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  ٢٨/١/١٣٩٥                                                        هـ        ٥١٦٨١ت/٧٤١٥رهشما
  سازمان ملي استاندارد ايرانـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

مـورخ   ٢٥٥٣٨٥/٦٠به پيشنهاد شماره  ٢٢/١/١٣٩٥هيأت وزيران در جلسه 
قانون حمايت ) ١٠(اده وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد م ٩/١٢/١٣٩٣

نامه اجرايي قانون مـذکور  ـ آيين١٣٨٦کنندگان خودرو ـ مصوب   از حقوق مصرف
  :درا به شرح زير تصويب کر

  کنندگان خودرونامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفآيين
 هاي فروش،كنندگان، واسطهنامه شامل تمام عرضهضوابط مندرج دراين آيين ـ١ماده

هاي مجاز انواع وسايل نقليه موتوري  خدمات پس از  فروش و نمايندگيهاي واسطه
بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کاميونت، كاميون، كشنده، تريلر  سواري، ميني اعم از

  .باشدو انواع موتورسيکلت ساخت داخل کشور يا خارج مي
  :روند کار مي نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به در اين آيين ـ٢ماده

  ـ ١٣٨٦قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب  :الف ـ قانون
  . وزارت صنعت، معدن و تجارت :ب ـ وزارت
هر شخص حقيقي يا حقوقي که به طور مستقيم يا از طريق  :کننده پ ـ عرضه

  .نمايد واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهاي نو ساخت داخل کشور يا وارداتي خود مي
كليه خدمات پس از فروش يک محصول از قبيل  :ت ـ خدمات پس از فروش

ضمانت و تعهد شامل پشتيباني خدمات، تعميرات و تأمين قطعات استاندارد که موجب 
  .باشد تضمين كاركرد مطلوب محصول مي

که با اشخاص حقيقي يا حقوقي  :ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش
صرفاً يا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از  کننده، عرضهموافقت 

تواند به عنوان بخشي از مجموعه  واسطه مذکور مي. باشندهاي مجاز مي طريق نمايندگي
كننده فعاليت نموده و  كننده يا به عنوان شركتي مستقل تحت نظارت عرضهعرضه

  .خدمات خود را ارائه نمايد
کننده  شخص حقيقي يا حقوقي که با موافقت عرضههر  :ج ـ نمايندگي مجاز

  . عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است
شماره استاندارد ملي  براساس: چ ـ شيوه ارايه خدمات پس از فروش خودرو

ها  خدمات پس از فروش خودرو، شاخصامور درخصوص تعيين شيوه مربوط به ) ١٩١١٧(
ن و کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي هاي مجاز آ عرضهي و نحوه ارزياب

  .باشد همچنين رده بندي و پايش عملکرد آنها مي
دستورالعملي که  :حـ  دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش خودرو
ها و نحوه ارزيابي  به منظور تعيين شيوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص

بندي و پايش  ن و همچنين ردههاي آ واسطه خدمات فروش و نمايندگيکننده،  عرضه
  .شود تهيه و ابالغ ميوزارت عملکرد آنها توسط 

مجموعه خدمات تعميرات، تأمين و تعويض  :خ ـ خدمات دوره تضمين
قطعات يا تعويض خودرو که در يک دوره زماني يا طي مسافت مشخص مطابق مواد 

كننده  نامه و انجام آن به صورت رايگان به عهده عرضه ييناين آ) ١٣(و ) ١٢(
  .باشد مي

تأمين و تعويض قطعات و مجموعه خدمات تعميرات،  :د ـ خدمات دوره تعهد
نامه و در  اين آيين) ١٥(پشتيباني خدمات که در يك دوره زماني مشخص مطابق ماده 

از سوي »  نامه اين آيين) ٢(ده ما) ط(برابر با نرخ مصوب موضوع بند «قبال دريافت اجرت 
  .شود کننده انجام مي کننده براي مصرف عرضه

خدمات امداد و تعميراتي كه در محل استقرار خودرو در بيرون  :ذ ـ خدمات سيار
  .شودكننده ارائه مي از نمايندگي مجاز به مصرف

ي، بيناي، ملخدماتي كه مطابق با استاندارد كارخانه :ر ـ خدمات فني استاندارد
  .هاي تخصصي رسمي باشد المللي يا ساير استانداردها و دستورالعمل

سندي است به زبان فارسي و در برگيرنده مسئوليت دوره ضمانت  :نامه ز ـ ضمانت
کننده به همراه  كننده و استفاده مطلوب از خودرو كه توسط عرضه و تعهد خدمات عرضه
  .شودكننده مي خودرو، تحويل مصرف

استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده  :فاده مطلوب از خودروژ ـ است
  .كننده به ويژه در مورد تعداد سرنشين و مقدار باراز سوي عرضه

اي است حداقل به زبان فارسي، كتابچه :كننده س ـ كتابچه راهنماي مصرف
اين . شودکننده تسليم  کننده به مصرف كه بايد در زمان تحويل خودرو از طرف عرضه

متعلقات ، عناوين کتابچه بايد حاوي مواردي از قبيل نحوه استفاده مطلوب از خودرو
الزامي همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش 

به تفکيک (متحرک، مثلث خطر و تجهيزات اضافي خودرو، ميزان مصرف سوخت 
اي، نام و نين عناوين بازديدهاي دورهو همچ) سيکل شهري، برون شهري و ترکيبي

نامه  هاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آييننشاني نمايندگي
  .باشدآن هاي اجرايي  و دستورالعمل

واگذاري خودروي مشابه و درصورت عدم  :ش ـ تأمين خودروي جايگزين مشابه
  .ستامكان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمين ا

قيمتي که بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري در  :ص ـ قيمت كارشناسي
  .شود رشته مرتبط تعيين مي

شخصيت حقوقي داراي صالحيت از طرف سازمان ملي  :ض ـ شرکت بازرسي
كننده، واسطه فروش،  استاندارد ايران كه توسط وزارت براي انجام ارزيابي عملكرد عرضه

هاي ادواري يا موردي  ، نمايندگي هاي مجاز و ارائه گزارشواسطه خدمات پس از فروش
  .شود کننده انتخاب مي وزارت و عرضه به

هاي مجاز، نظر به صنفي بودن فعاليت نمايندگي :ط ـ نرخ خدمات و قطعات
واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار، اجرت يا دستمزد خدمات و همچنين نرخ 

 ـ١٣٩٢اصالحي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ) ٥١(ه قطعات و مواد مصرفي مطابق ماد
با محوريت کميسيون نظارت تعيين و در ازاي ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمي 

  .شود کننده، از وي دريافت مي مصرف به
) ٩٩(کننده بيش از  خودرويي که به هنگام تحويل به مصرف :ظ ـ خودروي نو

  .کيلومتر طي مسافت نکرده باشد
و يا تغيير حالتي كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كاال،  زياده، نقيصه: ـ عيبع 

  .شود خدمت يا عدم امكان استفاده متعارف از آن مي
قطعاتي كه عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم،  :غ ـ قطعه ايمني خودرو

  . و مال اشخاص گردد جان
لي استاندارد فهرست اين قطعات توسط وزارت با همکاري سازمان م تبصره ـ

ايران و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه و اعالم 
  .شود مي

اد صدمه به جسم، جان و مال ـال ايجـي که احتمـوبـعي :ف ـ عيب ايمني
  .اشخاص گردد
وزارت موظف است با همکاري سازمان ملي استاندارد ايران و پليس  تبصره ـ

نندگي جمهوري اسالمي ايران، فهرست عيوب ايمني خودرو و همچنين راهنمايي و را
  .قطعات مشمول استاندارد اجباري خودرو را تهيه و ابالغ نمايد

نظير روغن موتور و (ها  قطعات و موادي مانند روغن :ق ـ قطعه و ماده مصرفي
بنزين،  نظير فيلتر(، فيلترها )نظير مايع ضديخ و مايع شيشه شوي(، مايعات )گيربکس

و ساير قطعات و موادي که فهرست کامل آن توسط وزارت تهيه و ابالغ ) هوا و روغن
  .خواهد شد

ها و مشخصات ناظر بر توليد، كليه معيار :ک ـ استانداردها و مقررات ابالغي
 که از سوي و خدمات پس از فروش خودرو فروش كيفيت، آاليندگي زيست محيطي،ايمني، 

سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت ابالغ و  استاندارد ايران،وزارت، سازمان ملي 
  .کننده الزامي است رعايت آنها از سوي عرضه
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كننده در صورت عدم مغايرت با موارد  هاي عرضههاي فني شركتاستاندارد تبصره ـ
  .هاي ابالغي محسوب خواهد شدفوق، جزو استاندارد

 رساني خود، نسبت به فروش اينترنتي مانه اطالعکننده موظف است در سا عرضه ـ٣ماده
محصوالت با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، 
تجهيزات درخواستي، قيمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط 

  .اقدام نمايد
اجراي فرآيند فروش  کننده موظف است حداقل دو روزکاري قبل از عرضه تبصره ـ

  .شرايط موصوف را اطالع رساني عمومي نمايد
 کننده موظف است قيمت نهايي محصوالت خود به همراه قيد نوع، تيپ، عرضه ـ٤ماده

 هاي مختلف فروش و فرآيند خريد را به صورت شفاف و رنگ و متعلقات، ضوابط و روش
هاي مجاز فروش خود،  نمايندگي رساني و زير تهيه و در پايگاه اطالعمطابق جدول روشن 

  :در دسترس متقاضيان خريد قرار دهد
  

  ضوابط و روشهاي مختلف فروش

 تحويل فوري  
مشاركت در  پيش فروش

 توليد

 سفارشي

 عادي قطعي  تعداد محدود

 قيمت
قيمت قطعي 
زمان عقد 

 قرارداد

قيمت قطعي 
  زمان 

 عقد قرارداد

قيمت زمان تحويل 
  مندرج

 در قرارداد

مت زمان تحويل قي
 مندرج در قرارداد

  قيمت توافقي زمان  
 عقد قرارداد

حداكثر 
تاريخ 
 تحويل

 سالسه  ماهدوازده  ماهنه  روزسي 
 داخلي سه ماه

  وارداتي چهار ماه

حداقل 
سود 

 مشاركت

 ـ

حداقل سود 
سپرده برابر 
مقررات نظام 

بانکي در مدت 
 قرارداد

حداقل سود سپرده 
  يك ساله
 نظام بانكي

اقل  سود حد
  سه ساله سپرده

 نظام بانكي

 ـ

حداقل 
سود 

انصراف 
 )درصد(

حداكثرسه 
درصد كمتر از 
نرخ سود سپرده 
يک ساله نظام 

  بانكي

حداكثر سه درصد 
كمتر ازنرخ سود 
سپرده يک ساله 

 نظام بانكي

حداكثر سه درصد 
كمتر از نرخ سود 
سپرده يك ساله 

 نظام بانكي

حداكثر سه درصد 
كمتر از نرخ 

   ودسپردهس
يک ساله نظام 

 بانكي

حداكثر سه درصد 
كمتر از نرخ 

يک   سودسپرده
 ساله نظام بانكي

جبران 
تأخير در 
 تحويل

دو و نيم درصد 
 ماهانه

سود مشاركت 
بعالوه يک درصد 

 ماهانه

سود مشاركت 
  بعالوه  

 يک درصد ماهانه

سود مشاركت 
بعالوه يک درصد 

 ماهانه
 سه درصد ماهانه

 شرايط

  
ــتن  * نداشـــ

 ______  تعهدات معوق

در صورت عدم 
امكان تحويل خودرو 
موضوع قرارداد، 
خودروي جايگزين 
از ميان خودروهاي 
توليدي به انتخاب 
مشتري و شرايط 
مفاد قرارداد تحويل 

اين  . داده خواهد شد
موضوع شامل 
خودروي وارداتي 

 .شود نمي

در صــورت تــأخير 
بيش از دو مـاه در  
ــودرو  تحويـــل خـ

ــوع ــرارداد،  موض ق
مشـــتري حـــق  
انصـــراف خواهـــد 

 .داشت
  
  
  

 

 . کننده الزامي است گذاري توسط عرضه و شماره   CKD/CBUـ در کليه روشها، اطمينان از تأمين 

  . باشد ـ  در کليه روشها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطي ميسر مي 
هاي ليزينگ، رعايت قوانين مرتبط با آن  اري و شرکتمؤسسات اعتب ها، ـ در صورت استفاده از تسهيالت بانك 

هاي ليزينگ  مؤسسات اعتباري و شرکت ها، کننده از تأمين و پرداخت تسهيالت توسط بانك وحصول اطمينان عرضه
  . به متقاضي،پيش از انعقاد قرارداد و دريافت وجوه، الزامي است

ق قرارداد سررسيد شده ولي خودرو تحويل نگرديده هاي فوري، تعهداتي است که طب در فروش: تعهدات معوق *
  .است
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حداکثر مبلغ قابل دريافت در قراردادهـاي پـيش فـروش معـادل پنجـاه درصـد        ـ١تبصره

 .باشد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد مي
سود انصراف و خسارت تأخير مندرج در بخش ضوابط فـروش، بـه صـورت     ـ٢تبصره 

  . شود ار محاسبه ميروزشم
فروش خـودرو، مجـوز مربـوط     کننده موظف است قبل از اقدام به پيش عرضه ـ  ٥ماده

  .نمايد اخذشامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت 
کننـده    کننده موظف است نسبت به عقـد قـرارداد فـروش بـا  مصـرف      عرضه ـ  ٦ماده

مورد نظر از قبيل نشان تجـاري، نـوع،   در قرارداد فروش قيد مشخصات خودرو . اقدام نمايد
تيپ، رنگ و شرايط موضوع قرارداد مانند قيمت فروش، نرخ سود مشارکت، تـاريخ تحويـل   
خودرو با تعيين ماه و هفته تحويل، خسارت تـأخير در تحويـل، فهرسـت متعلقـات الزامـي      

پـوش متحـرک،    همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جـک، آچـار چـرخ، کـف    
کننـده،   مثلث خطر و تجهيزات درخواستي و ارائه يک نسـخه از اصـل قـرارداد بـه مصـرف     

  .الزامي است
ـ  هرگونه تغيير در اسـتانداردهاي اجبـاري پـس از عقـد قـرارداد، چنـان چـه         تبصره 

موجب افزايش هزينه و مشمول قيمت گذاري شود، با تصـويب مرجـع قيمـت گـذاري در     
  .شود قيمت فروش لحاظ مي

کننده موظف است در قـرارداد پـيش فـروش، سـود مشـارکت وجـوه        عرضه ـ ٧ماده
  .دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نمايد

کننده موظف اسـت در صـورت تـأخير در تحويـل خـودرو، از تـاريخ        عرضه ـ١تبصره
کننده، مبلغ خسـارت تـأخير در    تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف

  .تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و پرداخت نمايد
کننـده،   کننده پس از ابالغ دعوت نامـه کتبـي عرضـه    در صورتي که مصرف ـ٢تبصره

ظرف پانزده روز کاري نسبت بـه تصـفيه حسـاب خـودرو موضـوع قـرارداد اقـدام ننمايـد،         
کننده را بـه موعـد    اير متقاضيان تحويل و نوبت مصرفتواند خودرو را به س کننده مي عرضه

  .ديگري که نحوه تعيين آن در قرارداد مشخص شده، موکول نمايد
کننده  يک ماه پس از عقـد قـرارداد، سـود     در صورت اعالم انصراف مصرف ـ٣تبصره

نامه محاسبه و پرداخـت   اين آيين) ٤(انصراف بر مبناي ضرايب مندرج در جدول ذيل ماده 
کننده موظف است سود انصراف و مبلـغ پرداختـي را ظـرف بيسـت روز بـه       عرضه. شود يم

کننده قبل از يـک مـاه از زمـان عقـد قـرارداد       انصراف مصرف. کننده پرداخت نمايد مصرف
  .شود مشمول سود انصراف نمي

کننده بيش از بيسـت   در صورتي که زمان بازپرداخت وجوه پرداختي مصرفـ ٤تبصره
ود انصراف متعلقه از تاريخ تأخير تا تاريخ بازپرداخـت وجـوه مـذکور نيـز بايـد      روز شود، س

  .محاسبه و پرداخت گردد
 کننده موظف است هرگونه تغيير در شرايط عرضه را نسـبت بـه شـرايط    عرضهـ   ٨ماده 

کننـده در الحاقيـه قـرارداد     مندرج در قرارداد به استثناي الزامات قانوني، رضايت کتبي مصرف
  .ه، قبل از ارسال دعوت نامه تکميل وجه، قيد و به تأييد و امضاي طرفين برساندمنعقد

ـ  در صورت بروز مشکل در فرآيند رعايت اسـتانداردهاي مصـوب و تـأخير در     تبصره 
کننـده بـر عهـده     تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارات وارده و کسب رضـايت مصـرف  

  .کننده است عرضه
کننده  است در زمان تحويل، خودروي درخواستي مصرفکننده موظف  عرضه ـ٩ماده 

را در حضور وي کنترل نموده و پس از حصول اطمينـان از عـدم وجـود عيـب، خـودرو را      
  .تحويل دهد
کننده موظف است در صورت وجود عيب احتمالي در خـودرو، عيـب    عرضهـ ١تبصره 

ط بر آن کـه رفـع عيـب،    مربوط را مطابق زمان استاندارد تعميراتي مربوط، رفع کند مشرو
کننـده موظـف اسـت     درغير اين صورت عرضـه . موجب کاهش ارزش قيمتي خودرو نگردد

  .کننده اقدام نمايد رضايت کتبي مصرف اخذنسبت به تعويض خودرو و يا 
كننده در دوره تضمين بـه نماينـدگي مجـاز مراجعـه      در صورتي که مصرفـ ٢تبصره 

ر شـرايطي در مـدت زمـان بـاقي مانـده از دوره      نمايد و رفع كامل عيوب خودرو تحـت هـ  
كننده يا واسطه فروش با نماينـدگي مجـاز    مذکور براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه

كننـده ترتيبـي    موظف است ضمن الزام نمايندگي مجاز به اعالم كتبي موضوع بـه مصـرف  
 .ب گردداتخاد نمايد كه خودرو در اولين فرصت ممكن تحت شرايط تضمين رفع عي

کننده موظف است در صورتي كه رفع عيوب خودرو مستلزم گذشـت   عرضهـ ٣تبصره
زمان باشد، ضمن ثبت دقيق عيوب خـودرو در دو نسـخه و تحويـل يـک نسـخه از آن بـه       

  .نامه رفتار نمايد اين آيين) ١٧(کننده، برابر ماده  مصرف
اه بـا درج  كننده موظف است سند فـروش، صورتحسـاب فـروش همـر     عرضهـ ١٠ماده

تفكيكي اقالم تشكيل دهنده، بهاي خودرو شـامل بهـاي خـالص خـودرو، شـماره گـذاري،       
ــوط، برگــه   ــوارد مرب ــات و ســاير م ــوارض، مالي ــاي ضــمانت،كتابچه راهنمــاي   بيمــه، ع ه

کننده حداقل به زبان فارسـي و تجهيـزات اضـافي را در زمـان تحويـل خـودرو بـه         مصرف
  .كننده ارائه نمايد مصرف

هـاي زيـر و    کننده موظف است نسبت به تهيه نظامـات و دسـتورالعمل   عرضه ـ١١ماده
  :نظارت بر حسن اجراي آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغي وزارت اقدام نمايد

  .الف ـ فرآيند فروش
  . کننده ب ـ فرآيند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف

  .پ ـ بازرسي قبل از تحويل خودرو
  .کننده تا نمايندگي مجاز ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه
  .هاي مجاز خود کننده و نمايندگي ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه

ريزي تعميرات و تـرخيص خـودرو    ج ـ پذيرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه 
  .نمايندگي مجاز به

  .هاي مختلف خودروچ ـ راهنماي تعميراتي بخش
نظام تأمين و توزيع به موقع کليه قطعات مورد نياز واسطه خدمات پس از فـروش  ح ـ   

  .و نمايندگي مجاز آنها
  .هاي مجاز خود خ ـ نظام تشويق، تنبيه و اعطا و لغو نمايندگي

  .هاي مجاز خودد ـ ارتقاي كمي و كيفي شبكه نمايندگي
ل پـذيرش  ذ ـ اطالع رساني شـفاف رتبـه نماينـدگي و حقـوق مشـتريان در محـ       

  .نمايندگي مجاز
  .هاي مجاز ر ـ نظام نظرسنجي از مراجعين كليه نمايندگي

  .ز ـ ساز وکار رديابي قطعات به ويژه قطعات ايمني نصب شده بر روي خودرو
ژ ـ نظام رسيدگي به شكايات و تعيين تکليف موضوع با رعايـت ضـوابط قـانوني ظـرف      

  .بيست روز
  هاي امدادي در دوره تضـمين و دوره تعهـد بـراي    س ـ نظام ارايه خدمات سيار و طرح 

  .مشترکين خود
دوره تضمين براي خودروهـاي سـبك شـامل سـواري، ون و وانـت از تـاريخ       ـ ١٢ماده

كيلـومتر،  ) ٤٠٠٠٠(کننده حداقل دو سال يا كاركردي برابـر چهـل هـزار     تحويل به مصرف
س، ميـدل بـاس،   بـو هركدام زودتـر فـرا برسـد، بـراي خودروهـاي سـنگين شـامل مينـي        

کننـده حـداقل دو سـال يـا      اتوبوس،كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصـرف 
كيلومتر، هركدام زودتـر فـرا برسـد و بـراي انـواع      ) ٢٠٠٠٠٠(كاركردي برابر دويست هزار 

  .باشدکننده حداقل يک سال مي موتورسيكلت از تاريخ تحويل به مصرف
د براسـاس سياسـت تجـاري خـود و بـه منظـور       توانکننده مي عرضهـ ١تبصره 

کننده، نسبت به افزايش دوره تضمين يـا تعهـد اقـدام     مندي مصرف افزايش رضايت
نمايد كـه در ايـن صـورت بايـد جزئيـات شـرايط آن بـه طـور کتبـي و شـفاف بـه            

  .كننده اعالم گردد مصرف
 ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سـه سـال، بـراي خودروهـاي     ـ٢تبصره

  .باشدسنگين حداقل هجده ماه و براي موتورسيكلت حداقل سه ماه مي
کننده موظف است قطعات، مواد مصرفي و اسـتهالكي ناشـي از عيـوب     عرضهـ ٣تبصره 

  .هاي خودرو را مشمول خدمات دوره تضمين نمايدکيفي و مونتاژي در هر يك از مجموعه
سـارت حاصـل از حادثـه يـا     تعمير يا تعويض قطعـات خـودرو، ناشـي از خ   ـ ٤تبصره 

  .گرددتصادف كه به علت عيب فني خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمي
هاي خودرو به جز قطعات و مـواد مصـرفي، مشـمول    کليه قطعات و مجموعهـ ١٣ماده

  .باشند خدمات دوره تضمين مي
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فهرست قطعاتي که به عنوان قطعات و مواد مصرفي قلمـداد نشـده ازجملـه     ـ١تبصره
کاهنده آاليندگي هوا شـامل کـربن کنيسـتر، کاتاليسـت کـانورتور، حسـگر دوم        تجهيزات

باشـد،   اکسيژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمين خودرو مي
  .توسط وزارت تعيين و ابالغ خواهد شد

عملکرد صحيح سيستم و قطعات کيسه هـوا صـرفاً مشـمول دوره تضـمين     ـ ٢تبصره
  .باشد براساس استانداردهاي ابالغي شامل دوران تعهد نيز مينبوده و 

عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شـرايط منـدرج در   ـ ١٤ماده
کننــده خــودرو در شــبکه نماينــدگي هــاي مجــاز شــرکت  کتابچــه راهنمــاي مصــرف

از  هاي مرتبط خودرو به خدمت مـورد نظـر،   کننده خودرو، باعث خروج مجموعه عرضه
  .گردد شرايط تضمين مي

مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تـأمين قطعـات، ده سـال بعـد از     ـ ١٥ماده 
  .باشد كننده مي فروش آخرين دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط عرضه

كننده موظف است نسبت به راه اندازي سامانه اي مبتني بر فنـاوري   عرضهـ ١٦ماده
کننـده   قانون و تعيين زمان و محل مراجعه مصرف) ٥(ت به منظور رعايت مفاد ماده اطالعا

كننـده   در صـورتي كـه مصـرف   . هاي مجاز در دوره تضمين و تعهد اقدام نمايد به نمايندگي
كننـده بايـد در اولـين زمـان      تأكيد بر پذيرش در نمايندگي خاصي را داشـته باشـد عرضـه   

  .است، اقدام نمايدممكن، نسبت به اجراي اين درخو
کننده موظف است چنانچه رفع عيوب خـودرو در دوره تضـمين كـه     عرضهـ ١٧ماده

ناشي از خسارت حاصل از حادثـه و يـا تصـادف نباشـد و بـيش از دو روز كـاري يـا زمـان         
استاندارد تعميرات تأييد شده به طول انجامد، به تأمين خودرو مشـابه جـايگزين در طـول    

ورت عدم امكان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شـرح مفـاد   مدت تعميرات و در ص
  .نامه اقدام نمايد اين آيين

مدت زمان توقف خودرو، براي پرداخت خسـارت در دوره تضـمين و دوره   ـ ١تبصره
تعهد به ترتيب بعد از دو و هفت روز كاري و يا زمان استاندارد تعميرات تأييـد شـده، بـراي    

ر نمايندگي اعم از تعطيل و غيرتعطيـل بـدون در نظرگـرفتن    كليه روزهاي توقف خودرو د
فرآيندهاي داخلي سازنده و واردكننده و نيز واسطه خدمات پس از فـروش و يـا نماينـدگي    
مجاز آن، آغاز و در روزي كه نمايندگي مجاز پس از انجام تعميـرات الزم، آمـادگي تحويـل    

در هـر صـورت مـدت زمـان توقـف      . يابـد  نمايد، پايان مـي كننده را اعالم  خودرو به مصرف
  .شود خودرو به دوره تضمين يا تعهد خودروي مربوط اضافه مي

كننـده بـراي رفـع عيـب تكـراري بـه همـان         در صورت مراجعـه مصـرف  ـ ٢تبصره
هاي مجاز ديگـر بـراي بـار دوم و يـا بيشـتر، زمـان        نمايندگي مجاز و يا هريك از نمايندگي

  .گرددش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه ميتوقف خودرو از بدو تاريخ پذير
هـاي خـودرو كـه بـه      در صورتي که عيوب موجود در هر يك از مجموعـه ـ ٣تبصره

قانون موجب بروز حادثه يا تصـادف و يـا   ) ٣(تشخيص مرجع رسيدگي كننده موضوع ماده 
بـر   آاليندگي بيش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط اين مـاده بـوده و  

  .باشدكننده خودرو مي عهده عرضه
ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از مـوارد  ـ ١٨ماده 

  :حادثه و تصادف به شرح زير است
از زمان تحويل خودرو بـه نماينـدگي مجـاز بـه ازاي هـر روز      : الف ـ خودروي سواري 

نامـه بـه مقـدار پـانزده ده هـزارم       نايـن آيـي  ) ١٧(توقف مازاد، به ميزان يادشـده در مـاده   
كننـده   كننـده بـه مصـرف    بهاي خودرو به عنوان هزينـه توقـف توسـط عرضـه    ) ٠٠١٥/٠(

  .شودپرداخت مي
از زمان تحويل خودرو به نمايندگي بـه  ): تاكسي، وانت، ون(ب ـ خودروي عمومي  

ه مقدار دو هزارم نامه ب اين آيين) ١٧(ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده 
كننـده   كننـده بـه مصـرف   بهاي خودرو به عنوان هزينـه توقـف توسـط عرضـه    ) ٠٠٢/٠(

  .شودپرداخت مي
بـوس، ميـدل بـاس، اتوبـوس، كاميونـت، كـاميون و        مينـي (پ ـ خـودروي سـنگين    

نامه به مقـدار   اين آيين) ١٧(به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شده در ماده  ):كشنده
كننــده بــه  بهــاي خــودرو بــه عنــوان هزينــه توقــف توســط عرضــه) ٠٠١/٠(زارم يــك هــ
  .شودكننده پرداخت مي مصرف

ايـن  ) ١٧(به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان ياد شـده در مـاده   : ت ـ موتورسيكلت 
بهاي موتورسيکلت به عنـوان هزينـه توقـف توسـط     ) ٠٠١/٠(نامه به مقدار يك هزارم  آيين

  .شودكننده پرداخت مي مصرفكننده به  عرضه
در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب ـ ١تبصره

  .پذيرد با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري انجام مي
كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه خدمات پـس از فـروش    عرضهـ ٢تبصره
يت خودرو، نسبت به پرداخـت خسـارت   مدارک مثبته در مورد احراز مالک اخذخود پس از 

  .توقف خودرو دركمتر از پانزده روز اقدام نمايد
ي سنگين بيش از يك مـاه بـه طـول    در صورتي كه توقف خودروـ ٣تبصره

كننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر يك ماه،  انجامد، با موافقت كتبي مصرف
بهاي خودرو عالوه بر مقدار  )٠٠٠٢/٠(كننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم  عرضه

  .باشدقبلي مي
كننده موظف است رأساً يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس  عرضهـ ١٩ماده

كننده شامل موارد اشـاره   از فروش، ساز و کار پرداخت هزينه خسارات وارده به مصرف
بايد به گونه عملكرد اين نظام. اندازي و اجرا نمايدنامه را راه شده در قانون و اين آيين

كننده را از ميزان و چگونگي دريافت هزينه ها و خسارت خودروي اي باشد كه مصرف
  .خود مطلع نمايد

كننده موظف است رأساً يا از طريـق شـبکه نماينـدگي مجـاز خـود       عرضهـ ٢٠ماده 
تحت هر شرايطي به پذيرش کليه خودروهايي كه به دليل وجود عيب قطعات ايمنـي قـادر   

  .نيستند، اقدام نمايدبه تردد 
ـ  هـاي بـارگيري و حمـل    کننده موظف است در دوره تضمين، هزينـه  عرضه تبصره 

خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به نزديک ترين نمايندگي مجـاز را بـه اسـتثناي    
  .هاي خودرو نباشد، تقبل نمايدموارد تصادفي كه ناشي از عيوب ساير قطعات و مجموعه

كننده در دوره تعهد موظف است از طريـق واسـطه خـدمات پـس از      رضهعـ ٢١ماده
هاي تحت مسئوليت خـود و  هاي مجاز، نسبت به پذيرش تمام خودروفروش و يا نمايندگي

همچنين ساير خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نماينـدگي  
  .يدرسمي، مطابق با دستورالعمل ابالغي وزارت اقدام نما

كننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميـرات، قطعـات    عرضهـ ٢٢ماده
نامـه و همچنـين تـدوين جـدول      اين آيـين ) ٢(ماده ) ط(يدکي و مواد مصرفي مطابق بند 

زمـان تعميــرات، مطــابق بــا اســتاندارد ســازنده خــودرو اقــدام نمــوده و پــس از تطبيــق و  
کننـده، آن را   ه از زمان اعالم شرکت عرضهگذاري توسط شرکت بازرسي ظرف يک ما صحه

براسـاس ايـن   . هـاي مجـاز خـود ابـالغ نمايـد      به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي
كننـده را بـه    خدمات پـس از فـروش، صورتحسـاب مصـرف     و يا واسطهضوابط، نمايندگي 

  .نمايد ايشان تسليم مي
ـ  ب صادره با نرخ خـدمات  كننده موظف است امكان مقايسه صورتحسا عرضه تبصره 

  .را از طريق پايگاه اطالع رساني خود فراهم نمايد
هـاي مجـاز را ملـزم نمايـد تـا ضـمن        كننده موظف است نمايندگي عرضه ـ٢٣ماده

کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه يا سـه هـزار    تسليم صورتحساب به مصرف
به مدت شش ماه يـا ده هـزار کيلـومتر، هـر     كيلومتر، هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را 

  .کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمايند
نمايندگي مجاز موظف است چنانچه تشخيص دهد عالوه بر عيوب  ـ٢٤ماده

مندرج در برگ پذيرش، خودرو عيب ديگري دارد، قبل از تعمير يا تعويض قطعه، 
در . يين تكليف نمايدكننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعبا مصرف

كننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صـورت كتبـي    صورت عدم موافقت مصرف
  .مستندسازي شود

ـ  نمايندگي مجاز موظف است در دوره تعهد، داغي قطعات تعويضي را  تبصره 
  .كننده تحويل و رسيد دريافت نمايد مصرف به

انون به علت عدم كيفيت ق) ٣(چنانچه به تشخيص مراجع مذکور در ماده  ـ٢٥ماده
كننـده، واسـطه    انگاري و يا استفاده از قطعات غير اسـتاندارد توسـط عرضـه    تعميرات، سهل

كننـده   كننده گردد، عرضه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز، خسارتي متوجه مصرف
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موظف به جايگزين كردن قطعـات، رفـع نقصـان خـدمات بـدون دريافـت وجـه و جبـران         
  .باشد مي خسارات وارده

هاي مجاز و واحدهاي خدمات سيار، بر اساس دستورالعمل  تعداد نمايندگي ـ٢٦ماده
  .ابالغي وزارت تعيين خواهد شد

كننده موظف است در شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خـدمات   عرضه ـ٢٧ماده
پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت واحدهاي داراي سـطح کيفـي قابـل قبـول، مطـابق بـا       

و ) ١٩١١٧اسـتاندارد شـماره   (ط استاندارد ملي شيوه ارائـه خـدمات پـس از فـروش     ضواب
  .دستورالعمل شرايط، ضوابط و ارزيابي خدمات فروش استفاده نمايد

هـا  اي براي واسطهكننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رايانه عرضه ـ٢٨ماده
به مدت توقـف خـودرو،   هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاس و نمايندگي

فهرست قطعات و مواد مصرفي و اجرت تعميرات براي هر خـودرو و نيـز صورتحسـاب هـر     
  .كننده اقدام نمايد مصرف

ـ   کننده موظف است امکان دسترسي شرکت بازرسي بـه اطالعـات   شرکت عرضه تبصره 
  .اين شبکه را فراهم نمايد

و جلب رضايت ايشان كنندگان  مسؤوليت رسيدگي به شكايات مصرف ـ٢٩ماده 
كننده و  در صورت بروز اختالف بين عرضه. باشد كننده مي در مرحله اول برعهده عرضه

ها و با نظارت  هاي صنعت، معدن و تجارت استان كننده، رأساً از طريق سازمان مصرف
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار 

تواند به هيات حل اختالف  کننده تأمين نشود، مي يت مصرفچنانچه رضا. گيرد مي
هيأت حل اختالف موظف است ظرف . قانون مراجعه کند) ٣(ماده ) ٢(موضوع تبصره 

بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعالم رأي 
ده روز از تاريخ  اين رأي بايد ظرف. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هيأت است. كند

  .ابالغ اجرا شود
دبيرخانه هيأت حل اختالف موضوع اين ماده و محل تشکيل جلسات آن  ـ١تبصره

  .باشد ها مي در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
ها مكلف است ظرف يك ماه از  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ـ٢تبصره

اختالف مربوط را در محل آن سازمان با  هاي حل نامه، هيأت تاريخ تصويب اين آيين
هاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات، نيروي انساني و محل الزم را  استفاده از پست

  .در اختيار آنها قرار دهد
 ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيأت حل اختالف رايگان است، اما ـ٣تبصره

كند بايد ظرف پنج روز از  ار نظر ميكارشناس رسمي كه در هيأت حاضر و اظه الزحمه حق
تاريخ اعالم هيأت، توسط شاکي پرداخت شود، در غير اين صورت، هيأت پرونده اعتراض 

  .نمايد را با ذكر دليل مختومه اعالم مي
رح ـدگان جهت طـكنن رفـهايي كه مص ا و سازمانـادهـه نهـكلي ـ٤تبصره

كننده را به وزارت  مصرفنمايند موظفند شكايت  شكايت به آنها مراجعه مي
  .ارسال نمايند

کنندگان و توليدکنندگان ظرف يک ماه پس از  سازمان حمايت مصرف ـ ٥تبصره
نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسيدگي به شکايات مصرف کنندگان  ابالغ اين آيين

  .خودرو را به سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها اعالم نمايد
هاي مجاز را  نده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمايندگيكن عرضه ـ٣٠ماده

ربط آن  هاي اجرايي ذي نامه و دستورالعمل براساس وظايف تعيين شده در قانون و آيين
  .ايجاد نمايد

خدمات واسطهكننده خودرو، واسطه فروش،  نظارت و ارزيابي ادواري عرضه تبصره ـ
 کننده، هاي ارزيابي به وزارت و عرضهنها و ارائه گزارشهاي مجاز آ پس از فروش و نمايندگي

  .باشدبه عهده شرکت بازرسي منتخب وزارت مي
هاي مجاز فعال و  كننده موظف است نام و نشاني كليه نمايندگي عرضه ـ٢تبصره

کننده  تعليق شده خود را به همراه ساير مشخصات و همچنين مشخصات مشتريان مراجعه
از فروش شامل نام مشتري، شماره تماس، نوع خودرو، تاريخ به شبکه خدمات پس 

پذيرش و نام نمايندگي مراجعه شده را بصورت دسترسي برخط جهت ارزيابي عملکرد آن، 
  .به شرکت بازرسي معرفي نمايد

 ده وزارتـر عهـامه بـن راي اين آيينـر حسن اجـارت بـوليت نظـمسئ ـ٣١ماده
  .است

و ـلغ ٢٩/٠٢/١٣٨٩ورخ ـم ٤٤١٣٣/٤٣٦٧٨اره ـه شمـامـن مـتصمي ـ٣٢ماده
  .شود مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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