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پی
شگفتار

ضمن قدردانی و سپاس از شما مشتریان گرانقدرگروه صنعتی رامک خودرو  ،به استحضار می رساند این دفترچه به منظور آگاهی مالکان محترم خودروهای تحت پوشش
گارانتی شرکت رامک یدک تدوین شده است .این دفترچه شامل اطالعاتی از موارد تحت پوشش گارانتی شرکت سازنده خودرو و شرکت رامک یدک به عنوان متولی
ارائه خدمات و تامین کننده قطعات خودروهای تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو می باشد .در واقع شرکت رامک یدک ارائه خدمات گارانتی به خودروی شما را
از طریق عاملیت های مجاز خود انجام می دهد .در این دفترچه تالش شده است به مواردی که به خروج خودرو از پوشش گارانتی و همچنین مواردی که تحت پوشش
گارانتی شرکت رامک یدک قرار ندارد اشاراتی گردد .این دفترچه تضمین شرکت رامک یدک به مالک خودرو در بهره مندی از خدمات گارانتی در بخش های قطعات
و خدمات پس از فروش می باشد .بدین منظور توصیه می نماییم مالک محترم پس از دریافت این دفترچه از بخش کاردکس واحد فروش شرکت رامک خودرو ،نسبت
به مطالعه دقیق دفترچه و اطالع از جزییات مفاد مندرج در دفترچه اقدام نماید .همچنین به منظور برخورداری از شرایط گارانتی شرکت رامک یدک و همچنین شرکت
سازنده خودرو الزم است تا کلیه سرویس های ادواری خودرو به طور دقیق و منظم در عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک انجام گردد .بدیهی است عدم انجام سرویس
های ادواری و یا تعمیرات خودرو در دوره گارانتی موجب لغو گارانتی خودرو خواهد شد .بدین منظور توصیه می گردد مالکان محترم خودرو از کلیه مفاد و مندرجات
این دفترچه تبعیت نمایند.
از آنجایی که گارانتی خودروی شما بر اساس خط مش های گارانتی شرکت سازنده خودرو ،شرکت رامک یدک ،شرایط بومی و جغرافیایی کشور و قراردادهای فی مابین
شرکت سازنده و گروه صنعتی رامک خودرو تنظیم شده است ،لذا موکدا ً متذکر می گردد که گارانتی شرکت سازنده در سایر کشورها مالک بررسی بخش گارانتی واحد
مهندسی و کیفیت خدمات شرکت رامک یدک نخواهد بود و بخش مربوطه بر اساس خط مش های گارانتی رامک یدک و سازنده خودرو در خصوص تعمیرات تحت پوشش
گارانتی اعمال نظر خواهد نمود .همچنین گارانتی صادر شده برای خودروی شما صرفاً در محدوده جغرافیایی کشور ایران معتبر می باشد .به منظور اطالع از فهرست
اقدامات الزم در سرویس های دوره ای حتما جدول سرویس های ادواری در فصل سرویس و نگهداری خودرو در کتاب راهنمای مالک را مطالعه فرمایید.از آنجایی که
های متفرقه توسط افراد غیرمتخصص و یا تعمیرگاه های غیر مجاز می تواند به بروز
انجام هر گونه تعمیر و یا تغییر در سیستم های برقی و مکانیکی و یا نصب آپشن
خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی منجر شود ،توصیه می گردد به منظور بهرهگارانتی
مندی از خدمات گارانتی شرکت رامک یدک و همچنین جلوگیری از ابطال گارانتی
واحد مهندسی و کیف
خدماتدررامک
دورهیت
یدکهای مجاز رامک یدک صورت پذیرد .الزم به ذکر است از آنجایی
عاملیت
گارانتی
خودرو ،کلیه امور سرویس و نگهداری و همچنین تعمیرات خودرو در طول
که شرایط عملکرد خودرو در هر منطقه جغرافیایی و اقلیمی متفاوت خواهد بود لذا صرفا و فقط اطالعات مندرج در کتاب راهنمای فارسی خودرو از جمله سرویس های
ادواری مالک مراجعه مالک خودرو به عاملیت های مجاز رامک یدک می باشد.
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نظر به اینکه بهره مندی از خدمات گارانتی صرفاً در عاملیت های مجاز رامک یدک ،در قبال ارائه اصل این دفترچه میسر خواهد بود ،لذا ضروریست ضمن مطالعه مفاد
مندرج در این دفترچه و آگاهی از آن ،در حفظ و نگهداری دفترچه گارانتی دقت کافی را مبذول فرمایید تا امکان استفاده از گارانتی شرکت رامک یدک برای شما مالک
محترم خودرو در طول دوره گارانتی میسر باشد .بدیهی است عدم رعایت توصیه های این دفترچه و همچنین کتاب راهنمای مالک به لغو گارانتی خودرو منجر خواهد
شد .همچنین الزم به ذکر است به همراه دفترچه مربوطه یک عدد کارت گارانتی که حاوی اطالعاتی از مشخصات خودرو می باشد به مالک خودرو تحویل داده خواهد شد.
بدیهی است با توجه به اینکه فرآیند ثبت سیستمی تعمیرات و سرویس های ادواری خودرو جایگزین ثبت کتبی موارد مذکور شده است ،در ویرایش جدید دفترچه،
بخش های مرتبط با ثبت سرویس های ادواری طی دوره گارانتی از دفترچه حذف شده است و هر عاملیت قادر به بررسی سوابق تعمیرات و سرویس های ادواری خودرو
از طریق اطالعات مندرج در کارت گارانتی خواهد بود.
این دفترچه شامل خالصه ای از موارد تحت پوشش گارانتی و توصیه های شرکـت سازنـده و رامک یدک در خصوص برخورداری از پوشش گارانتی خودروی متعلق به
شما می باشد .الزم است به منظور برخورداری از پوشش گارانتی شرکت رامک یدک مالکان محترم خودرو پس از تحویل خودرو به ایشان طی مسافت مصوب که شرح آن
در کتاب راهنمای مالک و این دفترچه ذکر شده است به عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه نمایند و کلیه مراتب مربوط به سرویس های ادواری را به طور منظم و دقیق
در عاملیت های مجاز شرکت انجام دهند .شرح اقدامات مورد نیاز در هر سرویس دوره ای به طور مجزا در کتاب راهنمای مالک درج شده است و عاملیت های شرکت
موظف به انجام این موارد می باشند .الزم به ذکر است که پوشش گارانتی رامک یدک هرگز هزینه های سرویس و نگهداری خودرو را شامل نمی شود و صرفاً تعمیراتی
که نقص قطعه ناشی از خطای سازنده باشد مشمول گارانتی خواهد شد .همچنین ارائه فاکتور رسمی سیستم یکپارچه سون از طریق عاملیت به مالک محترم طی هر
سرویس دوره ای الزامی می باشد و در صورت عدم صدور فاکتور رسمی فوق الذکر از سوی عاملیت ،مشتریان محترم می توانند به واحد شکایات مشتریان شرکت رامک
یدک (شماره تلفن  47142714و  )47142715تماس حاصل نمایند .در پایان اشاره می گردد مرجع نهایی در خصوص تشخیص گارانتی و یا غیر گارانتی بودن تعمیرات
خودرو (ولو مواردی که در این دفترچه به آن اشاره ای نشده است) صرفاً بخش گارانتی رامک یدک خواهد بود.خواهشمند است در زمان انتقال و یا فروش خودرو ،این
کتاب باید به مالک جدید خودرو انتقال یابد.
با سپاس
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شرح لغات و اصطالحات

 خودروی جدید  :یعنی خودروی صفر کیلومتر تحت پوشش گارانتی شرکت رامک یدک که از طریق گروه صنعتی رامک خودرو به مشتریان عرضه می گردد و بهفروش می رسد.
 -شرکت رامک خودرو  :شرکتی که مسوولیت فروش و عرضه خودرو به مشتری را بر عهده دارد.

 شرکت رامک یدک  :شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و تامین کننده قطعات یدکی خودروهای تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو طی دوره هایگارانتی و وارانتی.
 شرکت سازنده خودرو  :شامل برند خودرویی می باشد که گروه صنعتی رامک خودرو مسوولیت واردات و یا مونتاژ محصوالت این سازنده را تحت عنوان نمایندهانحصاری فروش و خدمات پس از فروش برعهده دارد.

 عاملیت مجاز فروش و خدمات پس از فروش رامک خودرو  :مجموعه ای که از سوی گروه صنعتی رامک خودرو مجاز به فروش و ارائه محصوالت تحت پوششگروه صنعتی رامک خودرو می باشد و در بخش هایی از این دفترچه به عنوان عاملیت مجاز خدمات پس از فروش رامک یدک نیز معرفی خواهد شد .این عاملیت ها
از سوی شرکت رامک یدک به عنوان مسوول ارئه خدمات پس از فروش و تامین کننده قطعات مصرفی و یدکی محصوالت تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو در
سراسر کشور مورد تایید می باشند.
 -قطعات یدکی  :قطعات یدکی مورد نیاز برای محصوالت تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو.

قطعات مصرفی  :به مجموعه ای از قطعات که در حالت کارکرد معمول و دوره ای خودرو مورد استفاده قرار می گیرند و در صورت عدم عملکرد غیر عادی مشمولگارانتی نمی باشند .به طور مثال انواع تسمه ها ،شمع ها ،لنت های ترمز ،تیغه های برف پاک کن ،دیسک ترمز ،فیلترها ،وایرها ،المپ ها و فیوزها می باشد.

 دوره گارانتی  :شامل دوره زمانی و مسافتی گارانتی می باشد که از سوی گروه صنعتی رامک خودرو به عنوان بخشی از شرایط فروش خودرو به مشتری اعالم میگردد و مشتری با علم بر دوره زمانی و مسافتی گارانتی نسبت به خرید خودرو اقدام می نماید در این دوره شرکت رامک یدک ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و تامین
قطعات به مالکان خودروهای تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو می باشد .موارد مشول گارانتی صرفاً شامل آن دسته از تعمیراتی است که در طول دوره گارانتی
در خودرو ناشی از نقص عملکرد قطعه یدکی باشد .بدیهی است هزینه سرویس های ادواری خودرو از مشتریان به طور کامل دریافت خواهد شد .دوره زمانی و یا مسافتی
خودرو مالک استفاده از خدمات گارانتی رامک یدک می باشد و هر کدام که زودتر فرا رسد دوره گارانتی اتمام می یابد.
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 دوره وارانتی  :دوره ای است که گارانتی خودرو اتمام می یابد و بر اساس تعهد شرکت رامک یدک و بر اساس الزامات مراجع ذی ربط ،خدمات پس از فروش و تامینقطعات با دریافت هزینه کامل از مشتریان قابل ارائه می باشد.
 تاریخ تحویل خودرو  :تاریخی که برای اولین بار خودرو به مشتری تحویل می گردد و تاریخ شروع گارانتی منطبق بر تاریخ تحویل خودرو می باشد. کتاب راهنمای فارسی مالک  :ترجمه فارسی کتاب راهنمای مالک برند خودرویی می باشد که آن را از گروه صنعتی رامک خودرو خریداری نموده اید و مالکخودرو ملزم به انجام کلیه سرویس های ادواری خودرو و رعایت مفاد مندرج در این کتاب می باشد .در صورت دسترسی مالک خودرو به راهنماهای غیر ارائه شده از سوی
شرکت رامک یدک و تبعیت از دستورالعمل های مندرج در راهنمای زبان اصلی ،شرکت رامک یدک هیچ گونه مسوولیتی را در قبال خروج خودرو از پوشش گارانتی
رامک یدک بر عهده نخواهد داشت و صرفاً مرجع فارسی مالک عملکرد مالک در خصوص سرویس و نگهداری صحیح خودرو خواهد بود.
 سرویس اولیه خودرو  :اولین مراجعه مالک خودرو به عاملیت مجاز رامک یدک برای انجام اولین سرویس دوره ای خودرو که طبق مصوبه واحد مهندسی و کیفیتخدمات رامک یدک ،مسافت اولیه مراجعه به عاملیت برای انجام سرویس اولیه در خصوص خودروهای سانگ یانگ تیوولی ،کوراندو و اکتیون  7000الی  8000کیلومتر
و یا  5الی  6ماه پس از تاریخ تحویل خودرو (هرکدام زودتر فرا رسد) تعین شده است .در خصوص مدل های دیگر سانگ یانگ و یا برندهای دیگر ،این موضوع می تواند
متغیر باشد که از طریق مجاری ارتباطی با مالک اطالع رسانی خواهد شد.

مختلف زمانی و یا مسافتی منظم بر روی خودرو انجام می شود و مالک خودرو به منظور
 سرویس های ادواری خودرو  :مجموعه عملیات تعمیراتی که طی دوره های گارانتیرامک یدک می باشد .بدیهی است انجام سرویس های ادواری در هر تعمیرگاه و یا مرکز
برخورداری از خدمات گارانتی ملزم به انجام دقیق آنها در عاملیت های
مجازکیفی
پوششامک
تازخدمات ر
موجبمهندسی
تعمیراتی غیر مجاز مورد تایید شرکت رامک یدک نمی باشد و واحد
یدکرامک یدک و لغو گارانتی خواهد شد.
گارانتی
خروجوخودرو
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گارانتی محدود ربخی قطعات

تذکر :درخصوص اعتبار دوره های گارانتی ذکر شده در جدول فوق ،هر یک از دوره ها ( زمانی یا مسافتی ) که زودتر فرا رسد مالک اتمام گارانتی آیتم های مندرج در جدول فوق خواهد بود.

تبصره  :1از آنجایی که الستیک خودرو تحت پوشش گارانتی سازنده خودرو قرار ندارد و نماینده برند الستیک در ایران مسوولیت بررسی وضعیت
گارانتی الستیک را بر عهده دارد ،لذا گارانتی الستیک در حالت کلی بر عهده شرکت نماینده سازنده الستیک در ایران خواهد بود و شرکت رامک یدک
هیچ مسوولیتی را در قبال تامین الستیک تحت پوشش گارانتی بر عهده نخواهد داشت و گارانتی الستیک ذکر شده در جدول فوق صرف ًا شامل آن دسته
از مواردی می باشد که به تشخیص شرکت رامک یدک و طبق ضوابط خاص تحت پوشش گارانتی رامک یدک قرارگیرد .
تبصره  :2باتری خودرو صرفاً یک مرتبه و پس از تحویل خودروی صفر کیلومتر به مالک و در صورت عدم تعویض در موارد قبلی تحت پوشش گارانتی رامک یدک می
باشد .باتری که در اثر استفاده ناصحیح و یا قصور مالک در نگهداری از خودرو دشارژ شده باشد مشمول گارانتی نمی باشد.
تبصره  :3سیستم صوتی که در قالب آپشن و یا اکسسوری از سوی شرکت رامک یدک ارائه گردد دارای گارانتی مجزا از زمان نصب بر روی خودرو خواهد بود.
تبصره  :4صداگیری داشبورد ،دربها ،تزئینات داخلی  ،قطعات مصرفی و الستیکی و بوشها مشمول گارانتی نمی باشد.
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به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت رامک یدک  ،مالک خودرو ملزم به رعایت و اجرای دقیق موارد ذیل می باشد:
 - 1انجام سرویس اولیه خودرو در عاملیت های مجاز رامک یدک طی کارکرد  7000تا  8000کیلومتر یا  5الی  6ماه پس از تاریخ شروع گارانتی.
 - 2حفظ و نگهداری اصل دفترچه و مستندات گارانتی ،مدارک و مستندات سرویس و تعمیرات خودرو و تحویل آن به مالک بعدی خودرو در حین فروش خودرو.
 - 3انجام منظم کلیه تعمیرات و سرویس های ادواری خودرو طی کیلومتر و زمان تعیین شده در کتاب راهنمای فارسی مالک خودرو در عاملیت های مجاز رامک یدک.
تشخیص و قضاوت در خصوص موارد ادعایی گارانتی:
حق هر گونه کارشناسی  ،اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص تایید و یا رد موارد ادعایی گارانتی و تطبیق این موارد با ضوابط و مقررات گارانتی
شرکت سازنده خودرو صرفاً به شرکت رامک یدک به عنوان نماینده انحصاری خدمات پس از فروش محصوالت تحت پوشش گروه صنعتی رامک خودرو
تعلق دارد .بدیهی است تشخیص گارانتی و یا عدم گارانتی بودن هر یک از موارد ادعایی مطرح شده از سوی مالک خودرو  ،توسط بخش گارانتی واحد
مهندسی و کیفیت خدمات رامک یدک بررسی می گردد و نتیجه آن به طور حتم مالک نهایی خواهد بود.
توجه  :در صورتی که دفترچه گارانتی ،فاقد هولوگرام شرکت رامک خودرو و مهر بخش کاردکس واحد فروش باشد ،دفترچه فاقد اعتبار و رسمیت می
باشد.
مواردی که به لغو گارانتی خودرو منجر می شود عبارتند از :

 - 1دستکاری و تغییر مسافت ثبت شده در کیلومتر شمار خودرو و یا نصب قطعاتی بر روی خودرو که به تغییر ماهیت و عملکرد کیلومتر شمار منجر گردد.
 - 2عدم انجام منظم هر یک از سرویس های الزامی اولیه و ادواری مندرج در ذیلگارانت
دری عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک:
زمانیی5و کیفی
حد مهندس
یدکزودتر فرا رسد).
مک که
(هرراکدام
ت ماه.
الی 6
فاصله
الف -سرویس اولیه بین کارکرد  7000تا  8000کیلومتر و یا وا
خدمات
ب -سرویس های ادواری هر  7000کیلومتر یا  5ماه( .هر کدام که زودتر فرا برسد)
* تذکر :برای آگاهی از روند سرویس های ادواری به بخش سرویس و نگهداری خودرو به کتاب راهنمای فارسی خودروی خود مراجعه فرمایید .بدیهی است مالک مراجعه
به نمایندگی صرفاً اطالعات مندرج در کتاب راهنمای فارسی مالک می باشد.
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مواردی هک تحت پوشش گارانتی قرار دارند:

قطعاتی که به طور متفرقه و غیر اصلی بر روی خودرو نصب شوند ،به هیچ عنوان تحت پوشش گارانتی نبوده و در صورت مشاهده نصب چنین قطعاتی گارانتی خودرو
باطل خواهد شد .قطعات اصلی خودرو به طور کلی دارای پوشش گارانتی می باشد و رامک یدک موظف به تعمیر و یا تعویض قطعات تحت پوشش گارانتی می باشد.
مواد و سیاالت مصرفی همچون روغن موتور ،روغن گیربکس ،ضد یخ ،روغن هیدرولیک ،گاز کولر در صورتی تحت پوشش گارانتی می باشند که در حین تعمیرات گارانتی
تعویض و یا سرریز شده باشند.

وظایف و مسوولیت اهی مالک خوردو:

 .1مالک خودروی تحت پوشش گارانتی رامک یدک ،به منظور برخورداری از خدمات گارانتی ،رفع هر گونه ایراد فنی و انجام سرویس های اولیه و ادواری ملزم به مراجعه
به عاملیت های مجاز رامک یدک می باشد .در صورت مراجعه به تعمیـرگاه های متفرقه و بروز هر گونه عیب و ایراد در خودرو ،شرکت رامک یدک مسوول خرابی(های)
ایجاد شده نخواهد بود.
 .2مالک خودرو موظف به همراه داشتن دفترچه و مستندات گارانتی در حین مراجعه به عاملیت مجاز می باشد.
 .3مسوولیت تعمیر و نگهداری صحیـح و مراقبت از خودروبه عهده مالک خودرو می باشد و مالک خودرو موظف به حفظ سوابق تعمیراتی و سرویس های ادواری خودرو
می باشد.
 .4اعالم تغییر مشخصات مربوط به محل سکونت و شماره تلفن مالک به نزدیک ترین عاملیت مجاز رامک یدک.

مواردی هک باید مورد توهج مالک خوردو باشد:

 .1گارانتی خودرو شامل خرابی های ثانویه ای که ناشی از هرگونه برخورد ،تصادف و یا تصادم باشد نمی گردد .این موارد شامل اثرات ثانویه ای است که بر روی برخی
از قطعات خودرویی که در تصادفات و یا سوانح جاده ای دچار آسیب شده است ایجاد شود .به طور مثال در صورتی که خرابی سیستم های مختلف خودرو ناشی از یک
برخورد سخت با خودرو ایجاد شده باشد این موارد تحت هیچ عنوان تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
 .2موارد مرتبط با بیمه خودرو از جمله سرقت آتش سوزی و  ...تحت پوشش گارانتی شرکت رامک یدک قرار ندارد و در صورت تمایل مالک به برخورداری از پشتیبانی
چنین مواردی باید خودرو تحت پوشش بیمه بدنه قرار گیرد.
 .3هزینه سرویس های ادواری خودرو به عهده مالک خودرو می باشد و تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
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 .4سرویس اولیه خودرو باید با مراجعه مالک طی بازه مسافتی  7000الی  8000کیلومتر و یا بازه زمانی  5الی  6ماه ( هر کدام زودتر فرا رسد) به یکی از عاملیت های
مجاز رامک یدک صورت پذیرد و پس از انجام اولین سرویس اولیه ،مالک خودرو ملزم به مراجعه به عاملیت های مجاز طی بازه های مسافتی  7000کیلومتری و یا بازه
زمانی  5ماهه می باشد .به منظور اطالع از فهرست سرویس های ادواری به کتاب راهنمای مالک ( فصل سرویس و نگهداری) مراجعه فرمایید.
 -5دستکاری در کیلومتر شمار خودرو و یا نصب قطعاتی بر روی خودرو که منجر به تغییر عملکرد کیلومتر شمار و یا صحت مندرجات آن گردد سبب لغو گارانتی خودرو
خواهد شد.

محل مهر و امضای کاردکس

محل نصب هولوگرام رامک خودرو

تاریخ:

هولوگرام

نام متصدی:
گارانتی
واحد مهندسی و کیفیت خدمات رامک یدک

تذکر :زمان دوره گارانتی قطعات و خدمات تحت پوشش گارانتی در فاکتور صادره برای مشتری درج شده است .به منظور اطالع از دوره مذکور به فاکتور صادر شده از
سوی عاملیت مراجعه فرمایید.
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نم
ربخی موارد هک تحت پوشش گارانتی قرار ی گیرند:
 - 1سرویس های عمومی شامل بازدیدها ،نظافت و پولیش خودرو ،تنظیمات ،روغن کاری ،تعویض یا تنظیم روغن موتور ،روغن گیربکس ،روغن هیدرولیک فرمان ،روغن
ترمز ،روغن دیفرانسیل ،روغن کوپلینگ دیفرانسیل و فیلتر روغن ،فیلتر سوخت ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن گیربکس ،فیلتر تهویه مطبوع ،آچارکشی ،تنظیم موتور ،تنظیم سیستم
سوخت رسانی ،باالنس چرخ ها ،تنظیم زوایای چرخ ،سوخت گیری ،افزودن و یا تعویض ضد یخ ،مایع شیشه شوی ،گاز کولر ،بازدید الستیک ها ،مگر در مواقعی که این موارد
به واسطه تعمیرات تحت پوشش گارانتی انجام گردد.
 - 2هر گونه فرسودگی و یا خرابی که در شرایط غیرطبیعی و در مسافت های باال و یا گذشت طوالنی مدت از زمان تحویل خودرو رخ دهد شامل تغییر رنگ ،تغییر شکل،
خوردگی ،ترک خوردن ،پاره شدن و یا زنگ زدگی قطعات آبکاری شده ،پوسیدگی قطعات الستیکی لوازم داخلی و تودوزی تحت شرایط عادی و یا در اثر نور و یا ک ً
ال هر
موردی که ناشی از عدم نگهداری خودرو در شرایط مناسب باشد.
 - 3تعویض قطعات مصرفی شامل تسمه دینام ،شمع ها ،لنت ترمز جلو و عقب ،تیغه های برف پاک کن ،دیسک ترمز ،صفحات کالچ گیربکس ،فیلترها ،فیوزها و سیاالت در
شرایط طبیعی مگر در مواقعی که تعویض این قطعات به واسطه سایر تعمیرات ،تحت پوشش گارانتی صورت پذیرد.
 - 4هر گونه خرابی و یا نقصی که در نتیجه سهل انگاری در انجام سرویس های اولیه ،ادواری و نگهداری صحیح خودرو باشد و منطبق با توصیه های کتاب راهنمای فارسی
مالک خودرو نباشد.
 - 5استفاده ناصحیح (عمدا ً یا سهواً)  ،سرقت یا آتش سوزی ،هر گونه آسیب و یا زنگ زدگی (خوردگی) های ناشی از عواملی همچون تصادفات ،بی توجهی در استفاده یا
کاربری ،تعمیرات و یا تنظیمات نادرستی که توسط افراد غیر متخصص و در تعمیرگاه هایی غیر از شبکه عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک صورت پذیرفته باشد.
 - 6هر گونه تغییر ،تعویض و یا تعمیرات نا صحیح ،دستکاری و نصب نامناسب قطعات.
 - 7استفاده از قطعاتی غیر از قطعات اصلی شرکت رامک یدک.
 - 8خرابیها و نقایصی که ناشی از نصب قطعات غیراصلی  ،روغن ها  ،سیاالت و مواد مصرفی غیر از موارد توصیه شده از سوی شرکت رامک یدک باشد و یا در تعمیرگاه هایی
غیر از عاملیت های مجاز شرکت رامک یدک صورت بپذیرد.
 - 9استفاده از قطعات در موقعیتی غیر از موقعیتی که برای آن منظور طراحی شده باشد.
 - 10نصب هر گونه وسیله ،قطعه ،متعلقات و یا تجهیزات اضافی که توسط شرکت رامک یدک تامین نشده باشد .پس از انجام هر گونه تعویض قطعه و یا تعمیری در عاملیت
های مجاز رامک یدک ،باید فاکتور مربوطه توسط مالک خودرو دریافت گردد.
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 - 11هر مورد جزئی که عامل ایجاد آن ناشی از عیب کیفی و عملکرد خودرو و یا قطعات آن نباشد ،مواردی همچون صدا و لرزش های بسیار جزئی و یا مواردی که جزو
مشخصات ذاتی خودرو می باشد.
 - 12باتری فقط یک مرتبه در موارد خاصی تحت پوشش گارانتی تعویض خواهد شد و در دفعات بعدی مشمول گارانتی نخواهد بود .در صورتی که دشارژ شدن باتری ناشی از
قصور و اهمال مالک در شرایط نگهداری خودرو از جمله خواب طوالنی مدت خودرو و عدم انجام منظم سرویس های دوره ای باشد مشمول گارانتی نخواهد بود.
 - 13حوادث غیر مترقبه ،سقوط اشیاء  ،نزوالت آسمانی ،باران های اسیدی و صنعتی ،نمک ،طوفان ،تگرگ و دیگر سوانح ،آسیب و یا زنگ زدگی سطوح و رنگ بدنه در اثر عوامل
محیطی همچون باران اسیدی ،بارش مواد معلق (شیمیایی ،صمغ درختان) ،فضوالت پرندگان ،ضربات سنگ ،نمک جاده ،طوفان ،رعد و برق ،سیل و یا دیگر بالیای طبیعی.
 - 14عوامل محدودیت جاده ای (شن ،سنگ ریزه ،گرد  ،غبار و یا سایر عوامل جاده ای) که باعث فرو رفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه و یا شکستگی شیشه گردد.
 - 15خسارات غیر مستقیم ،اتفاقی ،جزئی و یا کلی از قبیل هزینه های سوخت ،تلفن یا باربری ،خسارت های جانی ،مالی و یا تجاری و خساراتی که در نتیجه استفاده نکردن
طوالنی مدت از خودرو باشد.
 - 16انجام هر گونه عملیات تعمیراتی ،تعویض روغن موتور ،تعویض روغن گیربکس و یا سرویس های دوره ای خارج از نمایندگی های مجاز شرکت رامک یدک.
 - 17هر گونه آسیب دیدگی ناشی از شرایط حمل و نقل خودرو که پس از تحویل به مشتری و دریافت تاییدیه صحت خودرو در مراتب بعدی از سوی مشتری اعالم گردد.
 - 18هر گونه غری در بدنه و یا متعلقات خودرو و یا آسیب دیدگی رنگ بدنه در صورتی که در هنگام تحویل خودرو به مشتری از سوی مشتری کتباً اعالم نشده باشد.
 - 19آسیب و ایجاد نقص در خودرو و یا قطعات آن ناشی از استفاده غلط و یا بیش از حد ،اعمال بار اضافی ،تصادف ،دزدی ،سیل و آتش سوزی ،استفاده نامناسب یا کمبود سوخت،
مایعات و روانسازها ،تعویض ،دستکاری و هر گونه تعمیرات نادرست ایجاد شده باشد.
 - 20خراشیدگی ،فرورفتگی رنگ و یا آسیب های مشابه بر روی بدنه خودرو و هر گونه خرابی رنگ که ناشی از ریزش مواد شیمیایی و نزوالت آسمانی مشمول گارانتی رنگ
نخواهد بود.
 - 21هر گونه اشکال و یا ایرادی که در اثر استفاده نامتعارف ،نگهداری ناصحیح ،بی دقتی و یا سانحه رخ داده باشد.
عدمیاحتیاط راننده در حین رانندگی و یا نگهداری خودرو ایجاد شده باشد ،مشمول گارانتی
 -22در صورت پارگی ،ورم کردگی ،پوسیدگی الستیک و یا هرگونه ایرادی که ناشی ازگارانت
الستیک نخواهد بود.
واحد مهندسی و کیفی
ا
مک یدک
خودرو تحت پوشش گارانتی انجام شود ،شارژ گاز کولر تنها یک بار مورد
خدماتورکولر
تمطبوع
سیستم تهویه
 - 23در صورتی که شارژ مجدد گاز کولر به علت تعمیر قطعات مرتبط با
تایید می باشد .همچنین در صورتی که نشتی گاز کولر نشأت گرفته از ضربه و یا تصادف در خودرو باشد ،شارژ گاز کولر مشمول گارانتی نخواهد بود.
 -24استهالک معمولی روکش های صندلی ،موکت کف و تودوزی جزء تعهدات گارانتی نمی باشد.
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موارد بازدید رد سرویس اولیه

برای کارکرد  7000تا  8000کیلومتر

تذکر :در انجام سرویس اولیه ،عاملیت مجاز باید عالوه بر مالحظه موارد درج شده در جدول فوق ،بررسی آیتم های جدول سرویس های
دوره ایهر خودرو را درمسافت  7000تا  8000کیلومتر به طور همزمان مد نظر قرار دهد.
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ردیف

کد

نام نمایندگی

شهر

کد تلفن

تلفن تعمیرگاه

1

 3000تهران

تعمیرگاه مرکزی

021

47142700 47142702

تهران  -کیلومتر  8جاده مخصوص کرج  -شرکت رامک خودرو

2

 3004تهران

فرح هژبری

021

77595970

تهران -خیابان دماوند  -بین اتوبان امام علی و سبالن  -پالک 1054

3

 3006تهران

امیرحسین توکلی طرقی

21

44365741-44

4

 3031قم

حسین پورات

025

36603900

قم  -خیابان امام  -روبروی کالنتری  -17پالک 277

5

 3041اراک

ابوالقاسم میرزاخانی

086

34576191

آدرس تعمیرگاه  :میدان انقالب – بلوار سردشت – روبروی شرکت بوتان گاز

6

 3051اصفهان

شرکت آتشپای اصفهان

031

33311775 33335057

7

 3061شیراز

شرکت کیان خودرو نقش رستم

071

36712557 36712154-5

آدرس

تهران-شهرزیبا-خ احمد کاشانی-پ98

اصفهان -بلوار امام خمینی  -روبروی ساختمان تامین اجتماعی
شیراز  -جاده سپیدان -ابتدای گویم  -نبش خیابان والیت

8

 3071یزد

محمدعلی راد خواه

035

3824-4811

یزد  -میدان شهید محراب  -خیابان کاشانی  -نرسیده به پل قطار  -پالک 106

9

 3081رفسنجان

محمدرضا میرزایی

034

34287711

رفسنجان  -بلوار امام رضا  -جنب نمایندگی سایپا

10

 3082کرمان

اصغر ایرانمنش

034

32431645

کرمان  ،بزرگراه امام رضا(ع)  -خیابان شرف آباد کوچه 47

11

 3091اهواز

شرکت سام خودرو کار (کلهری)

061

35545557 35517307

اهواز – اتوبان آیت اهلل بهبهانی – بعد از میدان جمهوری – روبروی ترمینال آبادان – پالک 957

12

 3101بوشهر

پویان کاردانی

077

33452876

تعمیرگاه :بوشهر – میدان آزادی – ابتدای بزرگراه نیروگاه اتمی

13

 3121زاهدان

شرکت خدمات فنی خودرویی 1291

054

33223780

زاهدان-میدان  15خرداد-دور میدان

14

 3131ایالم

یاسان رئیسی

084

33361470

ایالم  -بلوار آزادی  -نبش شهدای یاری

15

 3152کرمانشاه

سیاوش یاری  -مسعود مکری

083

38388701-2

16

 3201زنجان

قربانعلی محمدی

024

خدمات 33776014

17

 3211تبریز

شرکت تالش خودرو ایرانیان

041

34441911-13

خدمات  :تبریز-خیابان نصف راه-روبروی شرکت نفت

18

 3221ارومیه

جمال احمدی شیخ سرمست

044

32378410-15

ارومیه  -بلوار شیخ شلتوت  -مرکز تجاری و صنعتی ارومیه

19

 3231اردبیل

مهدی حیاتی

045

33746006

اردبیل  -اول جاده سرعین  -روبروی شهرک نادری

20

 3242رشت

ارش ثابت قلب قربانی

013

34491751

رشت  -کیلومتر  3جاده رشت به انزلی  -روبروی مرکز خرید رز

21

 3251بابل

شرکت خدمات خودرو بزرگ روشن

011

32353535

بابل  -کمربندی امیر کال  -جنب پمپ بنزین

22

 3252آمل

شرکت بازرگانی امیرخودرو

11

43254520

آمل – جاده بابل – کیلومتر  -4مجتمع تجاری امیرخودرو

23

 3262گرگان

شرکت بازرگانی هیرکان خودرو جاللی

017

32145976

گرگان  -انتهای بلوار جرجان  -جنب کارواش جاللی

24

 3271سمنان

الهه السادات ربیعی هاشمی

023

33458992 33442623

25

 3272شاهرود

حمید سبزواری

023

32335050

26
27

منصور ساالری
 3303مشهد
 3161سنندج شرکت رعدآسا خودرو

051
78

35593817-18
33383373

81

32679976

همدان حبیب اله فرهادی فر

28

3191

29

3304

30

 3112بندرعباس محمدصادق صفاری

مشهد

سید حسین نجفی

51
76

تعمیرگاه  :کرمانشاه  -دیزل آباد  -نبش خیابان دوم و سوم
زنجان-ضلع شمالی میدان بسیج

سمنان-بلوار علم و صنعت  -روبروی شرکت نفت
شاهرود – میدان کارگر به سمت میدان بسیج – روبروی اداره مسکن و شهرسازی پالک 100
مشهد -نبش وکیل آباد  68مشهد  -ابتدای جاده شاندیز  -روبروی مرکز خرید مبل دیار
سنندج -میدان محمدی  -خیابان کارآفرین  -خیابان رعدی
همدان – میدان امام حسین – ابتدای بلوار بهشت – روبروی بانک ملی
مشهد  -خیابان کوشش  -نبش کوشش 24

33621708

بندرعباس  -خیابان امام خمینی  -جنب پمپ بنزین بالل

