
 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 2 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 مقدمه -1

 مجازهای نمایندگی و خودرو بم تجارت و خدمات شركت میان مشترك زبان ایجاد منظوربه دستورالعمل این

 استانداردهای و معیارها تعریف .است شده تدوین و تهیه جانبههمه مناسبات و اطالعات تبادل در شركت

 دافاه ترینمهم از پوشش تحت خودروهای گارانتی قبال در شركت سیاست سازیشفاف همچنین و استفادهقابل

 .باشدمی دستورالعمل این

 هدف -2

 مشخص. زمانی محدوده در خودرو به رایگان خدمات ارائه و فنی عیوب رفع از اطمینان حصول -1-2

 .محصوالت كیفیت بهبود منظوربه آماری و فنی هایداده دریافت -1-1

 با و دقیق سریع، خدمات ارائه طریق از شدهیداریخر محصول مورد در مشتری به خاطر اطمینان ایجاد -1-0

 كیفیت.

 کاربرد دامنه -3

 باشد.می شركت مجازی هانمایندگی كلیه و خودرو بم تجارت و خدمات شركت در سند این كاربرد دامنه

 تعاریف -4

و لیفان  جک، خودروهای فروش از پس خدمات كنندهارائه شركت منظور خودرو: بم تجارت و خدمات شرکت

 .باشدمیجیلی 

 مشخص. كاركرد یا و زمانی دوره طی آن اجزاء و محصول مناسب و صحیح عملکرد تضمین گارانتی:

رو كه با تحویل خود باشدمیبرای ارائه خدمات گارانتی  تولیدكنندهمحدوده تعیین شده از سوی  گارانتی: دوره

دوره گارانتی خدمات  .یابدمیبه اولین مالک آغاز شده و متناظر با هر محصول تا مدت زمان و كاركردی معین ادامه 

 گردد.و قطعات از زمان تعویض قطعه و انجام خدمت محاسبه می

 ستمسی در كه باشدمی مشتری اولین به خودرو تحویل تاریخ از گارانتی، دوره شروع مالك گارانتی: دوره شروع

 است. شده درج شركت جامع خدمات پس از فروش

 آخرین فروش از پس سال 21 مشتریان، به فروش از پس خدمات ارائه برای شركت تعهد زمانمدت تعهد: دوران

 .باشدمی خودرو هر مدل
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تاریخ شروع گارانتی، محدوده یکی از اسناد خودرو بوده كه حاوی شماره شاسی، شماره موتور،  دفترچه گارانتی:

باشد و در زمان واگذاری های ادواری و مشخصات مالک میزمانی و كیلومتری گارانتی، زمان و اقدامات سرویس

 شود.خودرو به مشتری تحویل می

 ضوابط گارانتی -5

 ضوابط کلی گارانتی -5-1

گردد. بدیهی است عالم میا خودروساز صورت جداگانه از سوی شركتدامنه گارانتی برای هر مدل خودرو به -5-2-2

 باشد.شده در قوانین جاری كشور نمی كه این دامنه كمتر از زمان و كیلومتر تعیین

وجود م هایسیستمگارانتی شامل ایرادهای كیفی ناشی از طراحی، تولید، مونتاژ و یا مواد اولیه قطعات یا  -5-2-1

 .باشدمیدر خودرو 

 هاآن تعمیر یا و هامجموعه یا قطعات تعویض به مختار، عیب رفع جهتخدمات و تجارت بم خودرو  شركت -5-2-0

 است. شركت اختیار در فقط مورد این و باشدمی

ود. شتعویض قطعات در طول دوره گارانتی موجب افزایش مدت گارانتی خودرو و یا قطعه تعویض شده، نمی -5-2-0

تحت شرایط گارانتی تعویض  11111كیلومتر گارانتی داشته باشد و در كیلومتر  01111ای برای مثال اگر قطعه

 . باشدمیكیلومتر  21111شود، گارانتی باقیمانده آن قطعه فقط 

مجاز  یهامتعلق به شركت سازنده بوده و نمایندگی ،اندصورت گارانتی تعویض شدهداغی قطعاتی كه به -5-2-5

 انبارش و ارسال قطعات داغی ساماندهی، )دستورالعمل ودیستی داغی قطعات تعویض شده را بر طبق ضوابط موجبا

 دهند. لیتحوخودرو  خدمات و تجارت بم به شركت (I-018جک و لیفان به شماره مدرك  خودروهای

 .باشدمیگیری در خصوص داغی قطعات گارانتی، مختص شركت سازنده خودرو هرگونه تصمیم -5-2-6

 ،و جیلی فانیل ،مجاز جک هاییندگیشده در نما ضیخدمات انجام شده و قطعات تعو یمحدوده گارانت -5-2-7

كه در  یگارانت خارج از محدوده ای یدر محدوده گارانت یاعم از خودروها و جیلی فانیل ،جک یخودروها یتمام یبرا

 :باشدیم ریبه شرح ز شوندیم رشیپذ فانیجک و ل یهایندگیشبکه نما

  هركدام زودتر فرا رسد( لومتریك 0111 ایماه  1خدمات به مدت( 

  هركدام زودتر فرا رسد( لومتریك 210111 ایماه  6قطعات به مدت( 

 .باشدیم یندگیبر عهده نما لومتریك 0111 ایماه  1خدمات در بازه  یگارانت -1 تبصره
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 یحت باشدیبرقرار م هایندگینما یدر تمام لومتریك 210111 ایماه  6قطعات شركت در بازه  یگارانت -2 تبصره

 انجام شده باشد. یگریمجاز د یندگینخست در نما ضیاگر تعو

 باشدگارانتی نمی تعویض قطعات یا رفع ایراد مشمول مواردی که -5-2

های قطعاتی كه ایرادی غیر از ایرادهای كیفی ناشی از طراحی، تولید، مونتاژ و یا مواد اولیه قطعات یا سیستم -5-1-2

 .موجود در خودرو داشته باشند )مانند ایراد در اثر عدم استفاده صحیح، تصادفات و غیره(

اند، استفاده از قطعات غیر اصلی )قطعاتی كه از طریق شركت خدمات و تجارت بم خودرو تهیه و توزیع نشده -5-1-1

ها، قطعه معیوب و جموعهو یا م و بروز هرگونه ایراد در قطعات حتی اگر دارای مارك و آرم سازنده اصلی باشد(

 باشد.های مرتبط با آن مشمول گارانتی نمیسیستم

داری صحیح نظیر به دلیل عدم سرویس و نگه ی مرتبطهاخسارت وارده به خودرو و یا قطعات و مجموعه -5-1-0

 های مجاز،های ادواری مطابق دفترچه راهنمای خودرو در نمایندگیموقع برای انجام سرویسمراجعه ننمودن به 

شده در كتابچه راهنمای ها و روانکارهای توصیه های غیراستاندارد، عدم استفاده از روغناستفاده از سوخت یا مکمل

 و سایر موارد مشابه.مشتریان 

خسارت ناشی از روغن  :شود مانندصدماتی كه به علت عدم استفاده طوالنی مدت از خودرو به آن وارد می -5-1-0

شود، خالی شدن باتری به واسطه عدم دن طوالنی مدت موتور به آن وارد میموتوری كه به دلیل عدم روشن ش

استفاده از خودرو برای مدت زمان طوالنی، هرگونه آسیبی )اعم از طبیعی و غیر طبیعی( به رنگ و بدنه خودرو ناشی 

 باشند.از توقف طوالنی باشد و غیره، مشمول گارانتی نمی

 ی از تصادف، تعویض اتاق خودرو، استفاده نامتعارف )مانند حمل بارخرابی قطعات و یا بروز ایرادت ناش -5-1-5

(، جابجایی نامناسب با خودروبر و سایر و غیره با وزن بیشتر از حد مجاز و بکسل نمودن خودروهای دیگر غیرمجاز یا

  موارد مشابه.

 .یا برداشتن قطعات از خودروایرادات ناشی از تعویض و تعمیر غیراصولی و  -5-1-6

كه مالک، مدارك گارانتی خودرو را ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی بودن خودرو درصورتی -5-1-7

 وجود نداشته باشد.

قطعات و موادی كه به طور عادی مصرفی بوده و یا در معرض استهالك روزمره قرار دارند و نیاز است در  -5-1-8

ایع شوی، متعویض انواع سیاالت )مانند مایع شیشهسرریز كردن یا یک دوره زمانی مشخص تعویض شوند؛ مانند: 

 و فیلترها. ها )مانند روغن موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک و غیره(ها و روانکارخنک كننده موتور و غیره( روغن
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 در اثر یا در مدت زمانی كمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده گردند و قطعات و مواد این چنانچه :1تبصره 

ات و ، تعویض این قطعباشد تعویض این قطعات یا مواد نیاز بههای تحت پوشش گارانتی ابی یکی از سیستمخر

 نیز زیر جدولو قطعات در  این مواد باشند.ها، مشمول گارانتی میقطعات مصرفی مرتبط با آن همچنین مواد و

 .آورده شده است

 قطعات و مواد مصرفی  -1جدول 

 مواد مصرفینام قطعات و  ردیف

 ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیکروغن 2

 شویمایعات نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه 1

 فیلترها نظیر فیلتر بنزین و فیلتر هوا 0

 

 باشند.كیلومتر مشمول گارانتی می 0111 یاتا سه ماه  كمبود مایعات و مواد مصرفی ناشی از تولید خودرو :2تبصره 

ی، های اسیدهای هوایی، بارانناشی از حوادث یا عوامل طبیعی )مانند سیل، زلزله، صاعقه، ریزشصدماتی كه  -5-1-9

های زیست محیطی، طوفان یا سایر ها، فضله پرندگان، انواع آلودگیبرگزار، شیره درختان و رانندگی در محیط نمک

ای هموم دفع آفات و خساراتی كه بدلیل اغتشاش و شورشمواد پراكنده در محیط مانند س در اثرسوانح طبیعی( و یا 

  شوند.اجتماعی و سیاسی به خودرو وارد می

ای( كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ ای )شن، سنگریزه، گرد و غبار یا سایر عوامل جادهعوامل جاده -5-1-21

 شیشه شود. بدنه یا شکستگی

بر روی خودرو بدون مجوز  یاضاف یا تجهیزات سیستمهرگونه دستکاری غیر اصولی، تغییر و یا نصب  -5-1-22

باشند موجب خروج هایی كه مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو میشركت سازنده و یا استفاده از آپشن

 ویریهای صوتی و تصها، سیستمها و تایراستفاده از رینگ به عنوان مثال. شودمیهای مرتبط از شرایط گارانتی بخش

شود؛ یا نصب هرگونه تجهیزات اضافی و آپشن های برقی از گارانتی میسیستمدگیر باعث خارج شدن جلوبندی و دز و

برای تزئینات خودرو مانند نصب كفپوش در كف اتاق به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و كمربندها 

عدم عملکرد صحیح  موجب نصب روكش صندلی كهدر صورتی شود؛ و یاموجب خروج این قطعات از گارانتی می

 باشد.تضمین عملکرد صحیح ایربگ جانبی بر عهده شركت نمی جانبی گردد، ایربگ

ایرادات ناشی از رانندگی در آب عمیق و یا شستشوی موتور كه باعث نفوذ آب به اجزای الکترونیکی،  -5-1-21

 موتوری و داخلی خودرو گردد.
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دیدگی تزئینات و قطعات پریدگی، آسیبخودرو، فرسودگی، رنگخسارت ناشی از استهالك طبیعی  -5-1-20

 پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب از قطعات.

هزینه پاركینگ و  بکسل كردن خودرو )بکسل كردن خودرو در شرایط خاص به تشخیص شركت خدمات  -5-1-20

  .گردد(پس از فروش مشمول گارانتی می

گیربکس،  TCUافزار موتور یا نرم ECUافزار تغییرات در نرم هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن و یا -5-1-25

  گردد.های مرتبط مییا حذف برخی از قطعات و جایگزینی با قطعات دیگر موجب ابطال گارانتی مجموعه

وجود هرگونه گرد رنگ كه ناشی از قرار گرفتن خودرو در محیط نامناسب باشد مشمول گارانتی رنگ  -5-1-26

 باشد.نمی

ها و زیر های قوی مغناطیسی و غیره )از جمله كنار پستی از قرار گرفتن خودرو در میدانخسارات ناش -5-1-27

 های فشارقوی انتقال نیرو(.دكل

ریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده، نمک -5-1-28

 .سنگ و شن با خودرو

 ت استفاده از باتری با آمپر نامناسب.صور ایرادت و صدمات وارده به خودرو در -5-1-29

 ی.كردن رنگ خودر و یا تزئینات داخلایرادات ناشی از استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز  -5-1-11

های مجاز پس از اعالم فراخوان از سوی شركت، عدم مراجعه مالک خودرو مشمول فراخوان به نمایندگی -5-1-12

 گردد.می و سلب مسئولیت از شركت مرتبط از شرایط گارانتی هایو مجموعه موجب خروج قطعات

ازنده س های تأیید نشده توسط شركتكه خودرو به روش تبدیل كارگاهی و با استفاده از كیتدرصورتی -5-1-11

های موتور، سوز شود، كلیه قسمتهای غیرمجاز دوگانهخدمات و تجارت بم خودرو و از طریق كارگاه خودرو و شركت

 شود.ت رسانی و سیستم ترمز از شرایط گارانتی خارج میسیستم سوخ

خروج قطعات و منجر به ، های مجاز و مورد تأیید شركتتعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی -5-1-10

 گردد.های مرتبط از شرایط گارانتی میمجموعه

 ضوابط ابطال گارانتی خودرو -5-3

 0-5بند  طبق عدم انجام سرویس اولیه -5-0-2

مگر با مجوز از  باشندنمیمشمول گارانتی  اند،ایده یا با تخفیف فروخته شدهمعیوب كه در مزخودروهای  -5-0-1

 خودرو. شركت سازنده
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 ای و مسیرهای غیرعادی.استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و یا استفاده از آن در سواحل ماسه -5-0-0

های مجاز و با مجوز كه توسط نمایندگی مواردی از غیربه كاری یا جدا كردن كیلومتر شمار خودرو، دست -5-0-0

 پذیرد.شركت صورت می

ای هعدم انجام به موقع سرویسدر اثر نقص فنی ناشی از  تشخیص كارشناس فنی شركتمواردی كه به  -5-0-5

 ای رخ دهد.دوره

 درصورتی كه پالك شناسایی خودرو مخدوش و یا مفقود شده باشد. -5-0-6

 سرویس اولیه -5-4

های تولیدی شركت كرمان موتور مطابق مندرجات دفترچه گارانتی، تحت شرایط زیر انجام سرویس اولیه خودرو

  شود:می

قبل از سپری شدن  ویاكیلومتر كاركرد  0111 و حداكثر 2111 حداقل بینانجام خدمات سرویس اولیه  -5-0-2

مذكور منجر به ابطال كامل از تاریخ تحویل خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی  ماهپنج 

 گردد.گارانتی خودرو می

 خودرو توقف و كارایی عدم به منجر كه معایبی اولیه سرویس انجام تا خودرو تحویل زمانی فاصله در: 1تبصره 

 .باشندمی رفع قابل گارانتی پوشش تحت شوند،

و تجارت بم های شركت خدمات اجرت سرویس اولیه و هزینه قطعات و مواد مصرفی طبق اطالعیه :2 تبصره

 باشد.میبه حساب گارانتی یا مشتری  خودرو

 كیلومتر كاركرد در زمان مراجعه برای انجام سرویس اولیه الزامی است. 2111داشتن حداقل  :3تبصره 

 های ادواریسرویس -5-5

 در بهبود عملکرد خودرو و ییبسزا ریشركت سازنده خودرو، تاث هیمطابق با توص یادوار یهاسیكه سرو ییاز آنجا

 یهاسیآن( مطابق با جدول سرو لتریروغن و ف ضی)از جمله تعو هاسیسرو نیآن دارد، لذا انجام ا دیعمر مف شیافزا

با  مشتریان است یضرور نیبنابرا .باشدیم یمجاز شركت كرمان موتور الزام یهایندگیدر نما ،خودرو یادوار

 لومتریك 2111)با حداكثر اختالف  یادوار یهاسیمجاز كرمان موتور، نسبت به انجام سرو یهایندگیمراجعه به نما

 ماهر محصول( اقد یادوار یهاسیمشخص شده در جدول سرو یزمان دیماه از سررس کی ایو  شیمایپ دیاز سررس

  نمایند.



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 7 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

از عدم  یناش وبیكنندگان خودرو، عاز حقوق مصرف تیقانون حما ییاجرا نامهنییآ 20ماده  مطابق :1 تبصره

مات خد یها یندگیاستفاده از خودرو در شبکه نما یو دفترچه راهنما هیمطابق اطالع یادوار یهاسیانجام سرو

جدول ) گرددیم یگارانت طیشرا زمرتبط خودرو ا یها، باعث خروج مجموعهپس از فروش شركت كرمان موتور

 .ذكر شده است( یفن یهاهیو اطالع یگارانت یودرو در دفترچه راهنمامختص هر خ یاهدور یهاسیانجام سرو

 ضوابط گارانتی رنگ بدنه -5-6

 و بدون محدودیت كیلومتر سال بعد از تاریخ تحویل خودرو به مشتری 0گارانتی رنگ بدنه خودرو تا  -5-6-2

 باشد:. موارد زیر مشمول گارانتی رنگ بدنه نمیباشدمی

  باشد.خودرو در شرایط بد آب و هوایی مشمول گارانتی رنگ نمیتصادفات و نگهداری 

 ریزی شده.یا تردد خودرو در مسیرهای قیرپاشی شده، نمک و های اسیدیایرادات ناشی از باران 

 غبار، سنگ و یا شن با خودرو. و صدمات ناشی از عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگریزه، گرد 

  تمیز كردن رنگ خودرو یا تزئینات داخلی.استفاده از مواد شیمیایی برای 

 باشد. نامناسب محیط در خودرو گرفتن قرار از ناشی كه رنگ گرد هرگونه وجود 

 پریدگی غیرعادیزدگی غیرطبیعی خودرو، فرسودگی و رنگخسارت ناشی از زنگ. 

 دی، رانندگی های اسیهای هوایی، بارانصدماتی كه ناشی از حوادث طبیعی )سیل، زلزله، صاعقه، ریزش

محیطی، طوفان و سایر های زیستها، فضله پرندگان، انواع آلودگیبرگ، شیره درختان و نمکزاردر محیط 

 .شوندهای اجتماعی و سیاسی به خودرو وارد میسوانح طبیعی( و حوادثی كه به دلیل اغتشاش و شورش

 ضوابط گارانتی شیشه -5-7

معاونت  ناكارشناس تأییدروف فقط منوط به های جانبی و شیشه سانشیشهها اعم از تائید گارانتی شیشه -5-7-2

 .باشدمیخدمات پس از فروش شركت خدمات و تجارت بم خودرو 

دار بودن كه ناشی از طراحی، مواد اولیه و یا ، كدری و یا موجرنگیهفتایرادهای كیفی شیشه مانند  -5-7-1

 .باشدمیساخت قطعه باشد، مشمول گارانتی 

 .باشدمیترك خود به خودی شیشه بدون آثار ضرب خوردگی مشمول گارانتی  -5-7-0

 

 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 8 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «الف پیوست»

 ،Lifan 520، Lifan 620-1.6، Lifan 620-1.8، Lifan X60-MT یخودروها گارانتی دامنه

 JAC J3، JAC J5-AT  وJAC J5-MT 

 کلیات -1-الف

 چهچنان دستورالعمل این در شده مشخص شرایط و استثنائات غیرازبه خودرو هایسیستم و اجزا كلیه -2-2-الف

 تحت ،رسد فرا زودتر كدام هر، كیلومتر 51،111 یا و ماه 10 مدت به گیرند قرار برداریبهره مورد عادی شرایط در

 .گیرندمی قرار گارانتی پوشش

 اعالم كنترل و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-الف

 .ودشمی رسانیاطالع جداگانه طوربه مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن ،شودمی

 خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-الف

 رسد.می هانمایندگی اطالع به ،گارانتی واحد انكارشناس سوی از فروش از پس

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-الف

 ؛روغن هیدرولیک و سایر روانکارها -5 ؛روغن ترمز -0 ؛ضد یخ -0 ؛روغن گیربکس -1 ؛روغن موتور -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه،  -21 ؛فیوزها -9 ؛انواع فیلتر  -8 ؛خار قطعات تزئینی -7 ؛های كفموكت  -6 

 ؛شستشوی انژكتورها  -22؛ رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(زدگی و شاسی و كف اتاق از لحاظ زنگ

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در كلیه قطعاتی كه در اثر تصادف صدمه دیده -20 ؛باتری ریموت  -21 

های سرویس -20 ؛انداثر عدم استفاده صحیح مالک خودرو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دیده

 ؛گیر لوله اگزوزحرارت -27 ؛گیر منیفولد دودحرارت -26 ؛آچاركشی -25 ؛اری به جز سرویس اولیهادو

 ؛جاسیگاری -11 ؛ها و كاورهاشلگیرها، گل پخش كن -29 ؛گردگیرها )بجز گردگیر پلوس و جعبه فرمان( -28 

چشمی  -15 ؛لوگو -10 ؛زاپاسكاور الستیک  -10 ؛هاترمز درب -11  ؛هاپیچ، مهره و واشرهای آن و بست -12

 .GPSحافظه )مموری(  -17 و سیستم صوتی و تصویریریموت كنترل  - 16 ؛شویشیشه

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض كه خرابی و یا نشتی از هریک از قطعات و مجموعهدرصورتی :2تبصره 

باشد، مشروط بر اینکه عمر مفید قطعه یا قطعات مذكور به پایان این اقالم مشمول گارانتی میاقالم فوق گردد، 

 .نرسیده باشد



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 9 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 21،111ها )به جز تسمه تایم( و شمع معادل با ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

و كیلومتر  01،111 دو سال و یا قطعه تسمه تایم موتور تنها در صورت پارگی، برای محصوالت لیفان تا :4تبصره 

جک  فنیبا اخذ مجوز از واحد فقط هر كدام زودتر فرا برسد( و كیلومتر ) 51،111یا  برای برند جک تا دو سال و

ولی در خصوص موارد ناشی از استهالك و مصرف معمول آن به هیچ گردد؛ و لیفان مشمول شرایط گارانتی می

 گیرد.وجه در شرایط گارانتی قرار نمی

 کیلومتر 11،111سال یا  یکقطعات و یا خدمات دارای گارانتی  -3-الف

پوسته  -6دستگیره سقفی  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0گیر پایه آفتاب -1 جلو پنجره -2

واشرها به غیر  -8( باشدنمیرینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت تاب داشتن مشمول گارانتی  -7فیلتر هوا 

بلندگوها )تغییرات غیر اصولی سیستم صوتی كه منجر به آسیب رساندن به  -9از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد 

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -22آنتن  -21كند( از گارانتی خارج می شود، این قطعه رابلندگو ها می

 شارژ گاز كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک -20فندك   -20دوربین عقب  -21( غیرهشیشه شوی و 

ود، شارژگاز ز شهای خودرو منجر به تخلیه گاكه ایراد دریکی از قطعات سیستم كولر و یا دیگر سیستمصورتیدربار )

هواگیری ترمز  -27بار رگالژ سانروف فقط یک -26بار ها فقط یکتنظیم نور چراغ -25( باشدنمیمشمول این بند 

رگالژ كابل تعویض دنده  -11بار رگالژ ترمز دستی فقط یک -29بار رگالژ پدال كالچ فقط یک -28بار فقط یک

( فقط TPMSتعریف یا حذف خطای سنسور تنظیم باد تایرها ) -10بار یکباالنس چرخ فقط  -11بندی آب -12

ها )به شرط عدم وجود آثار ضربه، ریموت درب – 16والو تایر  – 15 نوار تزئینی درب )بلک تیب( -10بار و یک

 .اختالل در عملکرد ریموت گردد(ب به داخل ریموت و هرگونه آسیب فیزیکی كه منجر به آنفوذ 

های دهكننآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :1تبصره 

 گردد.شیمیایی و یا تماس مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمی

 (.و برای یک بار رسد فرا زودتركیلومتر است )هركدام  11،111سال یا یک  باتری گارانتی :2تبصره 

 ی(كننده باتری )شركت یا نمایندگأمینپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده ت :3تبصره 

تبصره »كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا پایان دوره مذكور در أمینو ت باشدمی

 شد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.باماه از تاریخ نصب باتری می 6و یا  «1

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد(. 01،111گارانتی صفحه كالچ دو سال یا  :4 تبصره



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 21 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

بار و تا سرویس اولیه مشمول گارانتی )میزان فرمان( فقط یک هاها و تنظیم زوایای چرخرگالژ درب :5 تبصره

 د.ننیز میباش همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه باشدمی

 کیلومتر 41،111 یا سال دو گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -4-الف

جک صندوق  -0میله نگه دارنده یا جک درب موتور  -0كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -1ها لوال درب -2

مواد پاك كننده و ها )درصورت استفاده از رودری -7های داخل و خارجی اتاق چراغ -6كلیدهای برقی  -5عقب 

داشبورد و  -8گیرد( یا براق كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

كننده و یا براق كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت د پاكقطعات آن )درصورت استفاده از موا

 -21رام زیر موتور و دیگر قطعات جلوبندی   -22سگدست  -21میل فرمان  -9گیرد( شرایط گارانتی قرار نمی

صندلی ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگی نشیمن و یا پشتی صندلی و یا تغییر رنگ رویه )درصورت استفاده 

یرد( گاز مواد پاك كننده و یا براق كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

  -25كن پاكبازویی برف -20، پدال كالچ و لوله روغن كالچ  رینگ كالچ )و یا پمپ پایین كالچ(دیسک و بلب  -20

 -29گیر ) ایراد دفرمگی( آفتاب -28دیسک ترمز  -27دوشاخ كالچ  -26نوارهای دور درب و نوارهای آببندی 

 -11ربی و تصادف بروی آینه قابل مشاهده نباشد( گونه آثار ضكه هیچمکانیزم آینه جانبی برقی خودرو )درصورتی

)شرایط گارانتی سیستم صوتی و تصویری خودرو  سیستم صوتی و تصویری -12های تزئینی ها و قابقاب ستون

سیبک طبق و سیبک  -10 نمد درب موتور -11باشد( ماه بدون محدودیت كیلومتر می 28، 2811-611لیفان 

میل موج گیر  -17میل تعادل كوتاه و بلند  -16دسته موتور جلو راست/چپ  -15دسته موتور عقب  -10فرمان 

 بوق -19 هاهای آنهای جلو و عقب و بوشطبق ،گیر و میل تعادلهای میل موجكلیه بوش -18كوتاه و بلند 

ضربه،  ،یادوار هایسیاز عدم انجام سرو یناش راداتی)ا تایرها -02گردگیر پلوس و گردگیر جعبه فرمان  -01 

ها و تسمه پولی -01 نخواهد بود( یبُرنده مشمول گارانت یباد نامناسب و برخورد با ش زانیبا م ریتا یحركت بر رو

 هاسوئیچ مکانیکی درب -05سنسور دنده عقب  -00شوی موتور شیشه -00كن سیستم تایمینگ موتور سفت

 كلیه كاسه نمدها. – 06 

، باشد و بعد از تاریخ مذكورتنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش می دگیساییگارانتی تایرها در اثر  :1تبصره 

های ادواری( و یا در صورت وقوع ایراد الستیک سایی هزینه آن بر عهده مشتری )در صورت عدم انجام سرویس

 باشد.ادواری( می ایهنمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرویس

 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 22 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 51،111 یا و سال دو تا گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -5-الف

قطعات سیستم  -0مکانیزم تعویض دنده  -0گیربکس و قطعات داخلی آن و دیفرانسیل  -1قطعات موتور  -2

قطعات اكسل جلو و عقب به غیر مواردی  -6قطعات مکانیزم فرمان و جعبه فرمان  -5رسانی و باك خودرو سوخت

قطعات سیستم خنک  -9قطعات سیستم بخاری  -8 قطعات سیستم كولر -7ذكر شده است. فوق های كه در بند

 عات سیستم ترمزقط -20قطعات سیستم ایربگ  -21دینام  -22استارت و متعلقات آن  -21كننده موتور 

موتور و مکانیزم برف  -28كن دسته برف پاك -27دسته راهنما  -26پنل كولر و بخاری  -25كمپرسور كولر  -20 

مکانیزم تنظیم  -11های كنترلی موجود در خودرو  كلیه یونیت -12صفحه آمپر  -11جعبه فیوزها  -29ها  كنپاك

مکانیزم باز كردن درب  -10تفاده صحیح خراب نشده باشد( صندلی )به تشخیص كارشناس اگر در اثر عدم اس

 هاقطعات سیستم قفل مركزی خودرو و كلیه قفل -10صندوق و درب موتور و درب باك بنزین 

كه قطعات و یا تجهیزات اضافی نصب نشده باشند ها درصورتیكشیسیم -16مکانیزم شیشه باالبر خودرو  -15

 كربن كنیستر -01كاتالیست اگزوز )كاتالیست كانورتر(  -19مکانیزم آن سانروف و  -18فنرهای لول  -17

های رله -05ها  پلوس -00های جلو و عقب بلبرینگ چرخ -00كمک فنر جلو و عقب  -01های اگزوز انباره -02 

حل م كه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك یا استفاده از وسایل دیگر درصورتیكشی فندك )درسیم -06برقی 

 كلیه سنسورها-09كویل جرقه   -08پمپ كالچ باال  -07كشی سوخته باشد مشمول گارانتی نیست( فندك سیم

غربیلک فرمان )درصورت استفاده  -02های داخلی و خارجی خودرو دستگیره -01 (ژنیحسگر دوم اكس)از جمله 

 یرد(گآن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمیكننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در كننده و یا براقد پاكاز موا

 كمربندها -06سرقت قطعات سیستم ضد -05جعبه داشبورد  -00پولی كمپرسور  -00ها شیشه -01

 فشنگی دنده عقب  -51فشنگی ترمز  -09های شمع وایر -08واشر سرسیلندر و واشر منیفولد  -07



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 21 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «ب پیوست»

 Lifan X70-ATو  X50-MT Lifan ،X50-AT Lifan، Lifan X60-AT،  JAC J4-AT، JAC T8 یگارانت دامنه

 کلیات -1-ب

 هچنانچ دستورالعمل این در شده مشخص شرایط و استثنائات غیرازبه خودرو هایسیستم و اجزا كلیه -2-2-ب

 تحت ،رسد فرا زودتر كدام هر، كیلومتر 61،111 یا و ماه 06 مدت به گیرند قرار برداریبهره مورد عادی شرایط در

 .گیرندمی قرار گارانتی پوشش

 اعالم كنترل و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-ب

 ود.شمی رسانیاطالع جداگانه طوربه مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن ،شودمی

 سپ خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-ب

 رسد.می هانمایندگی اطالع به ،گارانتی واحد انكارشناس سوی از فروش از

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-ب

  -6 ؛روغن هیدرولیک و سایر روانکارها -5 ؛روغن ترمز -0 ؛ضد یخ -0 ؛روغن گیربکس -1 ؛روغن موتور -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه، شاسی  -21 ؛فیوزها -9 ؛انواع فیلتر  -8 ؛خار قطعات تزئینی -7 ؛های كفموكت

باتری   -21 ؛شستشوی انژكتورها  -22؛ زدگی و رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(و كف اتاق از لحاظ زنگ

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در اثر عدم استفاده قطعاتی كه در اثر تصادف صدمه دیده كلیه -20 ؛ریموت

های ادواری به جز سرویس -20 ؛اندصحیح مالک خودرو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دیده

گردگیرها )بجز  -28 ؛زگیر لوله اگزوحرارت -27 ؛گیر منیفولد دودحرارت -26 ؛آچاركشی -25 ؛سرویس اولیه

پیچ، مهره و  -12 ؛جاسیگاری -11 ؛ها و كاورهاشلگیرها، گل پخش كن -29 ؛گردگیر پلوس و جعبه فرمان(

 ؛شویچشمی شیشه -15 ؛لوگو -10 ؛كاور الستیک زاپاس -10 ؛هاترمز درب -11  ؛هاواشرهای آن و بست

 .GPSحافظه )مموری(  -17 و سیستم صوتی و تصویریریموت كنترل  - 16 

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض یا نشتی از هریک از قطعات و مجموعهكه خرابی و درصورتی :2تبصره 

ن طعات مذكور به پایاباشد، مشروط بر اینکه عمر مفید قطعه یا قمیاقالم فوق گردد، این اقالم مشمول گارانتی 

 نرسیده باشد.



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 20 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 21،111ها )به جز تسمه تایم( و شمع معادل با ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

كیلومتر و  01،111والت لیفان تا دو سال و یا قطعه تسمه تایم موتور تنها در صورت پارگی، برای محص :4تبصره 

كیلومتر )هر كدام زودتر فرا برسد( و فقط با اخذ مجوز از واحد فنی جک  61،111سه سال و یا تا برای برند جک 

گردد؛ ولی در خصوص موارد ناشی از استهالك و مصرف معمول آن به هیچ و لیفان مشمول شرایط گارانتی می

 گیرد.تی قرار نمیوجه در شرایط گاران

 کیلومتر 11،111سال یا  یکقطعات و یا خدمات دارای گارانتی  -3-ب

پوسته  -6دستگیره سقفی  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0گیر پایه آفتاب -1جلو پنجره  -2

ها به غیر واشر -8 باشد(نمیرینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت تاب داشتن مشمول گارانتی  -7فیلتر هوا  

بلندگوها )تغییرات غیر اصولی سیستم صوتی كه منجر به آسیب رساندن به  -9از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد 

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -22آنتن   -21كند( را از گارانتی خارج می بلندگو ها می شود، این قطعه

بار شارژ گاز كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک -20ندك ف  -20دوربین عقب  -21( غیرهشیشه شوی و 

كه ایراد در یکی از قطعات سیستم كولر و یا دیگر سیستم های خودرو منجر به تخلیه گاز شود، شارژگاز درصورتی)

اگیری ترمز هو -27بار  رگالژ سانروف فقط یک -26بار ها فقط یکتنظیم نور چراغ -25( باشدنمیمشمول این بند 

رگالژ كابل تعویض دنده  -11بار رگالژ ترمز دستی فقط یک -29بار رگالژ پدال كالچ فقط یک -28بار فقط یک

تعریف یا حذف خطای سنسور  -10نوار تزئینی درب )بلک تیب(  -10بار باالنس چرخ فقط یک -11 بندیآب -12

ها )به شرط عدم وجود آثار ضربه، نفوذ ریموت درب – 16والو تایر  – 15بار ( فقط یکTPMSتنظیم باد تایرها )

 آب به داخل ریموت و هرگونه آسیب فیزیکی كه منجر به اختالل در عملکرد ریموت گردد(.

های دهكننآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :1تبصره 

 گردد.مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمیشیمیایی و یا تماس 

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد و برای یک بار(. 11،111گارانتی باتری یک سال یا  :2تبصره 

ی( كننده باتری )شركت یا نمایندگپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده تأمین :3تبصره 

تبصره »كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا پایان دوره مذكور در باشد و تأمینمی

 باشد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.ماه از تاریخ نصب باتری می 6و  یا  « 1

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد(. 01،111گارانتی صفحه كالچ دو سال یا  :4تبصره 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 20 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

بار و تا سرویس اولیه مشمول گارانتی ها )میزان فرمان( فقط یکها و تنظیم زوایای چرخرگالژ درب :5 تبصره

 د.نباشد همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه نیز میباشمی

 کیلومتر 41،111 یا سال دو گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -4-ب

جک صندوق  -0میله نگه دارنده یا جک درب موتور  -0صندوق عقب كابل درب موتور و كابل  -1ها لوال درب -2

كننده و د پاكها )درصورت استفاده از موارودری -7های داخلی و خارجی اتاق چراغ -6های برقی كلید -5عقب 

داشبورد و  -8گیرد( كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمییا براق

كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت كننده و یا براقد پاكعات آن )درصورت استفاده از مواقط

 جلوبندیرام زیر موتور و دیگر قطعات  -22سگدست  -21میل فرمان  -9گیرد( شرایط گارانتی قرار نمی

ورت و یا تغییر رنگ رویه )درصها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگی نشیمن و یا پشتی صندلی صندلی -21 

كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار كننده و یا براقاستفاده از مواد پاك

نوارهای دور  -20دیسک و بلبرینگ كالچ )یا پمپ پایین كالچ(، پدال كالچ و لوله روغن كالچ  -20گیرد( نمی

مکانیزم آینه  -28آفتابگیر ) ایراد دفرمگی(  -27دیسک ترمز  -26دوشاخ كالچ  -25درب و نوارهای آببندی  

ها قاب ستون -29هده نباشد( گونه آثار ضربی و تصادف بروی آینه قابل مشاكه هیچجانبی برقی خودرو )درصورتی

ماه یا  X60-AT ،28گارانتی سیستم صوتی خودروی صوتی و تصویری )شرایط سیستم  -11های تزئینی و قاب

ماه مشمول  6دستگاه كه  LCDباشد به استثنای هد اپتیک، تاچ و كیلومتر )هر كدام زودتر فرا رسد( می 010111

، ریموت كنترل و ... مشمول ضمانت نمیGPSنظیر كابل، سوكت، كارت گارانتی خواهند بود. كلیه لوازم جانبی 

دسته موتور جلو  -10دسته موتور عقب  -10فرمان  سیبک طبق و سیبک -11نمد درب موتور  -12( باشند.

گیر و میل های میل موجكلیه بوش -17گیر كوتاه و بلند میل موج – 16میل تعادل كوتاه و بلند  -15راست/چپ 

گردگیر پلوس و گردگیر جعبه فرمان  -19شوی موتور شیشه -18 هاهای آنهای جلو و عقب و بوشطبق ،تعادل

 یضربه، حركت بر رو ،یادوار هایسیاز عدم انجام سرو یناش راداتی)اتایرها  -01بوق  -02جعبه داشبورد  -01

ها و تسمه سفت كن پولی -00  نخواهد بود( یبُرنده مشمول گارانت یباد نامناسب و برخورد با ش زانیبا م ریتا

 كلیه كاسه نمدها. – 05 سنسور دنده عقب -00سیستم تایمینگ موتور 

، باشد و بعد از تاریخ مذكوردگی تنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش میساییگارانتی تایرها در اثر  :1تبصره 

های ادواری( و یا تری )در صورت عدم انجام سرویسدر صورت وقوع ایراد الستیک سایی هزینه آن بر عهده مش

 باشد.های ادواری( مینمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرویس



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 25 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 61،111 تا یا و سال سه تا گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -5-ب

قطعات سیستم  -0دنده  مکانیزم تعویض -0گیربکس و قطعات داخلی آن و دیفرانسیل  -1قطعات موتور  -2

و و عقب به غیر قطعات اكسل جل -6قطعات مکانیزم فرمان برقی و جعبه فرمان  -5سوخت رسانی و باك خودرو 

قطعات سیستم  -9قطعات سیستم بخاری  -8قطعات سیستم كولر  -7ذكر شده است  فوقهای مواردی كه در بند

قطعات سیستم ترمز  -20قطعات سیستم ایربگ  -21م دینا -22استارت و متعلقات آن  -21كننده موتور خنک

موتور و مکانیزم برف  -28كن دسته برف پاك -27دسته راهنما  -26پنل كولر و بخاری  -25كمپرسور كولر  -20

مکانیزم تنظیم  -11های كنترلی موجود در خودرو  كلیه یونیت -12صفحه آمپر   -11ها جعبه فیوز -29ها كنپاك

مکانیزم باز كردن درب  -10شخیص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحیح خراب نشده باشد( صندلی )به ت

مکانیزم  -15ها قطعات سیستم قفل مركزی خودرو و كلیه قفل -10صندوق و درب موتور و درب باك بنزین 

فنرهای لول  -17باشند ها در صورتیکه قطعات و یا تجهیزات اضافی نصب نشده كشیسیم -16شیشه باالبر خودرو 

 های اگزوزانباره -02كربن كنیستر  -01كاتالیست اگزوز )كاتالیست كانورتر(  -19سانروف و مکانیزم آن  -18

كشی سیم -06های برقی رله -05ها  پلوس -00های جلو و عقب بلبرینگ چرخ -00كمک فنر جلو و عقب  -01 

شی سوخته كن فندك یا استفاده از وسایل دیگر در محل فندك سیمكه بر اثر فشردن و نگاه داشتصورتیفندك )در

حسگر دوم )از جمله  كلیه سنسورها -09كویل جرقه -08پمپ كالچ باال  -07باشد مشمول گارانتی نیست( 

غربیلک فرمان )درصورت استفاده از مواد پاك كننده و  -02های داخلی و خارجی خودرو دستگیره -01 (ژنیاكس

 هاشیشه -01 گیرد(نده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمییا براق كن

 واشر سرسیلندر و واشر منیفولد -06كمربندها  -05پولی كمپرسور  - 00سرقت  قطعات سیستم ضد -00 

فشنگی  -52مع وایرهای ش -51فشنگی دنده عقب  -09كن بازویی برف پاك -08 هاسوئیچ مکانیکی درب -07 

 ترمز  

 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 26 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «پیوست ج»

 JAC S3 یگارانت دامنه

 کلیات -1-ج

غیراز استثنائات و شرایط مشخص شده در این دستورالعمل چنانچه در های خودرو بهكلیه اجزا و سیستم -2-2-ج

تحت ، رسدكیلومتر، هر كدام زودتر فرا  81،111 ماه و یا 06برداری قرار گیرند به مدت شرایط عادی مورد بهره

 گیرند.پوشش گارانتی قرار می

 اعالم كنترل و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-ج

 ود.شمی رسانیاطالع جداگانه طوربه مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن شود،می

 سپ خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-ج

 رسد.می هانمایندگی اطالع به گارانتی، واحد كارشناسان سوی از فروش از

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-ج

 روانکارها؛روغن هیدرولیک و سایر  -5روغن ترمز؛  -0ضد یخ؛  -0روغن گیربکس؛  -1روغن موتور؛  -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه،  -21فیوزها؛  -9انواع فیلتر؛   -8خار قطعات تزئینی؛  -7های كف؛ موكت  -6 

 شستشوی انژكتورها؛   -22زدگی و رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(؛ شاسی و كف اتاق از لحاظ زنگ

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در اثر صدمه دیده كلیه قطعاتی كه در اثر تصادف -20باتری ریموت؛   -21

های سرویس -20اند؛ عدم استفاده صحیح مالک خودرو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دیده

 گیر لوله اگزوز؛حرارت -27گیر منیفولد دود؛ حرارت -26آچاركشی؛  -25ادواری به جز سرویس اولیه؛ 

جاسیگاری؛  -11 ها و كاورها؛شلگیرها، گل پخش كن -29ردگیر پلوس و جعبه فرمان(؛ گردگیرها )بجز گ -28 

چشمی  -15لوگو؛  -10كاور الستیک زاپاس؛  -10ها؛ ترمز درب -11ها؛  پیچ، مهره و واشرهای آن و بست -12

 .GPSحافظه )مموری(  -17ریموت كنترل سیستم صوتی و تصویری و  - 16شوی؛ شیشه

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض كه خرابی و یا نشتی از هریک از قطعات و مجموعهدرصورتی :2تبصره 

قطعه یا قطعات مذكور به پایان  باشد، مشروط بر اینکه عمر مفیداقالم فوق گردد، این اقالم مشمول گارانتی می

 نرسیده باشد.



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 27 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 21،111ها )به جز تسمه تایم( و شمع معادل با ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

 کیلومتر 11،111قطعات و یا خدمات دارای گارانتی یک سال یا  -3-ج

پوسته  -6دستگیره سقفی  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0ر گیپایه آفتاب -1جلو پنجره  -2

واشرها به غیر  -8باشد( رینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت تاب داشتن مشمول گارانتی نمی -7فیلتر هوا  

دن به رسانبلندگوها )تغییرات غیر اصولی سیستم صوتی كه منجر به آسیب  -9از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد 

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -22آنتن   -21كند( بلندگو ها می شود، این قطعه را از گارانتی خارج می

بار شارژ گاز كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک -20فندك   -20دوربین عقب  -21شیشه شوی و غیره( 

یا دیگر سیستم های خودرو منجر به تخلیه گاز شود، شارژگاز  كه ایراد در یکی از قطعات سیستم كولر و)درصورتی

هواگیری ترمز  -27بار  رگالژ سانروف فقط یک -26بار ها فقط یکتنظیم نور چراغ -25باشد( مشمول این بند نمی

رگالژ كابل تعویض دنده  -11بار رگالژ ترمز دستی فقط یک -29بار رگالژ پدال كالچ فقط یک -28بار فقط یک

تعریف یا حذف خطای سنسور  -10نوار تزئینی درب )بلک تیب(  -10بار باالنس چرخ فقط یک -11بندی آب -12

ها )به شرط عدم وجود آثار ضربه، نفوذ ریموت درب – 16والو تایر  – 15بار یک( فقط TPMSتنظیم باد تایرها )

 کی كه منجر به اختالل در عملکرد ریموت گردد(.آب به داخل ریموت و هرگونه آسیب فیزی

های دهكننآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :1تبصره 

 گردد.شیمیایی و یا تماس مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمی

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد و برای یک بار(. 11،111گارانتی باتری یک سال یا  :2تبصره 

ی( كننده باتری )شركت یا نمایندگپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده تأمین :3تبصره 

تبصره »پایان دوره مذكور در كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا باشد و تأمینمی

 باشد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.ماه از تاریخ نصب باتری می 6و  یا  « 1

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد(. 01،111گارانتی صفحه كالچ دو سال یا  :4تبصره 

س اولیه مشمول گارانتی بار و تا سرویها )میزان فرمان( فقط یکها و تنظیم زوایای چرخرگالژ درب :5تبصره 

 د.نباشباشد همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه نیز میمی

 

 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 28 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 41،111قطعات و یا خدمات دارای گارانتی دو سال یا  -4-ج

جک صندوق  -0میله نگه دارنده یا جک درب موتور  -0كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -1ها لوال درب -2

كننده و ها )درصورت استفاده از مواد پاكرودری -7های داخلی و خارجی اتاق چراغ -6های برقی كلید -5عقب 

داشبورد و  -8گیرد( كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمییا براق

وجب تغییر رنگ در آن گردد تحت كننده شیمیایی كه مكننده و یا براققطعات آن )درصورت استفاده از مواد پاك

 رام زیر موتور و دیگر قطعات جلوبندی -22سگدست  -21میل فرمان  -9گیرد( شرایط گارانتی قرار نمی

ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگی نشیمن و یا پشتی صندلی و یا تغییر رنگ رویه )درصورت صندلی -21

شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار كننده كننده و یا براقاستفاده از مواد پاك

نوارهای دور  -20دیسک و بلبرینگ كالچ )یا پمپ پایین كالچ(، پدال كالچ و لوله روغن كالچ  -20گیرد( نمی

مکانیزم آینه  -28آفتابگیر ) ایراد دفرمگی(  -27دیسک ترمز  -26دوشاخ كالچ  -25درب و نوارهای آببندی  

ها قاب ستون -29گونه آثار ضربی و تصادف بروی آینه قابل مشاهده نباشد( كه هیچانبی برقی خودرو )درصورتیج

دسته موتور  -10دسته موتور عقب  -11سیبک طبق و سیبک فرمان  -12نمد درب موتور  -11های تزئینی و قاب

گیر و های میل موجكلیه بوش -16گیر كوتاه و بلند میل موج – 15میل تعادل كوتاه و بلند  -10جلو راست/چپ 

گردگیر پلوس و گردگیر جعبه  -18شوی موتور شیشه -17 هاهای آنهای جلو و عقب و بوشطبق ،میل تعادل

ضربه، حركت بر  ،یادوار هایسیاز عدم انجام سرو یناش راداتی)اتایرها  -02بوق  -01جعبه داشبورد  -19فرمان 

ها و تسمه سفت كن پولی -01 نخواهد بود( یبُرنده مشمول گارانت یباد نامناسب و برخورد با ش زانیبا م ریتا یرو

 كلیه كاسه نمدها. – 00 سنسور دنده عقب -00سیستم تایمینگ موتور 

، باشد و بعد از تاریخ مذكورگارانتی تایرها در اثر ساییدگی تنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش می :1تبصره 

های ادواری( و یا در صورت وقوع ایراد الستیک سایی هزینه آن بر عهده مشتری )در صورت عدم انجام سرویس

 باشد.یهای ادواری( منمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرویس

باشد به كیلومتر )هر كدام زودتر فرا رسد( می 010111ماه یا  S3 ،28 یگارانتی سیستم صوتی خودرو: 2تبصره 

ماه مشمول گارانتی خواهند بود. كلیه لوازم جانبی نظیر كابل،  6دستگاه كه  LCDاستثنای هد اپتیک، تاچ و 

 باشند.، ریموت كنترل و ... مشمول ضمانت نمیGPSسوكت، كارت 

 

  



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 29 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 01،111تا  قطعات و یا خدمات دارای گارانتی تا سه سال و یا -5-ج

قطعات سیستم  -0مکانیزم تعویض دنده  -0گیربکس و قطعات داخلی آن و دیفرانسیل  -1قطعات موتور  -2

ب به غیر قطعات اكسل جلو و عق -6قطعات مکانیزم فرمان برقی و جعبه فرمان  -5سوخت رسانی و باك خودرو 

قطعات سیستم  -9قطعات سیستم بخاری  -8قطعات سیستم كولر  -7مواردی كه در بندهای فوق ذكر شده است 

قطعات سیستم ترمز  -20قطعات سیستم ایربگ  -21دینام  -22استارت و متعلقات آن  -21كننده موتور خنک

موتور و مکانیزم برف  -28كن برف پاك دسته -27دسته راهنما  -26پنل كولر و بخاری  -25كمپرسور كولر  -20

مکانیزم تنظیم  -11های كنترلی موجود در خودرو  كلیه یونیت -12صفحه آمپر   -11ها جعبه فیوز -29ها كنپاك

مکانیزم باز كردن درب  -10صندلی )به تشخیص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحیح خراب نشده باشد( 

مکانیزم  -15ها قطعات سیستم قفل مركزی خودرو و كلیه قفل -10اك بنزین صندوق و درب موتور و درب ب

فنرهای لول  -17ها در صورتیکه قطعات و یا تجهیزات اضافی نصب نشده باشند كشیسیم -16شیشه باالبر خودرو 

 ای اگزوزهانباره -02كربن كنیستر  -01كاتالیست اگزوز )كاتالیست كانورتر(  -19سانروف و مکانیزم آن  -18

كشی سیم -06های برقی رله -05ها  پلوس -00های جلو و عقب بلبرینگ چرخ -00كمک فنر جلو و عقب  -01 

شی سوخته ككه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك یا استفاده از وسایل دیگر در محل فندك سیمفندك )درصورتی

حسگر دوم )از جمله  كلیه سنسورها -09جرقه كویل -08پمپ كالچ باال  -07باشد مشمول گارانتی نیست( 

غربیلک فرمان )درصورت استفاده از مواد پاك كننده و  -02های داخلی و خارجی خودرو دستگیره -01 (ژنیاكس

 هاشیشه -01گیرد( یا براق كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

 واشر سرسیلندر و واشر منیفولد -06كمربندها  -05پولی كمپرسور  - 00قت سرقطعات سیستم ضد  -00 

فشنگی  -52وایرهای شمع  -51فشنگی دنده عقب  -09كن بازویی برف پاك -08ها سوئیچ مکانیکی درب -07 

 ترمز



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 11 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «د پیوست»

  S5-MT گارانتی دامنه

 کلیات -1-د

 هچنانچ دستورالعمل این در شده مشخص شرایط و استثنائات از غیربه  خودرو هایسیستم و اجزا كلیه -2-2-د

 ،رسد فرا زودتر كدام هر، كیلومتر 211،111 یا و ماه 06 مدت به گیرند قرار برداریبهره مورد عادی شرایط در

 .گیرندمی قرار گارانتی پوشش تحت

 ،شودیم اعالم كنترل و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-د

 شود.می رسانیاطالع جداگانه طوربه مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن

 سپ خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-د

 رسد.می هانمایندگی اطالع به ،گارانتی واحد انكارشناس سوی از فروش از

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-د

 ؛روغن هیدرولیک و سایر روانکارها -5 ؛روغن ترمز -0 ؛ضد یخ -0 ؛روغن گیربکس -1 ؛روغن موتور -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه،  -21 ؛فیوزها -9 ؛انواع فیلتر  -8 ؛خار قطعات تزئینی -7 ؛های كفموكت  -6 

 ؛شستشوی انژكتورها  -22؛ زدگی و رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(شاسی و كف اتاق از لحاظ زنگ

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در كلیه قطعاتی كه در اثر تصادف صدمه دیده -20 ؛باتری ریموت  -21 

های سرویس -20 ؛اندو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دیدهاثر عدم استفاده صحیح مالک خودر

 ؛گیر لوله اگزوزحرارت -27 ؛گیر منیفولد دودحرارت -26 ؛آچاركشی -25 ؛ادواری به جز سرویس اولیه

 ؛جاسیگاری -11 ؛ها و كاورهاشلگیرها، گل پخش كن -29 ؛گردگیرها )بجز گردگیر پلوس و جعبه فرمان( -28 

چشمی  -15 ؛لوگو -10 ؛كاور الستیک زاپاس -10 ؛هاترمز درب -11  ؛هاپیچ، مهره و واشرهای آن و بست -12

 .GPSحافظه )مموری(  -17 و سیستم صوتی و تصویریریموت كنترل  - 16 ؛شویشیشه

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض كه خرابی و یا نشتی از هریک از قطعات و مجموعهدرصورتی :2تبصره 

ان مذكور به پای قطعه یا قطعات باشد، مشروط بر اینکه عمر مفیدگارانتی میاقالم فوق گردد، این اقالم مشمول 

 نرسیده باشد.



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 12 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 21،111ها )به جز تسمه تایم( و شمع معادل با ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

)هر كدام زودتر فرا كیلومتر  61،111 سه سال و یا تا ،تایم موتور تنها در صورت پارگی قطعه تسمه :4تبصره 

گردد؛ ولی در خصوص موارد ناشی جک و لیفان مشمول شرایط گارانتی می فنیبا اخذ مجوز از واحد فقط برسد( و 

 گیرد.از استهالك و مصرف معمول آن به هیچ وجه در شرایط گارانتی قرار نمی

 کیلومتر 11،111 یا سال یک گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -3-د

پوسته  -6دستگیره سقفی  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0گیر پایه آفتاب -1پنجره جلو  -2

واشرها به غیر  -8( باشدنمیرینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت تاب داشتن مشمول گارانتی  -7فیلتر هوا  

صوتی كه منجر به آسیب رساندن به  بلندگوها )تغییرات غیر اصولی سیستم -9از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد 

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -22آنتن  -21كند( بلندگوها می شود، این قطعه را از گارانتی خارج می

بار شارژ گاز كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک -20فندك  -20دوربین عقب  -21 غیره(شیشه شوی و 

های خودرو منجر به تخلیه گاز شود، شارژگاز طعات سیستم كولر و یا دیگر سیستمق كه ایراد در یکی از)درصورتی

هواگیری ترمز  -27بار  رگالژ سانروف فقط یک -26بار ها فقط یکتنظیم نور چراغ -25( باشدنمیمشمول این بند 

بندی آب -12عویض دنده رگالژ كابل ت -11بار رگالژ ترمز دستی فقط یک -29بار رگالژ پدال كالچ فقط یک -28

تعریف یا  -15نوار تزئینی درب )بلک تیب(   -10منظوره فیوز خطی چند  -10بار باالنس چرخ فقط یک -11

ها )به شرط عدم ریموت درب – 17والو تایر  – 16بار  ( فقط یکTPMSحذف خطای سنسور تنظیم باد تایرها )

 هرگونه آسیب فیزیکی كه منجر به اختالل در عملکرد ریموت گردد(.وجود آثار ضربه، نفوذ آب به داخل ریموت و 

 هایدهكننآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :1تبصره 

 گردد.شیمیایی و یا تماس مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمی

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد و برای یک بار(. 11،111گارانتی باتری یک سال یا  :2تبصره 

ی( كننده باتری )شركت یا نمایندگپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده تأمین :3تبصره 

تبصره »پایان دوره مذكور در كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا باشد و تأمینمی

 باشد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.ماه از تاریخ نصب باتری می 6و  یا  « 1

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد(. 01،111گارانتی صفحه كالچ دو سال یا  :4تبصره 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 11 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

سرویس اولیه مشمول گارانتی بار و تا ها )میزان فرمان( فقط یکها و تنظیم زوایای چرخرگالژ درب :5تبصره 

 د.نباشد همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه نیز میباشمی

 کیلومتر 41،111 یا سال دو گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -4-د

جک صندوق  -0میله نگه دارنده یا جک درب موتور  -0كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -1ها لوال درب -2

باد نامناسب و  زانیبا م ریتا یضربه، حركت بر رو ،یادوار هایسیاز عدم انجام سرو یناش راداتی)اتایرها  -5عقب 

گیر میل موج - 8تعادل كوتاه و بلند میل  -7دیسک ترمز  -6 نخواهد بود( یبُرنده مشمول گارانت یبرخورد با ش

و  هاپولی -21 هاهای آنهای جلو و عقب و بوشطبق ،میل تعادلگیر و های میل موجكلیه بوش -9كوتاه و بلند 

های ها و قابقاب ستون  -21رام زیر موتور و دیگر قطعات جلوبندی  -22كن سیستم تایمینگ موتور تسمه سفت

نوارهای دور درب و  -25گردگیر پلوس و گردگیر جعبه فرمان  -20سیبک فرمان  سیبک طبق و -20تزئینی 

 سنسور دنده عقب -29شوی موتور شیشه -28بوق  -27آفتابگیر ) ایراد دفرمگی(  -26نوارهای آببندی 

 دوشاخ كالچ -12دیسک و بلبرینگ كالچ )یا پمپ پایین كالچ( پدال كالچ و لوله روغن كالچ  -11 

   یه كاسه نمدها.كل – 11 

باشد و بعد از تاریخ گارانتی تایر در اثرساییدگی تنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش می :1تبصره 

های ادواری( و مذكوردرصورت وقوع ایراد الستیک سایی، هزینه آن برعهده مشتری )درصورت عدم انجام سرویس

 باشد. ادواری( می هایرویسیا نمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در س

 کیلومتر 61،111 تا یا و سال سه تا گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -5-د

ها )درصورت استفاده از مواد پاك كننده و یا براق كننده شیمیایی رودری -1های داخلی و خارجی اتاق چراغ -2

داشبورد و قطعات آن )درصورت استفاده  -0گیرد( كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

یرد( گكننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمیكننده و یا براقاز مواد پاك

ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگی نشیمن و یا پشتی صندلی و یا تغییر رنگ رویه صندلی -5میل فرمان  -0

كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط كننده و یا براقتفاده از مواد پاك)درصورت اس

گونه آثار كه هیچمکانیزم آینه جانبی برقی خودرو )درصورتی -7كن بازویی برف پاك -6 گیرد(گارانتی قرار نمی

دسته موتور  -21نمد درب موتور  -9سیستم صوتی و تصویری  -8ضربی و تصادف بروی آینه قابل مشاهده نباشد( 

های انباره -20كربن كنیستر  -20كاتالیست اگزوز )كاتالیست كانورتر(  -21دسته موتور جلو راست/چپ  -22عقب 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 10 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

كننده شیمیایی كه كننده و یا براقغربیلک فرمان )درصورت استفاده از مواد پاك -26جعبه داشبورد   -25اگزوز 

   های شمعوایر -27 گیرد(نمیدد تحت شرایط گارانتی قرار موجب تغییر رنگ در آن گر

 کیلومتر 111،111تا  سال و یا سهو یا خدمات دارای گارانتی تا قطعات  -6-د

قطعات سیستم  -0مکانیزم تعویض دنده  -0گیربکس و قطعات داخلی آن و دیفرانسیل  -1قطعات موتور  -2

قطعات اكسل جلو و عقب به غیر  -6قطعات مکانیزم فرمان برقی و جعبه فرمان  -5سوخت رسانی و باك خودرو  

قطعات سیستم  -9م بخاری سیست قطعات -8قطعات سیستم كولر  -7ذكر شده است  فوقمواردی كه در بندهای 

قطعات سیستم ترمز  -20قطعات سیستم ایربگ  -21دینام  -22استارت و متعلقات آن  -21كننده موتور  خنک

موتور و مکانیزم برف  -28كن دسته برف پاك -27دسته راهنما  -26پنل كولر و بخاری  -25كمپرسور كولر  -20

مکانیزم تنظیم  -11های كنترلی موجود در خودرو  كلیه یونیت -12صفحه آمپر  -11جعبه فیوزها  -29ها  كنپاك

مکانیزم باز كردن درب  -10صندلی )به تشخیص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحیح خراب نشده باشد( 

 هاقطعات سیستم قفل مركزی خودرو و كلیه قفل -10صندوق و درب موتور و درب باك بنزین 

كه قطعات و یا تجهیزات اضافی نصب نشده باشند صورتیها دركشیسیم -16ر خودرو مکانیزم شیشه باالب - 15

 -02های جلو و عقب بلبرینگ چرخ -01كمک فنر جلو و عقب  -19سانروف و مکانیزم آن  -18فنرهای لول  -17

 شتن فندككه بر اثر فشردن و نگاه داصورتیكشی فندك )درسیم -00های برقی رله -00ها  پلوس -01سگدست 

 پمپ كالچ باال  -05كشی سوخته باشد مشمول گارانتی نیست( یا استفاده از وسایل دیگر در محل فندك سیم

های داخلی و خارجی خودرو دستگیره -08 (ژنیحسگر دوم اكس)از جمله  كلیه سنسورها -07كویل جرقه  -06

واشر  -00كمربندها  -00پولی كمپرسور  -01 توربو شارژر -02سرقت قطعات سیستم ضد -01ها شیشه -09

فشنگی دنده  - 08ها سوئیچ مکانیکی درب -07فشنگی ترمز  -06كلیدهای برقی  -05سرسیلندر و واشر منیفولد 

 عقب



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 10 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «هپیوست »

 Geely GC6ی خودروهادامنه گارانتی 

 کلیات -1-ه

مشخص شده در این دستورالعمل چنانچه در  غیراز استثنائات و شرایطهای خودرو بهكلیه اجزا و سیستم -2-2-ه

تحت ، كیلومتر، هر كدام زودتر فرا رسد 211،111 ماه و یا 06برداری قرار گیرند به مدت شرایط عادی مورد بهره

 گیرند.پوشش گارانتی قرار می

 شود،یم اعالم ترلكن و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-ه

 شود.می رسانیاطالع جداگانه طوربه مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن

 سپ خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-ه

 رسد.می هانمایندگی اطالع به گارانتی، واحد كارشناسان سوی از فروش از

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-ه

 روغن هیدرولیک و سایر روانکارها؛ -5روغن ترمز؛  -0ضد یخ؛  -0روغن گیربکس؛  -1روغن موتور؛  -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه،  -21فیوزها؛  -9انواع فیلتر؛   -8خار قطعات تزئینی؛  -7های كف؛ موكت  -6 

 شستشوی انژكتورها؛  -22زدگی و رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(؛ اتاق از لحاظ زنگ شاسی و كف

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در كلیه قطعاتی كه در اثر تصادف صدمه دیده -20باتری ریموت؛   -21 

های سرویس -20اند؛ دهاثر عدم استفاده صحیح مالک خودرو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دی

 گیر لوله اگزوز؛حرارت -27گیر منیفولد دود؛ حرارت -26آچاركشی؛  -25ادواری به جز سرویس اولیه؛ 

جاسیگاری؛  -11 ها و كاورها؛شلگیرها، گل پخش كن -29گردگیرها )بجز گردگیر پلوس و جعبه فرمان(؛  -28 

چشمی  -15لوگو؛  -10كاور الستیک زاپاس؛  -10ها؛ درب ترمز -11ها؛  پیچ، مهره و واشرهای آن و بست -12

 .GPSحافظه )مموری(  -17ریموت كنترل سیستم صوتی و تصویری و  - 16شوی؛ شیشه

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض هریک از قطعات و مجموعه كه خرابی و یا نشتی ازدرصورتی :2تبصره 

باشد، مشروط بر اینکه عمر مفید قطعه یا قطعات مذكور به پایان اقالم فوق گردد، این اقالم مشمول گارانتی می

 نرسیده باشد.



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 15 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 21،111تایم( و شمع معادل با ها )به جز تسمه ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

 کیلومتر 11،111قطعات و یا خدمات دارای گارانتی یک سال یا  -3-ه

پوسته  -6دستگیره سقفی  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0گیر پایه آفتاب -1جلو پنجره  -2

واشرها به غیر  -8باشد( تن مشمول گارانتی نمیرینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت تاب داش -7فیلتر هوا 

بلندگوها )تغییرات غیر اصولی سیستم صوتی كه منجر به آسیب رساندن به  -9از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد 

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -22آنتن  -21كند( شود، این قطعه را از گارانتی خارج میبلندگو ها می

شارژ گاز كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک  -20فندك   -20دوربین عقب  -21ره( شیشه شوی و غی

گاز های خودرو منجر به تخلیه گاز شود، شارژكه ایراد دریکی از قطعات سیستم كولر و یا دیگر سیستمبار )درصورتی

هواگیری ترمز  -27بار سانروف فقط یکرگالژ  -26بار ها فقط یکتنظیم نور چراغ -25باشد( مشمول این بند نمی

باالنس چرخ فقط  -12بندی آب -11رگالژ كابل تعویض دنده  -29بار رگالژ ترمز دستی فقط یک -28بار فقط یک

نوار تزئینی درب )بلک  -10بار ( فقط یکTPMSتعریف یا حذف خطای سنسور تنظیم باد تایرها ) -11بار یک

ها )به شرط عدم وجود آثار ضربه، نفوذ آب به داخل ریموت و هرگونه موت دربری – 15والو تایر  – 10تیب( 

 كالیپر ترمز. – 17ها شیشه – 16به اختالل در عملکرد ریموت گردد( آسیب فیزیکی كه منجر 

های دهكننآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :1تبصره 

 گردد.شیمیایی و یا تماس مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمی

 كیلومتر است )هركدام زودتر فرا رسد و برای یک بار(. 11،111گارانتی باتری یک سال یا  :2تبصره 

ایندگی( كت یا نمكننده باتری )شرپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده تأمین :3تبصره 

تبصره »كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا پایان دوره مذكور در باشد و تأمینمی

 باشد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.ماه از تاریخ نصب باتری می 6و یا « 1

تا سرویس اولیه مشمول گارانتی بار و ها )میزان فرمان( فقط یکها و تنظیم زوایای چرخ: رگالژ درب4تبصره 

 باشد همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه نیز میباشند.می

 )هركدام زودتر فرا رسد( میباشد. لومتریك 01،111 ایماه  21گارانتی كلیه كاسه نمدها  :5تبصره 

)حسگر اول  ژنیدود، سنسور اكس فولدیكانورتر( ، من ستی)كاتال كاتالیزوراگزوز،  ستمیسگارانتی قطعات  :6تبصره 

 میباشد. لومتریك 01،111 ایماه  28، ستریكربن كن و( ژنیو دوم اكس



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 16 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 41،111قطعات و یا خدمات دارای گارانتی دو سال یا  -4-ه

ضربه، حركت بر  ،یادوار هایسیاز عدم انجام سرو یناش راداتی)ا تایرها -1های داخل و خارجی اتاق چراغ -2 

كلیه سنسورها به جز  – 0 نخواهد بود( یبُرنده مشمول گارانت یباد نامناسب و برخورد با ش زانیبا م ریتا یرو

مدل اكسلنت،  GC6مدل الیت )گارانتی سیستم صوتی جیلی  GC6سیستم صوتی جیلی  -0اكسیژن سنسور 

 ها.نهای آو بوش و سیبک قطعات جلوبندی كلیهرام زیر موتور و  - 5 ماه میباشد( 28

، باشد و بعد از تاریخ مذكورگارانتی تایرها در اثر ساییدگی تنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش می :1تبصره 

های ادواری( و یا در صورت وقوع ایراد الستیک سایی هزینه آن بر عهده مشتری )در صورت عدم انجام سرویس

 باشد.یهای ادواری( منمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرویس

 کیلومتر 111،111 قطعات و یا خدمات دارای گارانتی تا سه سال و یا -5-ه

قطعات سیستم  -0مکانیزم تعویض دنده  -0گیربکس و قطعات داخلی آن و دیفرانسیل  -1قطعات موتور  -2

مواردی قطعات اكسل جلو و عقب به غیر  -6قطعات مکانیزم فرمان و جعبه فرمان  -5رسانی و باك خودرو سوخت

قطعات سیستم خنک  -9قطعات سیستم بخاری  -8قطعات سیستم كولر  -7كه در بندهای فوق ذكر شده است. 

)به جز  قطعات سیستم ترمز -20قطعات سیستم ایربگ  -21دینام  -22استارت و متعلقات آن  -21كننده موتور 

موتور و  -28كن دسته برف پاك -27دسته راهنما  -26پنل كولر و بخاری  -25كمپرسور كولر  -20كالیپر( 

 های كنترلی موجود در خودروكلیه یونیت -12صفحه آمپر  -11جعبه فیوزها  -29ها  كنمکانیزم برف پاك

مکانیزم  -10مکانیزم تنظیم صندلی )به تشخیص كارشناس اگر در اثر عدم استفاده صحیح خراب نشده باشد(  -11

 هاقطعات سیستم قفل مركزی خودرو و كلیه قفل -10درب باك بنزین باز كردن درب صندوق و درب موتور و 

كه قطعات و یا تجهیزات اضافی نصب نشده باشند ها درصورتیكشیسیم -16مکانیزم شیشه باالبر خودرو  -15

 های جلو و عقببلبرینگ چرخ -01كمک فنر جلو و عقب  -19سانروف و مکانیزم آن  -18فنرهای لول  -17

كه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك یا استفاده كشی فندك )درصورتیسیم -00های برقی رله -01ها  پلوس -02

های دستگیره -كویل جرقه  -00كشی سوخته باشد مشمول گارانتی نیست( از وسایل دیگر در محل فندك سیم

كننده شیمیایی كه و یا براقكننده غربیلک فرمان )درصورت استفاده از مواد پاك -05داخلی و خارجی خودرو 

 پولی كمپرسور -07ها شیشه -06گیرد( موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

 -01واشر سرسیلندر و واشر منیفولد  -02كمربندها  -01سرقت قطعات سیستم ضد -09جعبه داشبورد  -08 

 اند.تمامی قطعاتی كه در این دستورالعمل ذكر نشده – 05فشنگی دنده عقب  -00فشنگی ترمز  -00های شمع وایر



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 17 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 «و  پیوست»

 JAC K7و  Lifan 820 ، JAC S5-AT گارانتی دامنه

 کلیات -1-و

 هچنانچ دستورالعمل این در شده مشخص شرایط و استثنائات از غیربه  خودرو هایسیستم و اجزا كلیه -2-2-و

 ،رسد فرا زودتر كدام هر، كیلومتر 251،111 یا و ماه 61 مدت به گیرند قرار برداریبهره مورد عادی شرایط در

 .گیرندمی قرار گارانتی پوشش تحت

 ،شودیم اعالم كنترل و بازدید یا و فراخوان عنوانبه شركت سوی از رسماً كه مواردی و استثنایی شرایط در -1-2-و

 شود.می رسانیاطالع جداگانه طور به مورد هر در كه نماید تغییر شده اعالم گارانتی شرایط است ممکن

 سپ خدمات جامع سیستم طریق از فقط گردد مضاعف گارانتی شامل شركت تشخیص بر بنا كه مواردی -0-2-و

 رسد.می هانمایندگی اطالع به ،گارانتی واحد انكارشناس سوی از فروش از

 قطعات و یا خدمات بدون گارانتی -2-و

 ؛روغن هیدرولیک و سایر روانکارها -5 ؛روغن ترمز -0 ؛ضد یخ -0 ؛روغن گیربکس -1 ؛روغن موتور -2

قطعات بدنه خودرو ) قطعات بدنه،  -21 ؛فیوزها -9 ؛انواع فیلتر  -8 ؛خار قطعات تزئینی -7 ؛های كفموكت  -6 

 ؛شوی انژكتورهاشست  -22؛ زدگی و رنگ مشمول سه سال گارانتی می باشند(شاسی و كف اتاق از لحاظ زنگ

اند و یا مطابق تشخیص كارشناس فنی در كلیه قطعاتی كه در اثر تصادف صدمه دیده -20 ؛باتری ریموت  -21 

های سرویس -20 ؛انداثر عدم استفاده صحیح مالک خودرو و یا نصب تجهیزات اضافی بر روی خودرو صدمه دیده

طبق اطالعیه گارانتی  Lifan 820كیلومتر خودرو  25،111و  21،111)سرویس  ادواری به جز سرویس اولیه

ماهه انجام  6و به شرط رعایت محدوده زمانی  كیلومترهای اشاره شدهكیلومتر قبل و بعد از  2111مربوطه تا 

 ؛له اگزوزگیر لوحرارت -27 ؛گیر منیفولد دودحرارت -26  ؛آچاركشی -25 ؛شود(مشمول گارانتی میها، سرویس

 ؛جاسیگاری -11 ؛ها و كاورهاشلگیرها، گل پخش كن -29 ؛گردگیرها )بجز گردگیر پلوس و جعبه فرمان( -28

چشمی  -15 ؛لوگو -10 ؛كاور الستیک زاپاس -10 ؛هاترمز درب -11  ؛هاپیچ، مهره و واشرهای آن و بست -12

 .GPSافظه )مموری( ح -17 و سیستم صوتی و تصویریریموت كنترل  - 16 ؛شویشیشه

 ود.شنصب هرگونه سیستم یا تجهیزات اضافی بر روی خودرو موجب ابطال گارانتی قطعات مرتبط می :1تبصره 



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 18 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

های تحت پوشش گارانتی منجر به تعویض كه خرابی و یا نشتی از هریک از قطعات و مجموعهدرصورتی :2تبصره 

باشد، مشروط بر اینکه عمر مفید قطعه یا قطعات مذكور به پایان مشمول گارانتی میاقالم فوق گردد، این اقالم 

 .نرسیده باشد

 21،111ها )به جز تسمه تایم( و شمع معادل با ها، لنت ترمز، تسمهكن، كلیه المپپاكگارانتی تیغه برف :3تبصره 

 باشد.كیلومتر می

و كیلومتر  01،111 دو سال و یا تا ت لیفان، برای محصوالقطعه تسمه تایم موتور تنها در صورت پارگی :4تبصره 

جک  فنیبا اخذ مجوز از واحد فقط )هر كدام زودتر فرا برسد( و  كیلومتر 61،111برای برند جک تا سه سال و یا 

گردد؛ ولی در خصوص موارد ناشی از استهالك و مصرف معمول آن به هیچ و لیفان مشمول شرایط گارانتی می

 گیرد.قرار نمیوجه در شرایط گارانتی 

 کیلومتر 11،111 یا سال یک گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -3-و

شارژ گاز  -6پوسته فیلتر هوا  -5ها الستیک روی پدال -0پنل طاقچه عقب  -0گیر  پایه آفتاب -1جلو پنجره   -2

م كه ایراد در یکی از قطعات سیستم كولر و یا دیگر سیستصورتیدربار )كولر ناشی از كمبود گاز از كارخانه فقط یک

ها )نظیر مخزن انبساط، مخزن مخزن -7باشد( تخلیه گاز شود، شارژگاز مشمول این بند نمیهای خودرو منجر به 

رگالژ ترمز دستی فقط  -21بار هواگیری ترمز فقط یک -9بار  ها فقط یکتنظیم نور چراغ -8شیشه شوی و غیره( 

رینگ چرخ در اثر ترك داشتن )در صورت  -20بار باالنس چرخ فقط یک -21رگالژ كابل تعویض دنده  -22بار یک

تعریف یا  -27فندك  -26  بندیآب -25بار سانروف فقط یک رگالژ  -20باشد( تاب داشتن مشمول گارانتی نمی

فیوز خطی  – 29 نی درب )بلک تیب(نوار تزئی -28بار یک( فقط TPMSحذف خطای سنسور تنظیم باد تایرها )

ها )به شرط عدم وجود آثار ضربه، نفوذ آب به داخل ریموت و ریموت درب – 12والو تایر  – 11 چند منظوره

 هرگونه آسیب فیزیکی كه منجر به اختالل در عملکرد ریموت گردد(.

 رسد و برای یک بار(. كیلومتر است )هركدام زودتر فرا 11،111گارانتی باتری یک سال یا  :1تبصره 

ی( كننده باتری )شركت یا نمایندگپس از تعویض باتری برای بار نخست، تعویض مجدد آن بر عهده تأمین :2تبصره 

تبصره »كننده باتری موظف به تضمین صحت عملکرد باتری پس از نصب، تا پایان دوره مذكور در باشد و تأمینمی

 باشد )هركدام كه دیرتر فرا برسد(.یماه از تاریخ نصب باتری م 6و یا « 2

بار و تا سرویس اولیه مشمول گارانتی ها )میزان فرمان( فقط یکها و تنظیم زوایای چرخرگالژ درب :3تبصره 

  د.نباشد همچنین این خدمات جز خدمات سرویس اولیه نیز میباشمی



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 19 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

 کیلومتر 41،111 یا سال دو گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -4-و

جک صندوق  -0میله نگه دارنده یا جک درب موتور  -0كابل درب موتور و كابل صندوق عقب  -1ها لوال درب -2

بلندگوها )تغییرات غیر اصولی  -7واشرها به غیر از واشر سرسیلندر و واشر منیفولد  -6سقفی دستگیره  -5عقب 

 بوق -8كند( طعه را از گارانتی خارج میشود، این قسیستم صوتی كه منجر به آسیب رساندن به بلندگوها می

میل  -20میل تعادل كوتاه و بلند  -20دیسک ترمز   -21دوربین عقب  -22سنسور دنده عقب  -21آنتن  -9 

 هاهای آنهای جلو و عقب و بوشطبق ،گیر و میل تعادلهای میل موجكلیه بوش -25گیر كوتاه و بلند موج

از عدم  یناش راداتی)اتایرها  -28رام زیر موتور و دیگر قطعات جلوبندی  -27سیبک طبق و سیبک فرمان  -26 

نتی گارابُرنده مشمول  یباد نامناسب و برخورد با ش زانیبا م ریتا یضربه، حركت بر رو ،یادوار هایسیانجام سرو

 كلیه كاسه نمدها. – 11 تایمینگ موتورتسمه سفت كن سیستم ها و پولی -29نخواهد بود( 

باشد و بعد از تاریخ مذكور ساییدگی تنها تا زمان سرویس اولیه مورد پذیرش می گارانتی تایر در اثر :1تبصره 

های ادواری( و یا درصورت وقوع ایراد الستیک سایی، هزینه آن برعهده مشتری )درصورت عدم انجام سرویس

 باشد. ادواری( میهای نمایندگی )قصور در انجام كامل موارد مندرج در سرویس

های ندهكنآسیب دیدگی تزئینات و قطعات پالستیکی ناشی از استفاده نامناسب یا استفاده از پاك :2تبصره 

 گردد.شیمیایی و یا تماس مواد حالل با سطح این گونه قطعات، مشمول شرایط گارانتی نمی

كیلومتر )هر كدام زودتر فرا رسد( می 010111ماه یا  S5 DCT ،28 ی: گارانتی سیستم صوتی خودرو3تبصره 

ماه مشمول گارانتی خواهند بود. كلیه لوازم جانبی نظیر  6دستگاه كه  LCDباشد به استثنای هد اپتیک، تاچ و 

 باشند.نمی، ریموت كنترل و ... مشمول ضمانت GPSكابل، سوكت، كارت 

كیلومتر )هركدام زودتر فرا  211،111ماه یا  06، 811لیفان گارانتی سیستم صوتی و تصویری خودروی  :4تبصره 

 .باشدرسد( می

 کیلومتر 61،111 یا سال سه گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -5-و

های داخلی چراغ -0گیر ) ایراد دفرمگی( آفتاب -0گردگیر پلوس و گردگیر جعبه فرمان  -1شوی موتور شیشه -2

 میل فرمان -7های تزئینی ها و قابقاب ستون  -6بندی نوارهای آبنوارهای دور درب و  -5و خارجی اتاق 

كننده شیمیایی كه موجب تغییر كننده و یا براقها )درصورت استفاده از مواد پاكرودری -9جعبه داشبورد   -8 

اد داشبورد و قطعات آن )درصورت استفاده از مو -21گیرد( رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمی

 یرد(گكننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار نمیكننده و یا براقپاك



 I-WP-01/06 :مدرك كد

 12/12/2011 تاریخ:

 01 از 01 :صفحه شماره

  خودروهای گارانتی ضوابط

 و جیلی لیفان ،جک

 هاها و روشریزی، سیستممدیریت برنامه 
 

ها و كنسول وسط فقط شامل فرو رفتگی نشیمن و یا پشتی صندلی و یا تغییر رنگ رویه )درصورت صندلی -22 

ر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار كننده شیمیایی كه موجب تغییكننده و یا براقاستفاده از مواد پاك

-بازویی برف پاك -25 های اگزوزانباره -20كربن كنیستر -20 كاتالیست اگزوز )كاتالیست كانورتر(-21گیرد( نمی

كه هیچگونه آثار ضربی و تصادف بروی آینه قابل مشاهده مکانیزم  آینه جانبی برقی خودرو )درصورتی -26 كن

غربیلک فرمان )درصورت  -11دسته موتور جلو راست/چپ  -29دسته موتور عقب  -28درب موتور نمد  -27نباشد( 

كننده شیمیایی كه موجب تغییر رنگ در آن گردد تحت شرایط گارانتی قرار كننده و یا براقاستفاده از مواد پاك

   های شمعوایر -12 گیرد(نمی

 کیلومتر 111،111ا سال ی سهقطعات و یا خدمات دارای گارانتی  -6-و

مکانیزم تنظیم صندلی )به تشخیص كارشناس   -0فشنگی ترمز   -0ها سوئیچ مکانیکی درب -1كلیدهای برقی  -2

مکانیزم باز كردن درب صندوق و درب موتور و درب باك  -5اگر در اثر عدم استفاده صحیح خراب نشده باشد( 

ها  پلوس -21سگدست  -9های جلو و عقب لبرینگ چرخب -8كمک فنر جلو و عقب  -7فنرهای لول  -6بنزین 

كه بر اثر فشردن و نگاه داشتن فندك یا استفاده از وسایل صورتیكشی فندك )درسیم -21های برقی رله -22

های داخلی و خارجی خودرو دستگیره -20كشی سوخته باشد مشمول گارانتی نیست( دیگر در محل فندك سیم

قطعات اكسل جلو و عقب به غیر مواردی كه  -26قطعات مکانیزم  فرمان و جعبه فرمان  -25واشر منیفولد   -20

 .ذكر شده است فوقدر بند های 

 کیلومتر 151،111 تا یا و سال پنج تا گارانتی دارای خدمات یا و قطعات -7-و

قطعات سیستم سوخت  -0مکانیزم تعویض دنده  -0داخلی آن و دیفرانسیل گیربکس و قطعات  -1قطعات موتور  -2

 كننده موتورقطعات سیستم خنک -7قطعات سیستم بخاری  -6قطعات سیستم كولر  -5رسانی و باك خودرو 

 كمپرسور كولر -21قطعات سیستم ترمز  -22قطعات سیستم ایربگ  -21دینام  -9استارت و متعلقات آن  -8

جعبه  -27كن ها موتور ومکانیزم برف پاك -26كن دسته برف پاك -25دسته راهنما  -20ر و بخاری پنل كول -20

قطعات سیستم قفل مركزی خودرو  -11كلیه یونیت های كنترلی موجود در خودرو  -29صفحه آمپر  -28فیوزها 

ت و یا تجهیزات اضافی نصب ها در صورتیکه قطعاكشیسیم -11مکانیزم شیشه باالبر خودرو  -12ها و كلیه قفل

 (ژنیحسگر دوم اكس)از جمله  كلیه سنسورها -15كویل جرقه  -10سانروف و مکانیزم آن  -10نشده باشند 

 پولی كمپرسور -01واشر سرسیلندر  -19ها شیشه -18كمربندها  -17قطعات سیستم ضد سرقت  -16 

 فشنگی دنده عقب. -02


