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دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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خریدار گرامی

از انتخاب خودرو هایما کمال تشکر را داریم. رضایت کامل شما از خودرو از باالترین اولویت های ما بوده و همواره سعی خواهیم نمود تمامی تالش و کوشش خود را در 
ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات به شما مصرف کنندگان محترم بکار بندیم. 

خودرو هایما مجهز به سیســتم های الکترونیکی و مکانیکی پیچیده و پیشــرفته می باشد. اصول تعمیر و نگهداری دوره ای را به دقت رعایت کرده و بر اساس شرایط و 
قوانینی که در این ضمانت نامه و دفترچه راهنمای کاربری درج شده است از خودرو خود به درستی استفاده نمایید تا همواره شرایط خودرو شما در موقعیت پایدار و 

سرویس سالم قرار داشته باشد.
بنابراین، دفترچه راهنمای کاربری خودرو که همراه با خودرو شما ارائه می گردد را به دقت مطالعه نمایید.

خدمات گارانتی و نگهداری در زمان و مقدار کیلومتر مسافت طی شده تعیین شده، از جانب ما به شما مالک محترم خودرو ارائه خواهد شد. لطفا مندرجات این ضمانت 
نامه را به دقت مطالعه نموده تا اطالعات الزم در خصوص خط مشــی گارانتی ما را بدســت آورید. همچنین شما قادر خواهید بود طبق اطالعات مندرج در جدول پل 

ارتباطی، با ما تماس حاصل نموده و از بهترین خدمات تعمیر و نگهداری ما بهره مند گردید.

در ضمن مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تامین گردد. )از برندهای مورد تایید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد، استفاده 
شود.(

با آرزوی بهترین لذت و تجربه رانندگی برای شما مشتری محترم!

پیشگفتار
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چگونگی دسترسی به خدمات گارانتی

مرحله اول
اگر می توانید در حالت عادی خودرو را برانید مستقیما به سمت نمایندگی های مجاز ایران خودرو رفته و جهت دریافت خدمات سرویس حرفه ای پذیرش نمایید. اگر از 

حرکت عادی خودرو اطمینان ندارید لطفا خودرو را به مکانی ایمن منتقل نمایید.
مرحله دوم

با نزدیک ترین نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و ایراد بوجود آمده را شرح دهید تا مطلع گردید آیا می توان خودرو را در حالت عادی برانید یا خیر. 
مرحله سوم

استفاده از ایکو کارت: این کارت با بهره برداری از فن آوری های روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگی های 
مجاز ایران خودرو، به همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن، تحویل شما  مشتری محترم می گردد.

از این پس می توانید با استفاده از این کارت در دستگاه های کارت خوان )pos( مستقر در نمایندگی ها از کلیه خدمات )سرویس پیش از تحویل، سرویس های دوره ای، 
خدمات تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی( در دوران گارانتی و وارانتی بهره مند گردید.

وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو، بایستی به خریدار جدید واگذار گردد. همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی 
رمز در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.

الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی ایکوکارت )مدت یا کیلومتر( دوره گارانتی پایان می پذیرد.
توجه: هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز ایران خودرو، برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی است.

مرحله چهار
تکنسین های نمایندگي های مجاز ایران خودرو، خودروی شما را بازدید خواهند کرد. اگر نقص بوجود آمده تحت پوشش گارانتی باشد، تکنسین های مربوطه خدمات را 

بصورت رایگان به شما ارائه خواهند نمود. در غیر اینصورت، در قبال دریافت خدمات تعمیر و نگهداری الزم، باید وجه مربوط بدان را به ایشان پرداخت نمایید. 
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1. ثبت اطالعات خودرو
توجه: این برگه باید توسط  نمایندگي های مجاز ایران خودرو  تکمیل گردد. به منظور ارائه خدمات به موقع و دقیق به مشتریان، تمام نمایندگي های مجاز ایران خودرو  

باید به دقت این برگه را تکمیل نمایند.

ثبت اطالعات خودرو

مدل

)VIN( شماره شاسی خودرو

شماره موتور

دستی نوع سیستم انتقال قدرت  اتوماتیک     

تاریخ فروش

نام   نمایندگي های مجاز ایران خودرو 

آدرس

شماره تلفن

کد پستی

پست الکترونیکی )ایمیل(

مهر و امضاء نمایندگي های مجاز ایران خودرو
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۶

2. ثبت اطالعات مالک
توجه: اطالعات مالک اول باید در این برگه توسط نمایندگي های مجاز ایران خودرو تکمیل گردد. اطالعات دو ستون دیگر نیز باید توسط مالکان مربوطه تکمیل گردد.

ثبت اطالعات مالک

 مالک سوم مالک دوم مالک اول

 تاریخ خریداری تاریخ خریداری تاریخ خریداری

 نام نام نام

 تلفن ثابت تلفن ثابت تلفن ثابت

 تلفن همراه تلفن همراه تلفن همراه

 پست الکترونیکی پست الکترونیکی پست الکترونیکی

آدرسآدرسآدرس

 کد پستی کد پستی کد پستی



۷

سیاست هاي گارانتي خودروي هایما

شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد می شود کلیة ایرادات ناشی از هرگونه نقص در 
کیفیت قطعات و فرآیند مونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول و طی مدتی معین و یا کارکرد مشخص )هر کدام زودتر منقضی گردد(،  به صورت رایگان 

و مطابق شرایط مندرج در این دفترچه برطرف نماید.

این کارت با بهره برداری از فن آوری های روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگی های مجاز ایران خودرو، به 
همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن، تحویل شما مشتری محترم می گردد.

از این پس می توانید با استفاده از این کارت در دستگاه های کارت خوان )POS( مستقر در نمایندگی ها از کلیه خدمات )سرویس پیش از تحویل، سرویس های دوره ای، 
خدماتی تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی( در دوران گارانتی و وارانتی بهره مند گردید.

وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقاالت خودرو، بایستی به خریدار جدید واگذار گردد. همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز، 
در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.

الزم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی "ایکو کارت" )مدت یا کیلومتر( دوره گارانتی پایان می پذیرد.
توجه : هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز ایران خودرو، برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی می باشد.

3 - سیاست هاي گارانتي خودروي هایما
در صورتي که قطعات خودرو شما در طول مدت گارانتی، در اثر وجود نقص در مواد و یا استفاده قطعات در شرایط عادی، دچار هرگونه خرابی و خسارت شوند، به شرط 
آنکه مشمول بندهای ذکر شده در فصل 4 این ضمانت نامه، موارد خارج از پوشش گارانتی، نباشند، خدمات تعمیر و تعویض مشمول گارانتي خواهند شد که نوع و نحوه 

ارائه این خدمات به تشخیص شرکت ایران خودرو خواهد بود.
3.1- گارانتی پایه، قواي محرکه و رنگ و بدنه

نوع خودرو
گارانتي پایه

) هر کدام زودتر فرا رسد(
گارانتي قواي محرکه

)هر کدام زودتر فرا رسد(
گارانتي

رنگ و بدنه

3۶ ماه۵ سال یا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر3 سال یا ۱۰۰۰۰۰ کیلومترهایما

1- تعریف گارانتی

2- تعریف ایکو کارت
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3.2- گارانتي هاي خاص
گارانتي خاص

توضیحاتکیلومترماهشرحردیف

244۰۰۰۰گارانتی تایر۱
هر کدام زودتر فرا رسد ۱22۰۰۰۰گارانتی باتري2

۱22۰۰۰۰گارانتی گاز کولر3
3.3- ضمانت سیستم صوتی )رادیو پخش - CD-Player - مالتی مدیا(

دورة گارانتی رادیو پخش وCD-player مطابق گارانتی خودرو بوده و خدمات الزم در شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو ارایه می گردد.
3.۴ - قطعات مصرفی

گارانتی قطعات مصرفی
توضیحاتکیلومترماهشرحردیف

۱22۰۰۰۰صفحه کالچ )گیربکس دستی(۱

هر کدام زودتر فرا برسد

3۶۶۰۰۰۰تسمه دینام، تسمه تایم، کربن کنیستر ، کاتالیست ، سنسور دوم اکسیژن2
۱۰۰۰۰لنت ترمز جلو و عقب، المپ ها، شمع موتور، تیغه برف پاکن3
روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک4

گارانتی ندارد مایعات نظیر ضدیخ، مایع شیشه شور۵
فیلترها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر گاز، فیلتر اتاق۶

3.۵ - گارانتی کیسه هوا
عملکرد صحیح کیسه هوا بر اساس استانداردهاي ابالغي در دوران تعهد بر عهده عرضه کننده خودرو مي باشد.

نکته: شرایط ذکر شده در این دفترچه، تنها در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر است. 



۹
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۴- حقوق مشتری
 در زمان تحویل، خودرو با حضور مشتري کنترل و پس از اطمینان از عدم وجود عیب تحویل ایشان می گردد.

 در دوره گارانتی، چنانچه مالک خودرو به نمایندگی مجاز مراجعه نموده و رفع کامل ایرادات خودرو در مدت زمان باقیمانده از دوره گارانتی خودرو براي نمایندگی مقدور 
نباشد، ایران خودرو رفع ایراد خودرو را در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی، ضمانت می نماید.

 دوره تضمین براي خودروهاي سبک شامل سواري، ون، وانت از تاریخ تحویل به اولین مصرف کننده حداقل دو سال یا 4۰۰۰۰ کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( می باشد.
 ضمانت رنگ براي خودروهاي سبک حداقل 3 سال می باشد.

 تعویض قطعات مصرفی و استهالکی که ناشی از عیوب موجود در هر یک از مجموعه هاي خودرو باشد، مشمول ضمانت می گردد.
 کلیه قطعات و مجموعه هاي خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول گارانتی می گردد.

 عیوب ناشی از عدم انجام سرویس هاي ادواري در نمایندگی هاي مجاز، مشمول گارانتی نمی گردد.
 حداقل مدت زمان تعهد خدمات )مجموع زمان دوره هاي گارانتی و وارانتی( شامل تأمین کلیه قطعات یدکی و ارایه خدمات تعمیراتی به مدت ۱۰ سال تضمین می گردد.

 در صورتی که رفع عیوب خودرو در دوران تضمین بیش از 2 روز براي دوره تضمین و ۷ روز براي دوره تعهد و یا زمان استاندارد تعمیراتی بطول انجامد، خودروي جایگزین مشابه 
در طول مدت تعمیرات و یا در صورت عدم امکان، خسارت حق توقف پرداخت می گردد.

 در صورتی که مدت خواب خودرو بیش از زمان استاندارد تعمیراتی باشد، مدت مذکور به زمان گارانتی خودرو اضافه خواهد شد.
 خودروهایی که به دلیل موارد ایمنی قادر به تردد نیستند به محض مراجعه به نمایندگی هاي مجاز، چنانچه امکان ارایه خدمات در آن نمایندگی وجود نداشت می بایست 

با نزدیک ترین نمایندگی پایلوت جهت پذیرش خودرو هماهنگ گردد.
 شرح کامل تعمیرات و لیست قطعات تعمیر و یا تعویض شده بصورت مکتوب به مشتري اعالم می گردد.

 کلیه خدمات ارایه شده به مدت 2 ماه یا 3۰۰۰ کیلومتر و براي قطعات ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( توسط نمایندگی تضمین می گردد.
 براي تعمیري که در زمان پذیرش به مشتري اطالع رسانی نشده، کسب اجازه از مشتري الزامی است.

برای دسترسی به اطالعات بیشتر می توانید به سایت شرکت ایساکو به آدرس الکترونیکی www.isaco.ir مراجعه و یا با شماره ۰۹۶44۰ تماس حاصل نمایید.
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۴. موارد خارج از پوشش گارانتی
۴.1. از کار افتادن یا معیوب شدن قطعات ناشی از موارد خارج از کنترل سازنده

قطعات معیوب ناشی از جا زدن قطعات، تنظیم و باز کردن قطعات توسط کاربر، همچنین عیوب مستقیم یا غیر مستقیم قطعات ناشی از نصب قطعات یدکی تایید نشده 
توسط شرکت ایران خودرو یا بدون کسب اجازه کتبی از شرکت ایران خودرو.

 
۴.2. گسترش خرابی قسمتی از یک قطعه بر اثر استفاده نادرست از آن قطعه و قصور کاربر از توجه کافی برای رفع خرابی آن

این مورد مربوط می شود به گسترش خرابی قسمتی از یک قطعه که بر اثر استفاده نادرست کاربر بوجود آمده باشد که در این شرایط کاربر موظف بوده است با استفاده از 
تجهیزات موجود در خودرو، پس از بازدید و پیدا کردن مشکل بوجود آمده، به خرابی آن قطعه پی برده و هنگام مشاهده عدم عملکرد صحیح خودرو، برای رفع آن اقدام الزم 

را انجام می داده، اما کوتاهی کرده است. 

۴.3. عدم کارکرد یا بروز خسارت به هریک از قطعات، ناشی از شرایط فورس ماژور
نقص های مانند خراشیدگی، رنگ رفتگی، لکه رنگ، پوسیدگی و غیره بر روی صفحه فلز رنگ شده، ناشی از گرد وغبار موجود در هوا، فرسایش شیمیایی، ریختن شیره بر 
روی رنگ و یا تاثیرات ناشی از سایر اشیا، همچنین خسارات وارده ناشی از آتش سوزی، تصادف و بروز فاجعه و غیره، و نیز سایر عیوب کارکردی یا خسارت به قطعات ناشی 

از اشتباهات فردی.

موارد خارج از پوشش گارانتی
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موارد خارج از پوشش گارانتی

۴.۴. استفاده از خودرو در شرایط خاص
استفاده از خودرو به عنوان تاکسی، خودرو کرایه یا سایر اهداف تجاری بدون تایید شرکت ایران خودرو، همچنین خسارات وارده به خودرو ناشی از شرایط سرویس نامناسب 

مانند استفاده خودرو در مسابقات یا با اهداف نظامی و غیره. 

۴.۵. ناخوانا بودن اطالعات قانونی خودرو، ناشی از اشتباهات کاربر
خودروهایی که تاریخ تولید، تاریخ خریداری، میزان مسافت طی شده، شماره موتور و شماره شاسی آنها قابل شناسایی نباشد. همچنین مواردی که در آنها، اطالعات نام تجاری 

محصول، مدل و شماره شاسی درج شده برروی فاکتور یا سایر اسناد خودرو، با اطالعات درج شده بر روی بدنه خودرو مطابقت نداشته باشند.

۴.۶. عدم انجام اصول نگهداری معمول طبق دستورالعمل، اعمال سوخت، روان ساز یا مایع کار کننده، از نوع  بی کیفیت یا تأیید نشده
عملکرد نادرست خودرو یا بروز خسارت به قطعات ناشی از عدم انجام اصول نگهداری بر اساس فواصل زمانی یا شرایط الزم که در این ضمانت نامه درج شده است، یا عدم 
انجام اصول نگهداری معمول در نمایندگی های مجاز ایران خودرو بر اساس مندرجات ضمانت نامه مالک خودرو، و یا اعمال سوخت، روان ساز و مایع کار کننده بی کیفیت 

و تایید شده و غیره. 

۴.۷. احساس خرابی هایی که عملکرد واقعی خودرو را تحت تأثیر قرار نمی دهد
احساس انواع نویز، صدای لرزش یا سایر مواردی که عادی به نظر می آیند، تحت پوشش گارانتی نخواهند بود.

۴.۸. مستعمل شدن و پایین آمدن کیفیت عادی
مشکالتی ناشی از کارکرد عادی و مستعمل شدن خودرو مانند رنگ رفتگی عادی و فرسایش سطح قطعات غیر فلزی، قطعات رنگ شده یا پوشش آبکاری قطعات.
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۵ . مسئولیت های کاربر
۵.1. رانندگی صحیح و استفاده درست از تجهیزات خودرو

شما موظف هستید بر اساس دستورالعمل های درج شده در دفترچه راهنمای کاربری که همراه با خودرو به شما ارائه شده است، به طور صحیح رانندگی نموده و از تجهیزات 
به کار رفته در خودرو به شایستگی استفاده نمایید و به منظور حصول اطمینان از ایمنی خود و اجتناب از بروز خسارت به خودرو، همواره مراقب شرایط غیرعادی بوده و 

اقدامات احتیاطی الزم را انجام دهید. 

۵.2. انتخاب یک مرکز خدمات و فروش حرفه ای به منظور دریافت خدمات سرویس و نگهداری
پرسنل فنی مراکز خدمات و فروش که مورد تایید شرکت ایران خودرو می باشند، دوره های آموزشی ویژه را پشت سر نهاده و دارای دانش فن آوری الزم در خصوص اصول 
نگهداری خودروهای هایما و سایر اطالعات مربوطه می باشند. بنابراین، به منظور دریافت خدمات و نگهداری مطلوب برای خودروی خود، شما موظف هستید خودروی خود را 
در صورت بروز خرابی به مرکز خدمات و فروش تایید شده ایران خودرو )نمایندگی های مجاز ایران خودرو( منتقل نمایید. در غیر این صورت گارانتی خودرو ابطال خواهد شد.

۵.3. انجام سرویس های دوره ای
به منظور حصول اطمینان از تعمیر و نگهداری خودرو در شرایط فنی مطلوب، شما مسئول انجام سرویس های دوره ای و رعایت اصول نگهداری برای خودروی خود، بر اساس 

مندرجات این ضمانت نامه و دفترچه راهنمای کاربری می باشید.

مسئولیت های کاربر
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۵.۴. سوابق یکپارچه ای از خدمات نگهداری خودروی خود تهیه نمایید
به منظور تشخیص علت عدم کارکرد خودروی خود به صورت بسیار دقیق و همکاری با فعالیت های بازدید و بررسی بخش های دولتی در این خصوص، شما موظف هستید 
تمامیت و اعتبار سوابق نگهداری درج شده در این ضمانت نامه را نگهداری نمایید. در غیر این صورت، ممکن است شما از حقوق گارانتی محروم شده یا مشمول جرایم اداری 

بخش های مختلف دولتی شوید.

۵.۵. ارسال تقاضای مجدد برای اسناد خودرو
به منظور درک بهتر نحوه عملکرد خودرو و مشخصه های اجرایی و همچنین بهره مندی کامل از خط مشی بعد از خدمات هایما، در صورت گم کردن اسناد و مدارک مربوطه، 

شما موظف هستید از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تقاضا نمایید نسخه المثنی مدارک و اسناد مربوطه را به شما تحویل نمایند.
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از آنجایی که نگهداری صحیح خودرو یک عامل اساسی برای کارکرد صحیح خودروی شما می باشد، بنابراین از شما تقاضا می شود در سر رسید فواصل تعیین شده نگهداری 
و تعمیرات، خودرو خود را طبق شرایط مندرج در جدول تعمیر و نگهداری منظم مندرج در این ضمانت نامه، به مراکز خدمات و فروش تایید شده توسط شرکت ایران خودرو 
منتقل نمایید. )اصول تعمیر و نگهداری باید هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا هر شش ماه یکبار بر روی خودرو اعمال شوند. )در خصوص خودروهایی که در شرایط خاص مورد استفاده 

قرار می گیرند، جهت کسب اطالعات در خصوص این فواصل و دوره های زمانی سرویس و نگهداری به ضمایم پیوست این جدول مراجعه نمایید.( 

خدمات تعمیر و نگهداری اولیه خودروی شما باید در کیلومتر 2۵۰۰ یا پس از گذشت 2 ماه از تاریخ خرید )هرکدام زودتر فرا برسد(، در مرکز نمایندگي های مجاز ایران 
خودرو انجام شود.

خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات



۱۵
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جدول تعمیر و نگهداری منظم
راهنمای عالئم اختصاری بکار رفته در جدول های این بخش

آ: آچارکشی ت: تعویض    ب: بازدید☐ نظافت☐ تعمیر☐ تنظیم و تعویض در صورت نیاز 
ن: تعمیر و نگهداری ر: روغن کاری     

محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده )هرکدام زودتر فرا برسد( در طول دوره سرویس چرخه خدمات

آیتم خدمات

۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱4 ۱3 ۱2 ۱۱ ۱۰ ۹ 8 ۷ ۶ ۵ 4 3 2 ۱ ترتیب سرویس

۹۶ ۹۰ 84 ۷8 ۷2 ۶۶ ۶۰ ۵4 48 42 3۶ 3۰ 24 ۱8 ۱2 ۶ 2 ماه

82/۵ ۷۷/۵ ۷2/۵ ۶۷/۵ ۶2/۵ ۵۷/۵ ۵2/۵ 4۷/۵ 42/۵ 3۷/۵ 32/۵ 2۷/۵ 22/۵ ۱۷/۵ ۱2/۵ ۷/۵ 2/۵ ×۱۰۰۰ کیلومتر
بازدید در هر ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶۰ ماه موتور بنزینی نظافت دریچه گاز

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب تسمه آلترناتور *2

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت روغن موتور *3

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت فیلتر روغن *3

ب ب ب ب ب ب ب ب ب )سیستم خنک کننده  )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده
تعویض هر دو سال یکبار مایع خنک کننده موتور

ب ب ب ب ب ب ب ب شیر برقی کنیستر

ب ب ب ب کویل جرقه

*۱: در صورتی که خودروی شما مجهز به فرمان برقی یا سیستم تهویه هوا می باشد، تسمه آلترناتورهای هر دو سیستم را مورد بازدید قرار دهید.
*2: دوره های تعویض روغن* و فیلتر روغن را در شرایط زیر کوتاه تر کنید: ۱( رانندگی در شرایط گرد و غبار. 2( حالت کار در جای طوالنی موتور یا رانندگی با سرعت کم

*3:  از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد، استفاده شود.
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۷. خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مطالب مربوط به فرایند تعمیر و نگهداری
ادامه جدول تعمیر و نگهداری دوره ای 

مقاطع زمانی تعمیر و 
نگهداری

دوره زمانی تعمیر و نگهداری بر مبنای قرائت ادومتر یا تعداد ماه ها )هرکدام زودتر واقع شود(
دوره تعمیر و 

هفدهمشانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولنگهداری

ردیف های مربوط به 
تعمیر و نگهداری

2۶۱2۱8243۰3۶4248۵4۶۰۶۶۷2۷884۹۰۹۶ماه ها

2/۵۷/۵۱2/۵۱۷/۵22/۵2۷/۵32/۵3۷/۵42/۵4۷/۵۵2/۵۵۷/۵۶2/۵۶۷/۵۷2/۵۷۷/۵82/۵هزار کیلومتر

PCV ببشیر

بببببببببپولی هرزگرد تسمه دینام

تبتبتبتبتبتبتبتببفیلتر هوا

تعویض هر سال یا هر ۱2۵۰۰ کیلومتر )بسته به مدل خودرو(فیلتر هوای کابین

تعویض هر سال یا هر 2۰ هزار کیلومترفیلتر سوخت )المان فیلتر سوخت(

ببببببببلوله های سوخت رسانی

تعویض هر 2۰ هزار کیلومترشمع موتور

ببببببببسیستم پاشش سوخت

  E.G.R ببببببببسیستم

*4: در صورت حرکت خودرو بر روی سطوح جاده ای پر گرد و خاک، شنی یا خاکی، مقاطع زمانی بازرسی، نظافت و تعویض پاک کننده هوا کاهش می یابد. 

خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات
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۷. خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مطالب مربوط به فرایند تعمیر و نگهداری
ادامه جدول تعمیر و نگهداری دوره ای 2

مقاطع زمانی تعمیر و 
نگهداری

دوره زمانی تعمیر و نگهداری بر مبنای قرائت ادومتر یا تعداد ماه ها )هرکدام زودتر واقع شود(
دوره تعمیر و 

هفدهمشانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولنگهداری

ردیف های مربوط به 
تعمیر و نگهداری

2۶۱2۱8243۰3۶4248۵4۶۰۶۶۷2۷884۹۰۹۶ماه ها

2/۵۷/۵۱2/۵۱۷/۵22/۵2۷/۵32/۵3۷/۵42/۵4۷/۵۵2/۵۵۷/۵۶2/۵۶۷/۵۷2/۵۷۷/۵82/۵هزار کیلومتر

بببببببببازدید باتری 

بببببببببببببببببپدال های ترمز و کالچ 

بببببببب لوله ها و شلنگ ها و اتصاالت ترمز

تبببتبببتبببتببببروغن ترمز *۵

ببببببببببببببببببازدید و تنظیم ترمز دستي

بببببببببوستر و شلنگ ترمز

بببببببببببببببببلنت ترمز 

ببببببببکاسه چرخ 

بببببببببببببببببشیلنگ هیدرولیک فرمان

گردگیر  و  فرمان پذیري  عملکرد 
ببببببببچهارشاخ فرمان

و  فرمان  اتصال  راهنماي  میله 
ببببببببتلسکوپي

تتتتروغن جعبه دنده

*۵: در صورت استفاده مداوم از ترمز یا استفاده از آن در آب و هوای شدیدا شرجی، همه ساله روغن ترمز را تعویض نمایید. 
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- خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مطالب مربوط به فرایند تعمیر و نگهداری
ادامه جدول تعمیر و نگهداری دوره ای 3

مقاطع زمانی تعمیر و 
نگهداری

دوره زمانی تعمیر و نگهداری بر مبنای قرائت ادومتر یا تعداد ماه ها )هرکدام زودتر واقع شود(
دوره تعمیر و 

هفدهمشانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولنگهداری

ردیف های مربوط به 
تعمیر و نگهداری

2۶۱2۱8243۰3۶4248۵4۶۰۶۶۷2۷884۹۰۹۶ماه ها

2/۵۷/۵۱2/۵۱۷/۵22/۵2۷/۵32/۵3۷/۵42/۵4۷/۵۵2/۵۵۷/۵۶2/۵۶۷/۵۷2/۵۷۷/۵82/۵هزار کیلومتر

A/T ببببببببسیال

تعویض هر سی ماه یا 42۵۰۰ کیلومتر یک بارروغن و فیلتر گیربکس اتوماتیک

ببببگردگیر میل گاردان 

بببببببباتصاالت تعلیق و توپی جلو و عقب 

آآآآآآآآآمهره چرخ

ببببببببمحافظ حرارتي لوله اگزوز

آآآآآآآآآپیچ و مهره شاسی و بدنه 

ببببببببتجهیزات الکترونیکي ۶*

بببببببنور پایین، نورباال

وضعیت بدنه )لکه زنگ، خوردگی و 
بررسی هر سالهمنافذ دچار خوردگی(

تایر )شامل تایر یدکی، تنظیم فشار 
ببببببببباد(

*۶: تمامی کارکردهای سامانه های برقی مزبور اعم از روشنایی، سامانه برف پاک کن و شیشه برقی و غیره 

خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات
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خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات

ادامه جدول تعمیر و نگهداری دوره ای ۴

مقاطع زمانی تعمیر و 
نگهداری

دوره زمانی تعمیر و نگهداری بر مبنای قرائت ادومتر یا تعداد ماه ها )هرکدام زودتر واقع شود(
دوره تعمیر و 

هفدهمشانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولنگهداری

ردیف های مربوط به 
تعمیر و نگهداری

2۶۱2۱8243۰3۶4248۵4۶۰۶۶۷2۷884۹۰۹۶ماه ها

2/۵۷/۵۱2/۵۱۷/۵22/۵2۷/۵32/۵3۷/۵42/۵4۷/۵۵2/۵۵۷/۵۶2/۵۶۷/۵۷2/۵۷۷/۵82/۵هزار کیلومتر

ررررررررلوالها

ببببببببزیر بدنه 

ببببببببتست جاده 

ننننننننافزودني مجاز روغن موتور

A/C  ننننننننتعمیر و نگهداری سامانه

ننننسامانه ترمز ۷-۵

ننننسامانه فرمان هیدرولیکی 
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خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات

۷. خط مشی تعمیر و نگهداری خودرو و مندرجات
ادامه جدول تعمیر و نگهداری دوره ای ۵

محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده )هرکدام زودتر فرا برسد( در طول دوره سرویس مقاطع زمانی تعمیر و نگهداری

آیتمهای مربوط به
تعمیر و نگهداری

هفدهم شانزدهم پانزدهم چهاردهم سیزدهم دوازدهم یازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول دوره تعمیر و نگهداری

۹۶ ۹۰ 84 ۷8 ۷2 ۶۶ ۶۰ ۵4 48 42 3۶ 3۰ 24 ۱8 ۱2 ۶ 2 ماهها

82/۵ ۷۷/۵ ۷2/۵ ۶۷/۵ ۶2/۵ ۵۷/۵ ۵2/۵ 4۷/۵ 42/۵ 3۷/۵ 32/۵ 2۷/۵ 22/۵ ۱۷/۵ ۱2/۵ ۷/۵ 2/۵ ×۱۰۰۰ کیلومتر

ن ن ن ن محافظت از سیستم خنک کننده * ۷

ن ن ن ن )MT( ۷ * محافظت از گیربکس دستی
هر 2۰۰۰۰ کیلومتر )AT( ۷ * محافظت از گیربکس اتوماتیک

*۷ : برای آیتم های پیشنهاد شده، توصیه می شود از تجهیزات نگهداري که بصورت خاص طراحي شده و در نمایندگي هاي مجاز ارائه شده است استفاده کنید که این امکان را فراهم 
می سازد تا تعمیر، نگهداری و نظافت دقیقی انجام شده به گونه ای که خودروی شما همواره در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. 
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اولین دوره تعمیر و نگهداری 
)مخصوص مشتری(

شماره پالک

مسافت طی شده 
)کیلومتر(

تاریخ خدمات 
تعمیر و نگهداری

مهر  نمایندگي مجاز ایران خودرو

توجه: این خدمات نگهداری باید در کیلومتر 
تاریخ خریداری خودرو  از  ماه  یا 2   2۵۰۰

انجام شوند.  )هرکدام زودتر فرا برسد.(

اولین دوره نگهداری )مخصوص فروشنده(

نام مشتری

تلفن تماس

شماره پالک

شماره شاسی

مسافت طی شده
) کیلومتر(

  انجام شده توسط:
تاریخ   

امضای مشتری

مجاز  نمایندگي  توسط  مربوطه  رسید   *
ایران خودرو نگهداری می شود. 

اولین دوره تعمیر و نگهداری )مخصوص ایران خودرو(

نام مشتری

آدرس

تلفن تماسشماره موتور

شماره شاسی
مسافت طی شده

تاریخ خرید) کیلومتر(

پیشنهادات و انتقادات مشتری:

امضا
مهر گارانتی نمایندگي های مجاز ایران خودرو

انجام شده توسط:
مهر نمایندگي مجاز ایران خودرو

تاریخ

*این رسید باید پس از تکمیل توسط نمایندگي  مجاز ایران 
خودرو ، به شرکت ایران خودرو بازگردانده شود.

برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

موارد موجود در دوره ی اول تعمیر و نگهداری:
۱. تعویض روغن موتور و فیلتر روغن.

2. بازدید تسمه محرک، سیستم خنک کننده، حالت کار درجای موتور و فیلتر هوا.
3. بازدید شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ و روغن ترمز.

4. بازدید ترمز دستی و دیسک ترمز.
۵. بازدید و آچارکشی پیچ و مهره های اصلی شاسی.

۶. موارد پیشنهادی. )لطفا جدول تعمیر و نگهداری منظم را بررسی نمایید.(

برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

8- گواهی و سوابق تعمیر و نگهداری
تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده دوم

۷۵۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه از تاریخ خرید
زمان ... سال .... ماه ... روز ... کارکرد بر حسب کیلومتر.... 

 ...W   ... گرید روغن تعویضی .... گرانروی
اقالم را مطابق با الزامات بررسی و تعویض نمایید: 

۱-بررسی تسمه پروانه، فیلتر هوا، شمع، پدال های ترمز و کالچ، روغن ترمز، ترمز دستی، لنت ترمز، 
روغن هیدرولیک فرمان و خط لوله آن، 

2-تعویض روغن، فیلتر روغن و روغن جعبه دنده، 
3-سفت کردن پیچ چرخ، پیچ و مهره شاسی یا بدنه خودرو، 

4-در خصوص اقالم پیشنهادی، رجوع شود به راهنمای تعمیر و نگهداری دوره ای.

مهر و امضای تعمیرگاه مجاز 
تعمیر و نگهداری بعدی: 

زمان ... سال .... ماه ... روز ... کارکرد بر حسب کیلومتر.... 
هرکدام که زودتر واقع گردد. 

توجه: بازرسی )حسب نیاز، بررسی و نظافت، تعمیر و تنظیم یا تعویض(

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده سوم
۵۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه از تاریخ آخرین تعمیر و نگهداری 
زمان ... سال .... ماه ... روز ... کارکرد بر حسب کیلومتر.... 

 ...W   ... گرید روغن تعویضی .... گرانروی
۱-اقالم را مطابق با الزامات بررسی و تعویض نمایید: 

بررسی اقالم ذیل: تسمه پروانه، دریچه گاز، استپ موتور، هرزگرد موتور، لوله و خرطومی سوخت، 
شمع، سامانه تبخیر سوخت، سیستم EGR، تست بازدهی باتری، پدال های ترمز و کالچ، لوله، 
خرطومی و اتصاالت ترمز، روغن ترمز، ترمز دستی، لنت ترمز، روغن هیدرولیک فرمان و خط لوله آن، 
ترمز دستی، سامانه تقویت ترمز و خرطومی مربوطه، ترمز، روغن فرمان و خط لوله آن، کنش فرمان 
و آشغالگیر دنده، میله پیلوت دسته فرمان و میله اتصال سری توپی، سطح CVT، اتصال سر توپی 
تعلیق جلو و عقب، ورق عایق حرارتی سامانه اگزوز، تمامی سامانه های برقی، شرایط بدنه خودرو، 

چرخ ها )شامل تایر یدکی، تنظیم باد( و کف بدنه خودرو،
2-تعویض روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر هوای A/C و فیلتر سوخت،

3-سفت کردن پیچ چرخ، پیچ و مهره شاسی یا بدنه خودرو و همچنین مفاصل و گیره ها، 
4-بازرسی تست جاده ای، 

۵-در خصوص اقالم پیشنهادی، رجوع شود به راهنمای تعمیر و نگهداری دوره ای. 
مهر و امضای تعمیرگاه مجاز 

تعمیر و نگهداری بعدی: 
زمان ... سال .... ماه ... روز ... کارکرد بر حسب کیلومتر.... 

هرکدام که زودتر واقع گردد. 
توجه: بازرسی )حسب نیاز، بررسی و نظافت، تعمیر و تنظیم یا تعویض(
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تعمیر و نگهداری منظم، دوره چهارم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره پنجم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

تعمیر و نگهداری منظم، دوره ششم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره هفتم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.



2۶

تعمیر و نگهداری منظم، دوره هشتم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره نهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

تعمیر و نگهداری منظم، دوره دهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره یازدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.
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تعمیر و نگهداری منظم، دوره دوازدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره سیزدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

تعمیر و نگهداری منظم، دوره چهاردهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره پانزدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده )شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده(، دریچه کنترل 
بخار یا بنزین، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، شمع خودرو، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، روغن 
ترمز، ترمز دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و 
گارد دنده، میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال 
قدرت اتوماتیک،  اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی سیستم اگزوز، تمامی 
سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک و تنظیم فشار شارژ( 

و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سیستم تهویه هوا و فیلتر سوخت را تعویض 

نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.
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برگه تعمیر و نگهداری و ثبت سابقه )برگه تعمیر و نگهداری(

تعمیر و نگهداری منظم، دوره شانزدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت 

شش ماه از تاریخ خریداری خودرو صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، فیلتر هوا، شمع خودرو، پدال ترمز، پدال کالچ، روغن ترمز، ترمز 

دستی و دیسک ترمز را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن و مایع سیستم انتقال قدرت دستی را تعویض نمایید.

3.  پیچ های چرخ و پیچ و مهره های  شاسی و بدنه را آچار کشی نمایید.
4. برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم 

مراجعه نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

 تعمیر و نگهداری منظم، دوره هفدهم
این دوره تعمیر و نگهداری باید پس از طی  مسافت ۵۰۰۰ کیلومتر و یا با گذشت شش ماه از 

تاریخ تعمیر و نگهداری قبلی صورت پذیرد. 
تاریخ: ...../...../.....   )روز / ماه / سال(
مسافت طی شده:.......   )کیلومتر(

نوع روغن برای تعویض: ...............................
ویسکوزیته:................................ وزن:.........................

موارد زیر را بازدید کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید:
۱. تسمه محرک، سیستم خنک کننده، دریچه کنترل بخار یا بنزین، کویل جرقه، دریچه 
PVC, سیم کشش باال، حالت کار درجای موتور، لوله و شلنگ سوخت، سیستم تبخیر 
سوخت، تست عملکرد باتری، پدال ترمز، پدال کالچ، لوله ترمز، شلنگ و اتصاالت ترمز، ترمز 
دستی، تقویت کننده ترمز و شلنگ مربوطه، دیسک ترمز، عملکرد فرمان پذیری و گارد دنده، 
میله راهنمای اتصال فرمان و میله اتصال توپی جانبی، سطح مایع سیستم انتقال قدرت دستی/ 
اتوماتیک، پوشش گردگیر محور محرک، اتصال سیستم تعلیق و توپی جلو/عقب، سپر حرارتی 
سیستم اگزوز، تمامی سیستم های الکتریکی، وضعیت بدنه، الستیک ها )شامل الستیک یدک 

و تنظیم فشار شارژ( و زیر بدنه خودرو را بازدید نمایید.
2. روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، فیلتر سوخت، مایع خنک کننده موتور، فیلتر سیستم 

تهویه هوا، شمع خودرو و روغن ترمز را تعویض نمایید.
3. پیچ چرخ ها، پیچ و مهره های شاسی و بدنه، لوالی روان ساز و گیره ها را آچارکشی نمایید.

4. تست جاده ای.
۵. . برای کسب اطالع از سایر قطعات توصیه شده به جدول تعمیر و نگهداری منظم مراجعه 

نمایید.

مهرو امضا: نمایندگي های مجاز ایران خودرو

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.

پیگیری خدمات تعمیر و نگهداری
تاریخ: ...../...../.........   )روز / ماه / سال(

مسافت طی شده:..........   )کیلومتر(
)هرکدام زودتر فرا برسد.(

توجه: بازدید کردن شامل انجام بررسی، نظافت، تعمیر، تنظیم و تعویض در صورت 
نیاز می شود.
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تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه: به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو، اطالعات این جدول باید توسط نمایندگي های مجاز ایران خودرو  تکمیل گردد.

سابقه خدمات مهم خودرو
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تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه: به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو، اطالعات این جدول باید توسط نمایندگي های مجاز ایران خودرو  تکمیل گردد.

سابقه خدمات مهم خودرو
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سابقه خدمات مهم خودرو

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه: به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو، اطالعات این جدول باید توسط نمایندگي های مجاز ایران خودرو  تکمیل گردد.
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سابقه خدمات مهم خودرو

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

تاریخ خدماتنام نمایندگي  مجاز ایران خودرو

شرح خرابی و فرآیند خدمات

توجه: به منظور ثبت پیگیری خدمات خودرو، اطالعات این جدول باید توسط نمایندگي های مجاز ایران خودرو  تکمیل گردد.
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کارت اشتراک طالیی

و

سرویس های امدادی
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کارت اشتراک طالیي و سرویس هاي امدادی

کارت اشتراک طالیي و سرویس هاي امدادی: کارتي است که با استفاده از آن مشترکین مي توانند از خدمات ویژه شرکت امداد خودرو ایران به شرح جدول زیر استفاده نمایند )این کارت شامل سطح خدمات کارت طالیي و 
جدول خدمات شرکت امداد خودرو ایران سرویس هاي امدادي سال، یک تا چهار ستاره مي باشد(  

کارت طالیی امداد سیارشرح خدمات
سال

کارت طالیی یک 
کارت طالیی چهار ستارهکارت طالیی سه ستارهکارت طالیی دو ستارهستاره

سرویس های امدادی :
رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانپاسخ گویی به درخواست مشتریان

رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانراهنمایي و راه اندازی تلفنی
رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگاناطالع رسانی

رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانپیگیری امور مشتریان
رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانمشاوره فنی

رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانانجام فعالیت های امدادی به صورت شبانه روزی
تا 2۵۰۰۰ کیلومتر طبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهارائه سرویس های ادواری و  نگهداری 

پیمایش رایگان
تا 4۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش 

تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش رایگانرایگان

رایگانرایگانرایگانطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهتعمیرات خودرو
)Quick Service( طبق ضوابططبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهسرویس در محل

رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانحمل و جابجایی خودرو
رایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانانتقال سرنشینان خودرو متوقف

خدمات طالیی:
جبران خسارت ناشی از حوادث

طبق ضوابط خدمات طالیی جبران خسارت سرقت کلی و جزئی
جبران خسارت حوادث و بالیای طبیعی

)سیل، زلزله، آتشفشان، تگرگ، طوفان، صاعقه، ریزش آوار، آتش سوزی، انفجار(
طبق ضوابط خدمات طالییطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهانجام تعمیرات خودرو
طبق ضوابطپرداخت هزینه خواب

تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش رایگانتحویل الستیک )حداکثر 4 حلقه در یک دوره(

طبق ضوابط خدمات طالییجبران خسارت شکست شیشه به تنهایی
طبق ضوابط خدمات طالییجبران خسارت پاشش اسید و مواد شیمیایی

طبق ضوابط خدمات طالییتعویض خودرو در خسارت کلی
طبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهطبق تعرفهارائه خدمات وفاداری مشتری
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کارت اشتراک طالیي و سرویس هاي امدادی

کارت اشتراک طالیي و سرویس هاي امدای: کارتي است که با استفاده از آن مشترکین مي توانند از خدمات ویژه شرکت امداد خودرو ایران به شرح جدول زیر استفاده نمایند )این کارت 
شامل سطح خدمات کارت طالیي و سرویس هاي امدادي سال، یک تا چهار ستاره مي باشد(

نکته۱: جزئیات و ضوابط ارائه خدمات شرکت امدادخودرو ایران در سایت شرکت امداد خودرو ایران )www.096440.com( قابل دسترس کلیه مشتریان مي باشد.
نکته 2: کلیه محصوالت سواری صفر کیلومتر تحویلی شرکت ایران خودرو دارای اشتراک امداد سیار رایگان می باشند.

نکاتی در خصوص نحوه دریافت خدمات 
• تماس با شماره تلفن سراسري ۰۹۶44۰  یا ثبت درخواست از طریق نرم افزار کاربری تلفن همراه در زمان بروز  نقص فني و یا حادثه براي خودرو، در هر زمان از شبانه روز و در هر 

نقطه از کشور)محدود به داخل کشور( که قابل دسترسي از طریق جاده هاي اصلي کشور باشد.
• هنگام دریافت خدمت و اعزام امدادگر از سوي شرکت امداد خودرو ایران، هویت امدادگر از طریق کد و کارت شناسایي و استفاده از آرم شرکت )لوگوي شرکت( احراز مي گردد.

• شماره پیامک شرکت امداد خودرو ایران 3۰۰۰3۰ مي باشد. 
•  مشتریان مي توانند جهت خرید کارت اشتراک از طریق شماره ۰۹۶44۰ ، مراجعه به نمایندگی های مجاز ایران خودرو یا دفاتر بازاریابی شرکت که اطالعات آنها در سایت شرکت موجود 

می باشد اقدام نمایند.
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 )SOS  E.K.I( ثبت درخواست با نرم افزار تلفن همراه
✓ امکان ثبت درخواست امداد و ارسال موقعیت خودروي معیوب

✓ قابلیت پیگیري امداد بصورت دستي و اتوماتیک
✓ مشاهده صورتحساب و سوابق بر روي گوشي و تبلت

✓ قابلیت نمایش آدرس و شماره تماس نزدیک ترین نمایندگي مجاز ایران خودرو به موقعیت کاربر 
✓ قابلیت مکان یابي مکان پارک خودرو، مسیر یابي و نمایش روي نقشه

✓ دسترسي به مشخصات،تصاویر، فایل هاي تصویري و کاتالوگ خودروهاي ایران خودرو
✓ اشنایي با عالئم هشدار دهنده، آموزش تعمیر و نگهداري خودرو

نرم افزار مذکور در سایت شرکت امداد خودرو ایران )www.096440.com( قابل دسترس کلیه مشتریان مي باشد.
خدمات دیگر شرکت امداد خودرو ایران

جهت بهره مندی و آگاهی از نحوه ارائه خدمات زیر با شماره ۰۹۶44۰ تماس حاصل فرمایید.
)Quick service(1-2- سرویس در محل

به منظور رفاه حال مشتریان جهت انجام سرویس و خدمات تعمیراتي خودرو در محل کار یا زندگي ایشان، خدمت سرویس دوره ای و تعمیرات سیار در محل، توسط شرکت امداد خودرو 
ایران ارائه مي گردد.

)Golden service( 2-2- خدمات سرویس طالیي
انجام خدمات خودرویی بی نیاز از حضور مشتری در نمایندگی های مجاز و تحویل خودرو در محل مورد درخواست مشتری می باشد.این خدمات شامل امور مرتبط با پذیرش، ترخیص، 

تسویه حساب، انتقال به نمایندگی مجاز و تحویل خودرو به مشتری می باشد.
)Used car(3-2- خدمت نوسوار

هریک از دارندگان محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو که مشترک یکی از سطوح کارت های طالیی این شرکت باشند می توانند طبق ضوابط، درخواست خود مبنی بر تعویض خودرو 
کارکرده را با یکی از محصوالتی که در زمان درخواست موجود باشد ارائه نماید.

کارت اشتراک طالیي و سرویس هاي امدادی
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-  خریدار گرامي، جهت اطالع از آخرین تغییرات نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو به سایت ایساکو“ www.isaco.ir ” مراجعه فرمایید.

نمایندگی های 

ایران خودرو
مجاز

تهران  و شهرستان ها
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پیش شهراستاننامکد
آدرستلفنشماره

تبریز خ آذربایجان -پل سرداران فاتح- جنب پمپ بنزین)داخلي۵( 4۱328۵۷۵۶۶تبریزآذربایجان شرقيشرکت آذران تبریز مجید امنیت پرست4۰۰۱838

بستان آباد سه راهي تبریز تهران- جنب اداره راه و ترابري4۱4333۵44۱بستان آبادآذربایجان شرقيحسن آستاني بستان آباد علیا4۰۰۱8۶۰

نجف آباد ، خ امام خمیني)ره( - روبروي بنیاد شهید3۱42۶۱۱۱۵۱نجف آباداصفهانسید عبداله نوریان4۰۰2۰۰3

نائین ، ابتداي جاده تهران-روبروي پمپ بنزین3۱4۶2۶۶۶44نائیناصفهانمرتضي افشاري4۰۰2۰۱8

اردستان کمربندي به سمت کاشان جنب کارخانه یخ3۱۵844۹2۶8اردستاناصفهانمحسن محبوبي4۰۰2۰۹۷

بروجن ، بلوار جانبازان،ابتداي جاده لردگان3834222۹۰2بروجنچهارمحال و بختیاريفرزین برجیان بروجني4۰۰2۱۰2

اردکان ، بلوارشهید بهشتي ۵۰۰ متر بعداز میدان خاتمي بطرف یزد3۵32234۰۰۶اردکانیزدشرکت نیکران خودرو یزد سید علي ساداتي4۰۰4۰۰۷

اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد ابراهیم 4۰۰4۰۱۹
یزد-میدان شهداي محراب ابتداي بلوارمدرس3۵382۵۵28۰یزدیزدایران منش

اهواز- چهار راه آبادان - بلوار آیت اهلل بهبهاني - روبروي پارک ۷ تیر- پالک ۶۱3۵۵4۹۶۶33۰۰اهوازخوزستانشرکت فضل یدک جنوب فضل اهلل زیبائي4۰۰24۰4

رامهرمز- خیابان دهقان - روبروي بانک ملي شعبه امت۶۱43۵3۷۹2۰رامهرمزخوزستانروزبه نیکو4۰۰24۱8

سه راه خرمشهر - میدان انقالب -روبروي ترمینال هفده گانه انتهاي خیابان بانک ملي33۷۹۶۰۶۰-۶۱2اهوازخوزستانفرخ ملک شیرآبادي4۰۰243۰

شرکت خدمات خودرویي خوشمرام شوش 4۰۰2432
شوش- جاده ترانزیت اهواز تهران - جنب بیمارستان نظام  مافي۶۱428۷۰2۰۰شوش دانیالخوزستانعلیرضا بیگلري

شوشتر - جاده اهواز-شهرک اندیشه- بلوار علم الهدي۶۱3۶2۱2۵۵۷شوشترخوزستانیاور زنگنه بدیل4۰۰244۱

شادگان بلوار شهید بهبهاني نیا جنب جایگاه سوخت سیدالشهداء۶۱۵3۷2۰۰۷2شادگانخوزستانمحمود محمودي مهر4۰۰2444

جاده اهواز ایذه، جنب قدمگاه امیرالمؤمنین۶۱43۶۵۱۵۰8ایذهخوزستانهوشنگ عالي پورهفشجاني4۰۰24۵2

شرکت تضامني منوچهر زهدار وشرکا ابراهیم 4۰۰24۵۶
آبادان - میدان ثامن االئمه - مابین جایگاه بنزین و پاسگاه قدیم روبروي حمل و نقل شادمان بار۶۱۵32۵۶443آبادانخوزستانزهدار

خ انقالب روبروي ترمینال نظامي جنب نمایندگي سایپا۶۱422۷۷۷۷اندیمشکخوزستاناسکندر جعفري4۰۰24۵۷

نمایندگی های مجاز ایران خودرو
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ناحیه صنعتي اتوبان سازمان برق مقابل پارک نسترن۶۱۵2342۷۰3ماهشهرخوزستانسعید تمیمي4۰۰24۵8

ایالم بلوارشهیدبهشتي روبروي میدان میوه وتره بارشماره یک-جنب بیمارستان طالقاني843222۶۰۵۱ایالمایالمصید عباس امــــــامي4۰۰2۵۰۱

شیروان ایالمجهانبخش رستمي مهر4۰۰2۵۰۶
ایالم -شهرستان چرداول-سرابله-جنب دانشگاه بیام نور نمایندگي ایرانخودرو رستمي مهر3422۵4۱4-84۵وچرداول

ایوان - بلوار امام خمیني جنب تامین اجتماعي843323۶8۵۷ایوان غربایالمشرکت پارس ماشین جوي زر رضا صادقیان4۰۰2۵۰۷

مهران - ابتداي جاده مهران ایالم جنب نمایندگي سایپا843382۶۵۰3مهرانایالمرحمن غیابي4۰۰2۵۰۹

ایالم جاده اصلي کرمانشاه کیلومتر 3 روبروي نیروگاه برق هفت چشمه84322۵۰8۷8ایالمایالمایرج رجبي4۰۰2۵۱۱

دره شهر کوي مطهري بلوار شهید فهمیده843۵2288۵4دره شهرایالمشرکت تضامني مهرگان موتور فتح اله کریمي4۰۰2۵۱2

ش خدماتي تعمیرگاهي صدف آشتیان 4۰۰۱۰۶۰
خ کمیل- روبروي پمپ بنزین- نرسیده به پل نواب پالک ۶۶3۵۰۹۹۱22۵-۹2-۹3-۹4-2۱۹۵تهرانتهرانعلیرضا چنگي آشتیاني

بزرگراه فتح-بعد از سه راهي شهریار )بسمت تهران(- جنب پمپ بنزین-پارکینگ آزادگان۶۶284۹۷8-۷۹ )داخلي4(2۱تهرانتهرانشرکت راهنورد سمند ایرانیان عبدالواسع کمالي4۰۰۱۰۹8

محمد علي جناح -ورودي شیخ فض ا... نوري تهران کار واش2۱۶۶۰۰8۵۷۵تهرانتهرانحسن ابریشمیان4۰۰۱۱3۰

کیلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران-کرج ، بلوار ایران خودرو، نبش زامیاد44۹23۶۹2-2۱44۹23۶۹۵تهرانتهرانشرکت شکوفه موتورگیالن علیرضا پوررستگار4۰۰۵۰۵۵

تهران - سه راه تهرانپارس- جاده آبعلي- سه راه اتحاد- خیابان اتحاد- کوچه یکم شرقي2۱۷۷344۵42تهرانتهرانتعمیرگاه مرکزي ۵۰۹۹ محمدصادق پورگلزاري4۰۰۵۰۹۹

4۰۰۱2۰۵
شرکت مرکزي یدک خودرو حسین عبدالهي 

کرج ابتداي جاده ماهدشت تقاطع راه آهن جنب میدان تره بار3۶۷۰۱۵۶۰-۶۵- داخلي۱ 2۶کرجالبرزسریزدي

ابتداي جاده کاشان به سمت جمکران - بعد از میدان ولیعصر سمت راست کوجه دوم3۷23۱۱۱8 - داخلي 2۵۵قمقمحسین کرباسچـــــي4۰۰۱3۰۵

زنجان - صلع جنوب غربي پایانه مسافربري بین شهري - خیابان قوامیاري - جنب اداره زیباسازي شهرداري33324۷33 داخلي243زنجانزنجانداود حسني4۰۰۱4۶4

اردبیل -خیابان مبارزان-جنب سیلو-پالک4۵333۶۵۶8۹3۰8اردبیلاردبیلبابا بابایي روحنواز4۰۰۱۷۰2

,اردبیل: کیلومتر 3 جاده ترانزیت  اردبیل به تبریز4۵33۵۷2۹۷۷اردبیلاردبیللطیف مبارکي4۰۰۱۷۱۰
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کامبیز 4۰۰۱۷۱۵ خلخال  صنعت  خودرو  شرکت 
خلخال- کیلومتر 3 جاده خلخال اسالم-پشت پمپ بنزین خوجین4۵324۵38۰4خلخالاردبیلشریفیان

اصالندوز- خیابان جمهوري اسالمي نرسیده به میدان امام حسین )ع(4۵32۷428۱۹اصالندوزاردبیلشرکت آراز خودرو مغان علي بهروز4۰۰۱۷۱8

جاده اربیل پارس آباد-سه راهي انگوت جنب پمپ بنزین قره آغاج4۵32۶۱۹4۷3انگوتاردبیلناصر سیفي جدا4۰۰۱۷۱۹

3 کیلومتر مانده به شهرستان بیله سوار- نمایندگي ایران خودرو4۵32828۷33بیله سواراردبیلخلیل شکري4۰۰۱۷2۱

رشت -یخسازي -اول حافظ آباد۱3رشتگیالنشرکت گوهر صنعت گیل محمد حدادفر4۰۰۱۹۵8

علیرضا 4۰۰۱۹۶۰ گیالن  موتور  شکوفه  شرکت 
رشت - روبروي فرودگاه - نمایندگي33۷223۰۰۱۹۶۰-۱3۵رشتگیالنپوررستگار

رشت آج بیشه نرسیده به پاکتسازي۱3338۷2۱۵۵رشتگیالنشرکت مارلیک کارشمال رحیم بلندپور4۰۰۱۹۷۰

شرکت رودسر خودرو عطااهلل کریم نیاي 4۰۰۱۹8۶
ابتداي ورودي شهر میدان طالقاني۱342۶4۶۷۹۹رودسرگیالنرودسري

بندر انزلي روبروي دهکده ساحلي نمایندگي ۱۹8۷ ساسان شایان خزر۱34443۹۹۷۰بندر انزليگیالنشرکت ساسان شایان خزر محمد حسین صالحي4۰۰۱۹8۷

شفت باالتر از دادگستري خیابان شهید بهشتي جنب هتل تاالر راد34۷8۵۰۶2-۱34شفتگیالناحمد راد قصبه4۰۰۱۹88

گیالن -8 کیلومتر بعد از پره سر -به طرف داخل شهر اسالم -جنب باربري عقاب۱3442۶۱3۱۵اسالمگیالنشرکت الیت ماشین محمد حسین یاري4۰۰۱۹۹2

شرکت پدیده موتور آستارا اسماعیل بني 4۰۰۱۹۹3
آستارا کیلومتر ۵ جاده آستارا به تالش جنب طرح ساحلي صدف448۶483۱-۱32آستاراگیالنرستم

خمام- اول کمربندي خمام به انزلي۱33442۷۷۹4خمامگیالنمیالد خلیل زاده کلنگستاني4۰۰۱۹۹۷

بندرانزلي کیلومتر یک جاده آستارا نرسیده به هتل سفید کنار۱344۵۰۶۶۰3بندر انزليگیالنمحمد نادم4۰۰۱۹۹۹

شفت ابتداي جاده رشت به فومن ابتداي عزیزي۱334۷۷2۰۰۵شفتگیالنرسول دلیري فالح آبادي4۰۰2۹۰4

تالش جوکندان کیلومتر ۵جاده آستارا - جوکندان۱3442۷8233تالشگیالنشرکت گسترش خودرو صدرا بابک پورعلي4۰۰2۹2۰

کمربندي آستارا و اردبیل - سه راهي باغچه سرا۱3448۵۰284آستاراگیالناسماعیل بني رستم4۰۰2۹22
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الهیجان - کیلومتر 2 جاده آستانه - جنب تاالر رز4223۵۶۰۰ - ۱34223۷۰۷۶الهیجانگیالنعلیرضا رحیم پور4۰۰2۹24

شرکت اریکه سواران کاسپین امیر حسین 4۰۰2۹2۵
کیلومتر ۱۵ جاده رشت به انزلي - حسن رود - مقابل پادگان نیرو دریایي۱3444۰3۶۰۱بندر انزليگیالنموشح

عباس آباد خیابان شهدا )جاده کالردشت( نمایندگي ایران خودرو۱۱۵4۶22۰4۰عباس آبادمازندرانیوسف فروزان4۰۰33۱4

کالله - انتهاي خیابان شهیدمدني- پالک ۱۷3۵42۱۱۵۶۱۷3کاللهگلستانعبدالحمید اماني4۰۰32۰۷

کردکوي - بلوار امام رضا - نمایندگي ایرانخودرو۱۷34342۶۰8کردکويگلستانمحمد علي حاجي عسگري4۰۰32۰8

گرگان- انتهاي بلوار جرجان -نرسیده به پل نصرآباد32۱4۷۷۵۰-۱۷3گرگانگلستانعلي ظلي4۰۰32۱۷

گنبد - خیابان امام خمیني جنوبي نبش اداره دامپزشکي گنبد۱۷333888۰۹گنبد کاووسگلستانامیر بابایي4۰۰3224

آمل- خیابان امام خمیني- روبروي آفتاب ۱۱442482۱۶۷۶آملمازندرانشرکت تاپ خودرو شمال احمد نوري4۰۰33۰۵

نور- خیابان امام خمیني جنب نمایندگي هیوندایي44۵۵2۵۷۶-۱۱۷نورمازندرانحسین فرهادي4۰۰33۰۶

آمل - بلوار امام خمیني -نبش کوچه شهرام )نبش افتاب 43(۱۱4424۱4۱۷آملمازندرانعلي رهنما زاده4۰۰332۵

بابل - ایستگاه آمل - کمربندي غربي - میدان سجودي۱۱322۰8۶۰۷بابلمازندرانسید صادق موسوي4۰۰333۰

بابل - کمربندي امیرکال نرسیده به پمپ بنزین۱۱32348۶۰۱بابلمازندرانشهریار فرهنگ مهر4۰۰3343

بهشهر - کیلومتر ۱ اتوبان بهشهر - ساري۱۱34۵8۱۶۰۰بهشهرمازندرانحسین حق پرست4۰۰33۵۶

آمل - خیابان طالب آملي - بلوار کارگر - بین دریاي ۷4و۱۱43۰82۶۶3۷۶آملمازندرانشرکت حدید خودرو شمال بهرام مرادي4۰۰33۶۱

شرکت خدماتي خودرویي نصر مامطیر 4۰۰33۶2
کیلومتر ۶ جاده بابل به آمل- مقابل پمپ بنزین بهار نارنج۱۱32۱۱22۰2بابلمازندرانمحمدرضا گلکاني

میاندورود - سورک - بلوار امام رضا - روبروي تامین اجتماعي۱۱3388۶۰24میاندورودمازندرانشرکت پیوند خودرو طبرستان عباس یعقوبي4۰۰33۶4

شرکت مامطیر خودرو حسیني بابل سید 4۰۰33۷۷
بابل - کیلومتر ۵جاده قدیم بابل آمل- درویش خاک۱۱32۱2۵3۷۵بابلمازندرانداود حسیني
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ضلع شرقي بلوارازادي مقابل خ خرمشهر233233484۱شاهرودسمنانعباس مصلحي4۰۰34۰۷

استان فارس -الرستان -الر-بین دوشهر بلوار پاسداران جنوبي۵233۵4۵4 -۹ ۷۱الرفارسعبدالرحیم / اصغر سجادي / جعفریان4۰۰22۰3

شیراز-حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت سمت راست -ساختمان 4طبقه-ایران خودرو بیات۷۱382۱8۱84شیرازفارسنادر بیات4۰۰22۰۷

مرودشت کیلومتر 3جاده تخت جمشید434۰2۶۹۰- داخلي 3 ۷۱مرودشتفارسمیر علي اکبر / بهادر لوحي / شهامت4۰۰22۰8

قائمیه جنب فلکه امام۷۱424۱2342قائمیهفارسکرم رضایي4۰۰22۱۹

آباده بلوار جمهوري نمایندگي 222۰ مهربان۷۱443۵4۱8۰آبادهفارسعباس مهربان4۰۰222۰

فارس- خنج-بلوار خاتم االنبیاء۵2۶2۶۶۶۷-۷۱8خنجفارسقدرت ا.. حسیني4۰۰222۱

بلوار عدالت روبروي برج دوم زندان عادل آباد3834۹۰۰۰-۷۱4شیرازفارسپیمان نایب زاده4۰۰2222

کازرون - کیلومتر 3 بلوار ملت۷۱42242۹8۶کازرونفارسمحمد دولتخواه4۰۰2223

الرستان- 3۰ متري فرمانداري- ابنتداي جاده خور شهر جدید۵22۵۱۹۵۵-۷۱۷الرفارسعبدالوهاب پاسیار4۰۰223۰

بلوار امیرکبیر-نرسیده به پل کربندي-سمت چپ-جنب سایپا-ایران خودرو والي پور۷۱3833۰۰8۰شیرازفارسفرزین والي پور4۰۰223۷

بلوار خلیج فارس تیون ایران ۷۱3۷۷۶۶۰3۷شیرازفارسقاسم عزتي4۰۰224۵

شیراز-بلوار امیرکبیر-خ شهید فرزدقي)ترمینال باربري(-نرسیده به اولین چهارراه-روبروي باغ جنت۷۱3842۵۹43شیرازفارسمحمدعلي آل داوود4۰۰224۶

بلوارامیرکبیرخیابان شهید صفایي قالیشویي۷۱383۱۷24۰شیرازفارسشاهرخ راسخ4۰۰22۵۰

شیراز ۵ کیلومتر بعد از پلیس راه شیراز سپیدان ۱۵۰۰ متر بعد از پمپ بنزین دو کوهک- سمت راست3۶۷۱28۰۰-۷۱3۶۷۱2444شیرازفارسغالمحسین اسماعیلي4۰۰22۵4

بلوار خلیج فارس روبروي پادگان ولیعصر نمایندگي رضایي کد 3۷23۷33۱22۵۷-۷۱4شیرازفارسبهزاد رضایي4۰۰22۵۷

فارس، داراب، نرسیده به میدان اهلل۷۱۵3۵4۶۱۱8دارابفارسشرکت فوالد خودرو داراب حمیدرضا فوالدي4۰۰22۶۰

کازرون - بلوار پریشان۷۱4224۹۰۵3کازرونفارسشرکت یاران خودرو کازرون علیرضا قناعتي4۰۰22۶4
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شهرستان رستم شهر مصیري۷۱42۶44۵۵۵نورآباد ممسنيفارسخسرو گودرزي4۰۰22۶۵

بلوار امیرکبیر، ۱۰۰متر بعد از پلیس راه، جنب پمپ بنزین سایپا۷۱38334۶4۵شیرازفارسسیامک احمدي شولي4۰۰22۶۷

شیراز- بلوار دکتر حسابي - ابتداي شهرک بزین3۶2۰۰۶۰۰-۷۱۶۰2شیرازفارسعلي زارع4۰۰22۷2

شرکت جهان خودرو اطلس شیراز حجت ا.. 4۰۰22۷۵
شیراز میدان شهید شیرودیبلوار والیت روبروي اداره برق منطقه 3۷22۷۷2۶۷-۷۱۹شیرازفارسجهاني

مرودشت خیابان عسجدي حافاصل خیابان دولت آباد و صدوقي۷۱4323۱2۹۱مرودشتفارسبهرام شیرواني4۰۰22۷۷

بلوار امیرکبیر-چهارراه سرباز-جنب آهن آالت یقطین۷۱383۹۰۰۰۵شیرازفارسکبري فرح بد4۰۰22۷8

بلوار امام رضا)ع(-نمایندگي ایرانخودرو22۷۹ نعمت الهي43۵2۹۰48-4۹ )داخلي 2(۷۱ارسنجانفارسحامد نعمت الهي4۰۰22۷۹

بلوار امیر کبیر -2۰۰ متر بعد از پل امام حسن مجتبي -ایران خودرو یوسفي۷۱3832۰۶4۷شیرازفارسمرتضي یوسفي4۰۰228۰

شرکت شیراز خودرو سعدي خلیل کاردان 4۰۰228۶
شیراز - شهرک سعدي- باالتر از پمپ بنزین3۷333۹۶۱-۷۱3۷334۱28شیرازفارسفرد حقیقي

سپیدان بلوار امام حسین 3۶۷2۵۰۰۱ - ۷۱2سپیدانفارسمسعود صالحي خوشمکاني4۰۰228۹

بلوار امام رضا، قبل از میدان والیت- جنب شرکت مزدا۷۱44۵34۵4۵اقلیدفارسغالمحسین امیدوار4۰۰22۹۵

ش.ت مهدي قناعتي-اسماعیل گلزار 4۰۰22۹8
جاده شیراز به سپیدان- ۱۵ کیلومتر بعد از پلیس راه۷۱شیرازفارساسماعیل گلزار

سه راهي دیلم گناوه۷۷33۱48۶۱8بندر گناوهبوشهرنصرا.. خدري4۰۰2۶۰4

خیابان صلح اباد-روبه روي پمپ بنزین۷۷33۵۵۷4۵۹بوشهربوشهرعبدالمحمد کارداني4۰۰2۶۰۵

شرکت خدمات فني و تعمیرات خودرو 4۰۰2۶۰8
شهرستان عسلویه منطقه بستانو3۷2۵۰۰۱۱-۷۷۱3عسلویهبوشهرعبدا.. سالمي

کنگان روبروي منطقه انتظامي۷۷3۷233۵4۵کنگانبوشهرمحمد داوودي4۰۰2۶2۰

بوشهر - جاده نیروگاه تنگک اول جنب تعویض پالک33۵۷۷۰۵۵-۷۷33۵۷۷۱۵۹بوشهربوشهرعبدالرسول تمجیدي4۰۰2۶2۱
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دهدشت کمربندي سوم انتهاي جاده طولیان نمایندگي مجاز ایران خودرو۷4322۶8۹۹۹ده دشتکهگیلویه و بویراحمدقباد زمان4۰۰2۷۰4

دهدشت کمربندي جاده اصفهان۷4322۶۹۹۰4ده دشتکهگیلویه و بویراحمدصدراهلل دوهنده4۰۰2۷۰۷

گچساران-جاده پازنان-سمت چپ-فرعي آخر۷43232۶4۷۱گچسارانکهگیلویه و بویراحمدشرکت خودروکار گچساران رضا رادمنش4۰۰2۷۰8

رفسنجان - جاده رفسنجان به یزد جنب کارخانه شیرفلکه34343۵۶۶۵۹رفسنجانکرماناصغر قربانعلیزاده4۰۰4۱2۷

رودان-میدان جمهوري اول بلوار سنگ رستم جنب ژاندارمري سابق۷۶4288۷۰83رودانهرمزگانمحمد قاسمي4۰۰43۰8

گناباد خیابان امام خمیني۵۷2۵8۰8۰ - داخلي ۵۱2۰گنابادخراسان رضويحسن نمازي4۰۰3۰۰3

تربت حیدر یه _ میدان 22 بهمن232۰2۰۱ - داخلي ۵۱2۶تربت حیدریهخراسان رضويمجیــــــد رضا توکلــــــي4۰۰3۰۵۶

شرکت خودرو تجارت نیکو محمدکاظم 4۰۰۱۵۰3
همدان میدان هکمتانه اول خ شهید توپچي3422۷838داخلي 8۱۱۱۰همدانهمدانهاشمي نیکو

شرکت چرخ کاالي همدان محسن 4۰۰۱۵۰۷
همدان کیلومتر ۵ جاده کرمانشاه بعد از میدان کربال342۶34۱4)داخلي۱۱8(8۱همدانهمدانخشنودان

 مالیر -میدان انقالب -اول بلوار شهید بهشتي -روبرو ترمینال همدان8۱33332۶۱۰مالیرهمداناحمد عبدي4۰۰۱۵۱3

تویسرکان - انتهاي بلوارشهیداشرفي اصفهاني - جنب نمایندگي سایپا34۹4۵۱۹۰)داخلي2(8۱تویسرکانهمدانجواد مال امیري4۰۰۱۵۱۶

نهاوند-بلوار شاهد میدان علیمرادیان8۱332۷۱۱23نهاوندهمدانمنوچهر رضائي   4۰۰۱۵۱۹

همدان بلوار بهشت روبروي باغ بهشت نرسیده به میدان امام حسن مجتبي )ع(  32۷4324۰-8۱42همدانهمدانعلي اصغر وحدتي جمیل4۰۰۱۵22

مالیر-میدان استقالل- بلوار آزادي جنب اداره آگاهي322838۱2)داخلي۱۰4(8۱مالیرهمدانسعید رضیئي4۰۰۱۵2۷

ش هگمتانه صنعت قدرت ایرانیان میثم 4۰۰۱۵28
همدان- میدان امام حسین- بلوار بهشت- روبروي بانک صادرات ایران8۱32۶4۰۰۰8همدانهمدانخانجاني

مریوان- سه راهي سلسي و رشه ده-نمایندگي ۱۶۱۰ ایران خودرو8۷34۶۱3۶۰۱مریوانکردستانعطاء رحماني4۰۰۱۶۱۰

دیواندره خ اصلي ریروي دادگستري فروشگاه سابق ایساکو8۷38۷23۶۶۵دیواندرهکردستانسید عطاء مجیدي4۰۰۱۶۱3
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شرکت گسترش و پخش قطعات الیگودر 4۰۰23۰2
الیگودرز-میدان آزادگان۶۶433222۵2الیگودرزلرستانخسرو گودرزي

 الیگودرز-روبروي فرمانداري۶۶4332488۵الیگودرزلرستانخسرو روشنائي4۰۰23۰4

 بروجرد-بلوار امام خمیني۶۶4244۷۰2۹بروجردلرستانهادي مطهري4۰۰23۰۶

شرکت اعتماد خودرو الیگودرز محمد علي 4۰۰23۱۵
میدان آزادگان-بلوار غربي-مقابل کارخانه آرد ممتاز۶۶4333۱۱۶۶الیگودرزلرستانرمضاني

بلوار امام خمیني32۵2۷۰۰۰-۶۶3الشترلرستانغالمرضا احمدي پور4۰۰23۱۶

آدرس خرم آباد بلوار بهارستان کیلومتر چهار جاده خوزستان3343۶۷4۰)داخلي۱و2(۶۶خرم آبادلرستانمرتضي محمودوند4۰۰23۱8

کیلومتر ۵ جاده اندیمشک- مقابل شرکت ملي فراورده هاي نفتي ایران۶۶3343۹۰8۷خرم آبادلرستانعزت اله میر علي زاده4۰۰2322

میدان زائران کربال- جنب ترمینال مالیر423۰3۰۱۱ - ۱۷ )داخلي2(۶۶بروجردلرستانحجت اله گل آرا4۰۰232۷

کرمانشاه -  میدان فاطمیه خیابان دکتر فاطمي833۷2۵۷۷۶2کرمانشاهکرمانشاهملک جلیلیان4۰۰28۰8

کرمانشاه - سرپل ذهاب - خیابان راه کربال - نبش کوچه سیمایي4223۱444-الي 83۶سرپل ذهابکرمانشاهغالمرضا   شریفي  4۰۰28۱۵

کرمانشاه - اسالم آباد غرب-میدان امام حسین ابتداي جاده ایالم834۵2438۱3اسالم آبادکرمانشاهبهزاد محمودي زاده4۰۰28۱۶

کرمانشاه بلواردولت آباد- مقابل بانک صادرات83382۷۹۷۷2کرمانشاهکرمانشاهمجید میري4۰۰282۰

گیالنغرب - ضلع شمالي میدان آزادي432282۰۰)داخلي2(83گیالن غربکرمانشاهفرامرز حشمتي4۰۰2824

بلوار کمربندي)جانبازان(- پایین تر از باغ پرندگان833۷2۰3۰۶4کرمانشاهکرمانشاهعزت اله ناصري4۰۰282۶

توجه: حق برگردان متن این ضمانت نامه به زبان های دیگر نزد شرکت ایران خودرو محفوظ می باشد.
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راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
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