محصول را رعایت نمایید.

از محصول برای پولیش کاری قطعات پالستیکی یا الستیکی استفاده ننمایید.
بعد از پولیش کاری خودرو باید پرداخت شود. 

توصیه  پولیش  محصول 
پنبه  شبکه  توسط  شده 

پارچه های میکرو فایبر

جزیی   آسیب های  
تعمیر  را  بدنه  به 
و  خط  نمایید: 
خاشاک،  خش ها، 

آثار سنگ ریزه

سریعاَ در صورتی که فلز بدون 
است  مشاهده  قابل  پوشش 

برای جلوگیری از پوسیدگی

قلم ترمیم رنگ 
کاری. اگر فلز بدون 
پوشش قابل مشاهده 
است، با شبکه تماس 

بگیرید

شرایط استفاده از محصول برای تعمیر کردن لکه های سطحی را مطالعه نمایید.
قلم ترمیم رنگ کاری در 
های  رنگ  برای  دسترس 

مخصوص هر نام تجاری

از حالل ها، بنزین یا روغن، برای تمیز کردن بدنه استفاده ننمایید.
بعد از شستشو، برای از بین بردن آب موجود از روی لنت های ترمز، به آرامی ترمز بگیرید.

نواحی زیر درپوش ها را با جت آب با فشار باال نشویید. 
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نگهداری بدنه خودرو

نگهداری از بدنه )رنگ های مات و طرح دار(

توصیه های ویژه در خصوص 
نگهداری از رنگ های مات*

هرگز رنگ را بدون استفاده از آب تمیز نکنید.
هرگز از کارواش های اتوماتیک مجهز به برس استفاده ننمایید.

هرگز خودرو، یا چرخ های آلیاژی را پولیش کاری نکنید. این کار باعث پیدایش نقاط براق در رنگ می شود.
هرگز از تمیزکننده های رنگ، محصوالت ساینده، و یا محصوالت مراقبت از رنگ روشن )مانند واکس( برای مراقبت از رنگ بدنه استفاده ننمایید. 
این محصوالت تنها برای رنگ های براق کاربرد دارند. استفاده از این محصوالت برای خودروهای دارای رنگ مات آسیب جدی به خودرو وارد کرده و 

مخصوصا اینکه باعث پیدایش لکه های برگشت ناپذیر یا نقاط براق در رنگ می شوند. 
هرگز از جت های کارواش با فشار باال که روی برس ها نصب می شوند استفاده ننمایید، این کار باعث ایجاد خط و خش روی رنگ خواهد شد. 

هرگز از برنامه شستشویی که مرحله آخر آن واکس کاری است استفاده ننمایید.

توصیه های ویژه
در خصوص نگهداری
از رنگ های طرح دار*

موارد مربوط به »توصیه هاي سرویس و نگهداري« رنگ مات را رعایت کنید، به جز قسمت »هرگزخودرو را در یک کارواش اتوماتیک مجهز به  غلتک 
نشویید« زیرا رعایت آن براي رنگ بافت دار ضروري نیست.

)*(: در دسترس بر اساس نوع، میزان تزئینات داخلی و مشخصات برای کشور فروشنده.
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نگهداری از قسمت های داخلی چرمی

نگهداری از قسمت های داخلی چرمی
چرم مورد استفاده با بهره گیری از بهترین فناوری توسط پژو تولید شده است تا طول عمر باالتر، راحتی بیشتر و مقاومت مناسب در برابر پوسیدگی خارجی را تأمین نماید. 

چرم یک محصول طبیعی است و استفاده و نگهداری از آن مستلزم اقدامات احتیاطی خاصی است. 
نحوه مراقبت از قسمت های داخلی چرمی به شما بستگی دارد. نگهداری منظم و صحیح برای حفظ عمر مفید چرم امری ضروری می باشد. الزم است به منظور حفظ نرمی و ظاهر اولیه 

چرم از آن مراقبت کرده و آن را تغذیه نمایید.

اقدامات شما در جهت 
محصوالت توصیه شدهمراقبت های ویژهحاالچه زمانمراقبت از چرم

بطور منظم و تمیز کردن
شستشوی دستیدر صورت نیاز

قبل از تمیز کردن چرم، شما باید هرگونه مواد باقیمانده که باعث ایجاد خط و خش 
در طول تمیزکاری می شوند را از سطح چرم پاک کنید.

برای تمیز کردن چرم، یک پارچه نرم را به محلول آب و صابون آغشته نموده، سپس 
به آرامی آن را به سطح چرم بکشید. فشار بیش از حد وارد نکنید.

بعد از تمیزکاری، سطح چرم را با یک پارچه نرم بطور کامل خشک نمایید.
برای لکه های گریس، هرگز چرم گریسی را با مایع پاک نکنید، شما ابتدا باید لکه را 

تمیز کنید )توسط یک اسفنج یا بطور مثال توسط پودر خاک رس(.
در صورت وجود یک لکه مایع، سریعاً سطح نمناک را با یک تکه پارچه یا کاغذ 

جذب کننده تمیز کنید تا از نفوذ مایع به داخل چرم جلوگیری کنید.
سپس در صورت لزوم آن را تمیز نمایید.

اسفنج
مایع شوینده با 

PH
خنثي

دستمال نرم

پاک کردن
چرم را توسط یک پارچه کمی نمناک شده با آب پاکیزه تمیز نماید تا آثار منفذهای گرد و شستشوی دستی2 تا 3 بار در سالگرد و غبار

پارچه نرمخاک را بدون اعمال فشار بیش از حد تمیز نماید و از آب رسوب دار استفاده ننمایید.

محصوالت مخصوص چرمقبل از استفاده از هرگونه محصوالت تمیزکننده، آثار گرد و غبار را از سطح چرم پاک نمایید.توسط دستهر سالنگهداری

از حالل ها، مواد پاک کننده، بنزین، الکل خالص، یا محصوالت تمیزکننده برای تمیزکردن چرم استفاده ننمایید.
برای سطوح نیمه چرمی، دقت نمایید با اعمال تمیزکننده های چرم به آنها آسیب نرسانید )قسمت های پارچه ای، آلکانترا، غیره(.

در خصوص آسیب های جدی تر )سوختگی، غیره( با یک نمایندگی مجاز ایکاپ که قادر است شما را در این زمینه راهنمایی کند مشورت نمایید. 

*در صورتی که خودروی شما مجهز به تزئینات چرمی باشد.



34

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

صفحات زیر برای ممهور شدن به مهر نمایندگی مجاز 
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می نماید. 
در قسمت های زیر موارد )تاریخ، کارکرد، سرویس بعدی، 
و  عملیاتی خودروی شما  اساس شرایط  بر  باید  غیره( 
توسط نمایندگی مجاز که شما انتخاب کرده اید تکمیل 

گردند.

پیشنهاد ما این است که تمامی فاکتورها و اوراق مربوط 
به خدمات نگهداری انجام شده بر روی خودروی خود 

را نگاه دارید. 
در صورت فروش خودرو، الزم است تمامی اوراق مربوط 

به خودرو را به مالک جدید تحویل دهید.

برای  ضروری  شرط  یک  دوره ای  سرویس های  انجام 
برآورده کردن شرایط گارانتی سازنده است.

سوابق سرویس
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در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

سوابق سرویس
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سوابق سرویس

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........
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تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

سوابق سرویس
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سوابق سرویس

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........
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تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

سوابق سرویس
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سوابق سرویس

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........

تاریخ ........../........../........                     کارکرد:

شرایط سخت شرایط عادی 

مهر نمایندگی

سرویس بعدی: .........................................................................................................
در کیلومتر...................................................................... تاریخ ........../........../........
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بازرسی جهت کنترل پوسیدگی 
دوره اول

4 سال پس از تحویل
دوره دوم

۶ سال پس از تحویل
دوره سوم

8 سال پس از تحویل
دوره چهارم

۱0 سال پس از تحویل

ارائه کوپن های بازرسی، تکمیل شده توسط نمایندگی مجاز ایکاپ، که بازرسی را انجام داده است، برای طرح تمامی ادعاهای مرتبط با گارانتی تجاری پوسیدگی الزم است.

دوره اول بازرسی                 تاریخ : ................................ کارکرد: .........................
انجام تعمیرات تحت گارانتی تجاری پوسیدگی در نظر گرفته شد. بلی □ خیر □

تعمیرات توصیه شده به مشتری: تعمیرات انجام شده:
شماره پذیرش : .................................................................. تاریخ : .........................................

گزارش :

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

مهر نمایندگی مجاز

                        شماره پذیرش :                               تاریخ :

مهر نمایندگی مجازمهر نمایندگی مجاز

دوره بازرسی بعدی: قبل از ...................................................................................

دوره دوم بازرسی                 تاریخ : ................................ کارکرد: .........................
انجام تعمیرات تحت گارانتی تجاری پوسیدگی در نظر گرفته شد. بلی □ خیر □

تعمیرات توصیه شده به مشتری: تعمیرات انجام شده:
شماره پذیرش : .................................................................. تاریخ : .........................................

گزارش :

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

مهر نمایندگی مجاز

                        شماره پذیرش :                               تاریخ :

مهر نمایندگی مجازمهر نمایندگی مجاز

دوره بازرسی بعدی: قبل از ...................................................................................

بازرسی های گارانتی پوسیدگی
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بازرسی های گارانتی پوسیدگی

دوره سوم بازرسی                 تاریخ : ................................ کارکرد: .........................
انجام تعمیرات تحت گارانتی تجاری پوسیدگی در نظر گرفته شد. بلی □ خیر □

تعمیرات توصیه شده به مشتری: تعمیرات انجام شده:
شماره پذیرش : .................................................................. تاریخ : .........................................

گزارش :

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

مهر نمایندگی مجاز

                        شماره پذیرش :                               تاریخ :

مهر نمایندگی مجازمهر نمایندگی مجاز

دوره بازرسی بعدی: قبل از ...................................................................................

دوره چهارم بازرسی                 تاریخ : ................................ کارکرد: .........................
انجام تعمیرات تحت گارانتی تجاری پوسیدگی در نظر گرفته شد. بلی □ خیر □

تعمیرات توصیه شده به مشتری: تعمیرات انجام شده:
شماره پذیرش : .................................................................. تاریخ : .........................................

گزارش :

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

............................................................ o

مهر نمایندگی مجاز

                        شماره پذیرش :                               تاریخ :

مهر نمایندگی مجازمهر نمایندگی مجاز

دوره بازرسی بعدی: قبل از ...................................................................................

شستشو در صورت نیاز )بدنه، زیربدنه، محفظه چرخ ها( و بازرسی پوسیدگی
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تعویض کیلومتر شمار و تغییر آدرس مالکیت

اطالعات زیر در صورت تعویض کیلومتر شمار تکمیل گردد.

ثبت کننده مسافت کل طی شده :

تاریخ تعویض: ......./......./........
کارکرد کیلومتر شمار قبلی:

کارکرد کیلومتر شمار جدید:

نام، آدرس، امضا و مهر نمایندگی مجاز ایکاپ، که این عملیات را انجام داده است.

مهر نمایندگی

در صورتی که آدرس خود را عوض کردید یا در صورت فروش خودرو، لطفاً کوپن زیر را 
تکمیل نموده و آن را به نزدیک ترین نمایندگی منتخب ایکاپ تحویل دهید.

 )V.I.N( شماره شناسایی خودرو
...........................................................................

تغییر آدرس □                          فروش خودرو □  
اطالعات تماس جدید

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 )V.I.N( شماره شناسایی خودرو
...........................................................................

تغییر آدرس □                          فروش خودرو □  
اطالعات تماس جدید

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 )V.I.N( شماره شناسایی خودرو
...........................................................................

تغییر آدرس □                          فروش خودرو □  
اطالعات تماس جدید

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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نمایندگی های مجاز منتخب ایران خودرو  جهت ارائه خدمات به محصوالت شرکت ایکاپ

معرفی شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصوالت شرکت ایکاپ 
استفاده و به  کارگیری از نمایندگان منتخب شبکه فروش و خدمات پس از فروش ایران  خودرو به  عنوان نمایندگان مجاز ارایه خدمات به محصوالت شرکت ایکاپ در فاز اول با 

ارزیابی و انتخاب تعدادی نمایندگی در تهران و چند شهر بزرگ و حداقل یک نمایندگی در مرکز هر استان آغاز شد.
افزایش تعداد نمایندگی  ها متناسب با افزایش تولید و تنوع محصوالت ایکاپ برنامه  ریزی شده است و نمایندگی های واجد شرایط همکاری پس از ارزیابی قابلیت  ها و تحلیل نتایج 

حاصله، به لیست نمایندگان منتخب ملحق می  شوند و همزمان مراحل استانداردسازی، آموزش، ارتقا و انعقاد قرارداد همکاری را طی خواهند کرد.
همکاری نمایندگی در سطوح ۱، 2 و 3 به شرح زیر تعریف شده است:

نمایندگی سطح 1:
•.ثبت نام خودرو
•.تحویل خودرو

•.انجام کلیه خدمات گارانتی و وارانتی
•.انجام خدمات سرویس سریع

نمایندگی سطح ۲:
•.ثبت نام خودرو
•.تحویل خودرو

•.انجام خدمات سرویس سریع

نمایندگی سطح ۳: )شامل کلیه نمایندگی های مجاز ایران خودرو(
•.ثبت نام خودرو

خریدار گرامی، جهت اطالع از آخرین تغییرات نمایندگی.های مجاز منتخب محصوالت ایکاپ، به سایت شرکت ایکاپ www.ikco-peugeot.ir  مراجعه فرمایید.
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نمایندگی های مجاز منتخب ایران خودرو  جهت ارائه خدمات به محصوالت شرکت ایکاپ

ف
کد ردی

فازسطحشهراستانصاحب امتیازنمایندگي

ش 
پی

اره
آدرستلفنشم

شرکت محک خودرو والي۱۱8۶3
تبریز، کیلومتر ۱ جاده تهران، نرسیده به پل امام علی، جنب ورودي دانشگاه آزاد تبریز7-2۱04۱3333۶4۱۶تبریزآذربایجان شرقي)کاظم والي(

تبریز، جاده سنتو، نرسیده به پل مایان۱204۱328۶2۶2۱تبریزآذربایجان شرقیایرج محمدی2۱837

تبریز، کیلومتر ۶ جاده آذرشهر، سه راهي خروجي سردرود۱204۱34200473تبریزآذربایجان شرقیموسی سالمی3۱828

شرکت وطن خودرو باختر4۱۹4۵
ارومیه، اول جاده سلماس، جنب هالل احمر۱۱0443272408۱ارومیهآذربایجان غربي)حسین اسم خاني یواالري(

شرکت پارسیان آذر پیشرو۵۱7۱3
اردبیل، میدان مقدس اردبیلي، جنب ترمینال دروازه آستارا۱۱04۵338208۱7اردبیلاردبیل)مهدي مولوي زاده(

اصفهان، جاده شیراز، روبروي اداره راهنمایي رانندگي و شماره گذاري۱۱03۱3۶۵4۱00۶اصفهاناصفهانسید جواد قنادیان۶2080

اصفهان، جاده شیراز، 800 متر بعد از پل راه آهن، سمت چپ۹- 2۱03۱3۶۵40۹44اصفهاناصفهانمهرداد عابدي720۶0

خمینی شهر، بلوار شهید اشرفي، جنب دانشگاه پیام نور3-۱۱03۱33۶۵4440خمیني شهراصفهانعلي نجفي8204۶

شرکت آراد خودرو پارتاک۹20۱7
کاشان، روبروی درب اصلی دارالسالم، ابتدای شهرک صنعتی فتح المبین2203۱۵۵۵0۵۱۵0کاشاناصفهان )احسان شریفی مقدم(

ایالم، منطقه شماره ۱، میدان امام حسن۱۱0843222224۵ایالمایالممحمدرضا میرزاکرمي۱02۵03

کرج، میان جاده، خیابان بهشتي، اول حصارک، جنب پمپ بنزین۱۱02۶34۵7۵000کرجالبرزعلي سرافراز۱۱۱204

شرکت خدماتي پارس کاراندیش۱2۱2۵۹
کرج، خیابان چالوس، نرسیده به 3 راه عظیمیه، جنب مجتمع فرهنگیان، شماره ۱۱02۶32۱3۶۶3۵کرجالبرز )عبدالمطلب کاویاني(

کرج، انتهای 4۵ متري گلشهر، جنب پمپ بنزین گلشهر۱202۶33۵28288کرجالبرزنبی گرجاسی۱3۱2۹7

بوشهر، بزرگراه طالقانی، روبروی3 راه شرکت نفت، خیابان صلح آباد، روبروي پمپ بنزین2۱07733۵۵74۵۹بوشهربوشهرعبدالمحمد کارداني۱42۶0۵

تهران، خیابان کریم خان زند، اول آبان جنوبي، پالک ۱۵-۱۱02۱88۹2۱333۱3تهرانتهراناحمد علیشاه۱۵۱0۱۶

۱۶۱0۶7
شرکت همگام خودرو

تعمیرگاه مرکزي ایران خودرو
)بابک سالجقه(

تهران، خیابان آزادي، تقاطع بزرگراه یادگار امام )ره(۱۱02۱۶۶072۱33تهرانتهران

تهران، خیابان قزوین، روبروي درمانگاه دخانیات، پالک ۱202۱۵۵430۶3۱442تهرانتهرانامیر مقامی علمی۱7۵0۹۶
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ف
کد ردی

فازسطحشهراستانصاحب امتیازنمایندگي

ش 
پی

اره
آدرستلفنشم

۱8۵042
تعمیرگاه مرکزي ۶

شرکت همگام خودرو
)بابک سالجقه(

تهران، جاده قدیم قم، بعد از سه راه پاالیشگاه، نرسیده به باقرشهر، جنب پمپ بنزین ۱202۱۵۵203۹44۱8۵تهرانتهران

شرکت ایلیا خودرو خلیج فارس۱۹۵0۹۵
تهران، ضلع شمالي دریاچه چیتگر، میدان ساحل، خیابان شهید جوزاني، انتهاي خیابان ۱202۱4۶087۱30تهرانتهران)علي شه دوست(

مولوی پالک 3

شرکت اتو تهران20۱۱۶۵
تهران، خیابان شریعتي، باالتر از سه راه طالقاني، روبروي کوچه میثاق ۶، پالک ۱202۱77۵023۱83۵۵تهرانتهران)مهدي نصر(

2۱۵0۹۹
تعمیرگاه مرکزي 2

شرکت همگام خودرو
)بابک سالجقه(

تهران، تهرانپارس، ابتداي جاده آبعلي، خیابان اتحاد ،کوچه یکم شرقي، تعمیرگاه مرکزي ۱202۱7734473۶تهرانتهران
شرق

تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام، نرسیده به فلکه دوم )چهارراه اشراق(، پالک 344-۱202۱7773۱070تهرانتهرانهومن شریفی نیا22۱02۵

تهران، تهرانپارس، وفادار شرقي، بعداز میدان استخر، روبروي مدرسه عارف نسب، پ2202۱77۱4800۱۱83تهرانتهرانمحمد اسماعیل کاوه23۵03۶

شهرکرد، خیابان فردوسي جنوبي، مجتمع فن آوران، خیابان کاوه، پ 2۱03832277۹0۶2شهرکردچهارمحال و بختیاريبهزاد رضائي242۱04

بیرجند، بلوار خلیج فارس )دانشگاه(، بعد از پمپ بنزین شعله۱۱0۵۶32233۱83بیرجندخراسان جنوبياحمد عبدي2۵304۶

مشهد، بلوار فرودگاه، روبروي پمپ بنزین۱۱0۵۱334۱۶3۵۱مشهدخراسان رضويحسین بیک خراساني2۶30۱3

مشهد، میدان برق، خیابان نخ ریسی، نبش خیابان فداییان اسالم ۱۱0۵۱334444۹۵۱4مشهدخراسان رضويعلي فارسیان273030

شرکت بازرگاني سهند خودرو قطعه283040
مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکیل آباد ۱۱0۵۱3۵02034۶۶2مشهدخراسان رضوي)احمد رضا بختیاري(

بجنورد، بلوار معرفت، باالتر از بیمارستان تامین اجتماعي، نبش کوچه شهید احمدیان۱۱0۵83272۶۹04بجنوردخراسان شماليرضا سعادتي2۹307۵

شرکت فضل یدک جنوب302404
اهواز، چهارراه آبادان، بلوار آیت ا... بهبهاني، روبروي پارک 7 تیر، پالک ۱۱0۶۱3۵۵4۹۶۶3300اهوازخوزستان )فضل ا... زیبائي(

بندر ماهشهر ، جاده کمربندي به طرف هندیجان ، بین میدان کارگر و میدان مارون۱20۶۱۵23۶7004ماهشهرخوزستانمحمد جواد متور3۱24۶0

شرکت تضامني رستگار و فرزندان32240۵
اهواز ، بلوار انقالب ، نرسیده به فلکه سه راه خرمشهر۱20۶۱3377۱۹۵۵اهوازخوزستان)شبنم رستگار(

نمایندگی های مجاز منتخب ایران خودرو  جهت ارائه خدمات به محصوالت شرکت ایکاپ
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علي اکبر قاسمي33۱4۵۱
زنجان، خیابان خیام شرقي8-۱۱0243332۹۹8۵زنجانزنجان منصور متین فر

دامغان، بلوارآزادگان، روبروي ترمینال مسافربري شهید شاه چراغي2۱0233۵233۵۶8دامغانسمنانعلي اردکاني 343404

سمنان، جاده تهران، ابتداي بلوار علویان، قبل از پارک سیمرغ۱2023۹۱0034۱8سمنانسمنانمهدي خسرواني3۵34۱8

۱2023شاهرودسمنانعباسعلي یوسفي3۶34۱7
3۱۹0 و

شاهرود، میدان هفت تیر،کیلومتر ۱ جاده مغان )کارخانه قند(، روبروي پمپ گاز323۹2233

شرکت سیستان خودرو374208
)محمدرضا نوري(

سیستان و 
زاهدان، بلوار شهید طباطبایي، روبروي راهنمایي و رانندگي استان2۱0۵433۵04۶48زاهدانبلوچستان

محمدرضا تسلیم38220۱
شیراز، بلوار سلمان فارسي۱207۱373۱۵284شیرازفارسو اسداله تسلیم

شرکت وسام موتور3۹22۱2
شیراز، بلوار امیرکبیر، بعد از پلیس راه بوشهر، روبروي پمپ بنزین هاشمي نژاد۱۱07۱3822۶۶۶7شیرازفارس)فرزاد والي پور(

شیراز، بلوار عدالت جنوبي، روبروي کوچه ۱۱07۱38243۵004۶شیرازفارسنعمت اله غیاثي40228۱

شیراز، بلوار امیرکبیر، خیابان شهید صفایی، خیابان قالیشویي 2۱07۱383۱7240شیرازفارسشاهرخ راسخ4۱22۵0

شیراز، بلوار دکتر حسابي، ابتداي شهرک بزین2۱07۱3۶200۶00شیرازفارسعلي زارع422272

مرودشت، جاده کربال )بند امیر سابق(، قبل از پمپ بنزین۱۱07۱4323۵003مرودشتفارسحسن زارع4322۵۱

قزوین، چهارراه ولیعصر، بلوار آیت ا... خامنه اي، جنب پمپ بنزین مقامي۵-۱۱0283324۶۶0۱قزوینقزوینعلي اصغر علي محمدي44۱3۶۱

شرکت پیشرو موتور 4۵۱3۶۵
قزوین، شهرصنعتي البرز، بلوار میرداماد غربي، روبروي تأمین اجتماعي۱2028338۱300قزوینقزوین)حسین گل افشانی(

قم، میدان 72 تن، بین عوارضي قم و کاشان، جنب راه و ترابري۱۱02۵3۶۶۶۶۶۶۹قمقمسید حسین حسیني4۶۱307

سنندج، بلوار طالقاني )فیض آباد(، روبروي پمپ بنزین2۱08733۱۵۱۵22سنندجکردستان  شهرام رشیدي 47۱۶08

شرکت کرمان صنعت حامد484۱۱7
کرمان، ابتداي جاده ماهان۱۱034333۵0043کرمانکرمان)محمدعلي صفري(

کرمانشاه، خیابان 22 بهمن، میدان گلستان، بلوار گلستان، به طرف کمربندي پالک ۱۱083383۵00۵۱28کرمانشاهکرمانشاهعلي جلیلیان4۹2804

نمایندگی های مجاز منتخب ایران خودرو  جهت ارائه خدمات به محصوالت شرکت ایکاپ
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کهگیلویه افضل دهرابپور۵0270۱
یاسوج، کیلومتر 2 جاده شرف آباد، خیابان شصت متری۱۱07433344۶0۵یاسوجوبویراحمد

کرگان، کمربندي شرقي، نرسیده به جهاد، جنب بنگاه باربري گرگان بار۱۱0۱732۱30۶0۱گرگانگلستانیحیي کریم آبادي۵۱320۹

شرکت اریکه سواران کاسپین۵22۹2۵
بندرانزلی، کیلومتر ۱۵ جاده رشت انزلی، سه راه حسن رود، روبروی پادگان نیروی دریایی۱۱0۱344403۶0۱بندر انزليگیالن)امیر حسین موشح(

شرکت شکوفه موتور گیالن۵3۱۹۶0
رشت، بلوار ولیعصر، روبروي فرودگاه بین-المللی سردار جنگل۵-2۱0۱333722300رشتگیالن)علیرضا پوررستگار(

خرم آباد، کیلومتر ۵ جاده اندیمشک، مقابل شرکت ملي فرآورده هاي نفتي ایران2۱0۶۶3343۹087خرم آبادلرستانعزت اله میر علي زاده۵42322

ساری، کمربندي غربي، بعد از دانشگاه علوم پزشکي، روبروي جرثقیل پیمان7-۱۱0۱۱333۵000۶ساريمازندرانیوسف رضي پور جویباري۵۵333۶

آمل، جاده هراز، 200 متر بعد از پلیس راه قدیم، روبروي پست برق الغدیر۱20۱۱44232020آملمازندرانبهمن پهلوان زاده۵۶3378

محموداباد، کیلومتر ۵ جاده آمل به محمود اباد، جنب نمایشگاه اتومبیل امیر۱20۱۱44833۱3۱محمودآبادمازندراناصغر کثیري۵7337۵

بهشهر، کیلومتر ۱ جاده بهشهر به ساري،  شهیدآباد )توروجن(۱20۱۱34۵8۱300بهشهرمازندرانحسین حق پرست۵833۵۶

شرکت گلشهر خودرو آمل۵۹3374
آمل، خیابان شیخ فضل ا... نوري، جنب ایستگاه چمستان،نرسیده به شرکت کاله220۱۱442۹30۵۶آملمازندران)حسن ابراهیمي(

اراک، میدان سردشت، بلوار خرمشهر، جنب کارخانه آرد۱۱08۶34۱73243اراکمرکزيرضا یاراحمدی۶0۱4۱4

شازند، ابتداي شازند، روبروي پمپ بنزین۱۱08۶38227777شازندمرکزيبهرام رحیمي۶۱۱42۹

۱208۶ساوهمرکزیعلی اکبر شیری۶2۱4۱۵
42427344
ساوه، بلوار سید جمال الدین اسدآبادي، بلوار ورودي اتوبان ساوه تهران42427444

شرکت هنگام خودرو گامرون۶343۱4
بندرعباس، بلوار جمهوري اسالمي، نبش خیابان بازرگاني، سمت چپ۱۱07۶33۵۶۵087بندرعباسهرمزگان)مازیار رحیمي(

بندرعباس، خیابان ابن سینا، جنب بانک کشاورزی مرکزی، روبروي مصال2۱07۶3333347۶بندرعباسهرمزگانرضا دهقاني۶4430۱

همدان، بلوار بدیع الزمان، روبروي ترمینال میني بوس ها۱۱08۱342237۵8همدانهمدانعلي میرزایي پارسا۶۵۱۵۱2
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شرکت جلیل خودرو۶۶4002
یزد، خیابان مطهری، نرسیده به پمپ بنزین۱۱03۵3۵2۱۶333یزدیزد )محسن جلیلي(

شرکت خدمات خودرو جعفری نژاد۶7400۶
یزد، بعد از میدان ابوذر، صفائیه، حمیدیا شهر۱203۵3822۱088یزدیزد)مهدي جعفري نژاد هنزائي(

شرکت نیکران خودرو یزد۶84007
اردکان، بلوار شهید بهشتي، ۵00 متر بعد از میدان خاتمي )به طرف یزد(2203۵32224۹۹4اردکانیزد)سید علي ساداتي(



 www.ikco-peugeot.ir
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نمابر : 4۸21۳۵11   )021(
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