
 حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودروآئين نامه اجرايي قانون 

 یهاینـدگیخـدما  سـا اف فـروش و نما  یهـا  فروش، واسطه    یکنندگان، واسطه  ها  نامه شامل تمام عرضه      نییآ  نیـ ضوابط مندرج درا۱ماده

 کلتیو انـواع موتورسـ  لـریکشـنده، تر  ون،یکام  ونت،یباس، اتوبوس، ون، وانت، کام  دلیم  بوس،ینیم  ،یاعم اف سوار  یموتور  هینقل  لیمجاف انواع وسا

 باشد.  یخارج م  ایداخل کشور  اختس

 

 :روندیمشروح مربوط به کار م  یدر معان ریاصطالحا  ف  نامهنییآ نیـ در ا۲ماده

 

 ۱۳۸۶اف حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب  تیـ قانون: قانون حما الف

 

 ـ وفار : وفار  صنعت، معدن و تجار . ب

 

نو ساخت داخـل کشـور  یواسطه فروش، مبادر  به فروش خودروها قیاف طر ای میکه به طور مستق یحقوق ای یقیکننده: هر شخص حقـ عرضه  پ

 .دینمایخود م یواردات  ای

 

قطعـا   نیو تـمم را یـخـدما ، تعم یبانیضمانت و تعهد شامل سشت لیمحصول اف قب  کیخدما  سا اف فروش    هیـ خدما  سا اف فروش: کل   

 .باشدیکارکرد مطلوب محصول م نیاستاندارد که موجب تضم

 

توأماً عهده دار خدما  فـروش و سـا اف   ایکننده، صرفاً  که با موافقت عرضه  یحقوق  ای  یقیـ واسطه خدما  فروش و سا اف فروش: اشخاص حق  ث

 یبـه عنـوان شـرکت ایـکننـده  اف مجموعـه عرضـه  یبه عنوان بخشـ تواندی. واسطه مذکور مباشند یمجاف م یهایندگینما قیفروش خودرو اف طر

 .دینموده و خدما  خود را ارائه نما تیکننده فعالنظار  عرضه تمستقل تح

 

کننده عهده دار فروش و خدما  سا اف فروش خودرو در طول مد  ضمانت که با موافقت عرضه  یحقوق  ای  یقیمجاف: هر شخص حق  یندگیـ نما  ج

 است.

 

مربوط به امور خدما  سا اف فروش  وهیش نییدرخصوص تع(  ۱۹۱۱۷شماره )  یخدما  سا اف فروش خودرو: براساس استاندارد مل  هیارا  وهیـ ش  چ

عملکـرد آنهـا  شیو سا یرده بند نین و همچنمجاف آ  یها  یندگیکننده، واسطه خدما  سا اف فروش و نماعرضه  یابیها و نحوه ارفخودرو، شاخص

 .باشدیم

 

مربوط به امـور خـدما  فـروش خـودرو،   وهیش  نییکه به منظور تع  یخدما  فروش خودرو: دستورالعمل  یابیضوابط و ارف  ط،یـ دستورالعمل شرا  ح

و   هیـعملکرد آنهـا توسـط وفار  ته  شیو سا  یبندرده  نیآن و همچن  یهایندگیکننده، واسطه خدما  فروش و نماعرضه  یابیها و نحوه ارفشاخص

 .شودیابالغ م

 

مسـافت مشـخص  یطـ ایـ یدوره فمـان کیخودرو که در   ضیتعو  ایقطعا     ضیو تعو  نیتمم  را ،ی: مجموعه خدما  تعمنیـ خدما  دوره تضم  خ

 .باشدیکننده مبه عهده عرضه گانیو انجام آن به صور  را نامهنییآ نیا(  ۱۳و )(  ۱۲مطابق مواد )

 



( ۱۵مشخص مطـابق مـاده ) یدوره فمان کیخدما  که در  یبانیقطعا  و سشت ضیو تعو نیتمم  را ،یـ خدما  دوره تعهد: مجموعه خدما  تعم  د

کننده انجـام مصـرف یکننده براعرضه یاف سو نامه«نییآ نیا(  ۲اجر  »برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( ماده )  افتیو در قبال در  نامهنییآ  نیا

 .شودیم

 

 شود.  یکننده ارائه ممجاف به مصرف یندگیاف نما رونیکه در محل استقرار خودرو در ب یراتی: خدما  امداد و تعماریـ خدما  س  ذ

 

 یرسـم  یتخصصـ  یهااستانداردها و دستورالعمل  ریسا  ای  یالملل    نیب  ،یمل  ،یا  که مطابق با استاندارد کارخانه    یاستاندارد: خدمات  یـ خدما  فن  ر

 باشد.

 

کننده و اسـتااده مطلـوب اف خـودرو کـه دوره ضمانت و تعهد خدما  عرضـه  تیمسئول  رندهیو در برگ  یاست به فبان فارس  ینامه: سندـ ضمانت  ف

 شود.  یکننده ممصرف لیکننده به همراه خودرو، تحوتوسط عرضه

 

 و مقدار بار. نیدر مورد تعداد سرنش ژهیکننده به و عرضه  یوـ استااده مطلوب اف خودرو: استااده اف هر خودرو مطابق مشخصا  اعالم شده اف س ژ

 

کننده کننده بـه مصـرفخودرو اف طرف عرضه  لیدر فمان تحو  دیکه با  ،یاست حداقل به فبان فارس  یکننده: کتابچه امصرف  یـ کتابچه راهنما  س

 ،سخـش ویـراد لیـهمراه خـودرو اف قب یمتعلقا  الزام نینحوه استااده مطلوب اف خودرو ، عناو  لیاف قب  یموارد  یحاو  دیکتابچه با  نیشود. ا  میتسل

بـرون   ،یشـهر  کلیسـ  کیـمصرف سوخت )به تاک  زانیخودرو، م  یاضاف  زا یچرخ فاساس، جک، آچار چرخ، کف سوش متحرک، مثلث خطر و تجه

مجاف شبکه فروش و خدما  سـا اف فـروش، مـتن قـانون،   یها    یندگینما  یشاننام و ن  ،یا  دوره    یدهایبافد  نیعناو  نی( و همچنیبیو ترک  یشهر

 آن باشد. ییاجرا یهارالعملو دستو نامهنییآ

 

 است. نیمشابه و درصور  عدم امکان، سرداخت خسار  توقف خودرو در دوره تضم یخودرو  یمشابه: واگذار نیگزیجا یخودرو  نیـ تمم ش

 

 .شودیم نییدر رشته مرتبط تع یدادگستر یکه بر اساس نظر کارشناس رسم  یمتی: قیکارشناس متیـ ق ص

 

عملکـرد   یابیـانجـام ارف  یکـه توسـط وفار  بـرا  رانیـاسـتاندارد ا  یاف طرف سـافمان ملـ  تیصالح  یدارا  یحقوق  تی: شخصیـ شرکت بافرس  ض

کننده بـه وفار  و عرضـه  یمـورد  ایـ  یادوار  یهـامجـاف و ارائـه گزارش  یها  یندگیکننده، واسطه فروش، واسطه خدما  سا اف فروش، نماعرضه

 .شودیانتخاب م

 

دسـتمزد  ایـاجـر   ار،یسـ مجاف، واسطه خدما  سـا اف فـروش و خـدما  های یندگینما تیبودن فعال یـ نرخ خدما  و قطعا : نظر به صنا  ط

نظـار   ونیسـیکم تیـ با محور۱۳۹۲کشور ـ مصوب  یقانون نظام صنا یاصالح( ۵۱مطابق ماده )  ینرخ قطعا  و مواد مصرف  نیخدما  و همچن

 . شودیم  افتیدر یکننده، اف وبه مصرف یخدما  و ابالغ صورتحساب رسم ئهارا یو در افا نییتع

 

 مسافت نکرده باشد. یط لومتریک(  ۹۹اف ) شیکننده ببه مصرف لیکه به هنگام تحو یینو: خودرو یـ خودرو ظ

 

 .شودیعدم امکان استااده متعارف اف آن م  ایکاال، خدمت   یکه موجب کاهش ارفش اقتصاد  یحالت رییتغ  ایو  صهینق  اده،ی: فبیـ ع  ع

 



 آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد. بیکه ع   ی: قطعات خودرو یمنیـ قطعه ا غ

 

 یاسـالم یجمهـور  یانتظام  یروین  یو رانندگ  ییراهنما  ایو سل  رانیاستاندارد ا  یسافمان مل  یقطعا  توسط وفار  با همکار  نیـ فهرست ا  تبصره

 .شودیو اعالم م هیته رانیا

 

 صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد. جـادیکه احتمـال ا  یـوبـی: ع یمنیا  بیـ ع   ف

 

 یمنـیا وبیـفهرسـت ع  ران،یـا یاسالم یجمهور یو رانندگ ییراهنما  ایو سل  رانیاستاندارد ا  یسافمان مل  یـ وفار  موظف است با همکار  تبصره

 .دیو ابالغ نما هیخودرو را ته یقطعا  مشمول استاندارد اجبار نیخودرو و همچن

 

 لترهـای(، فیشـو شـهیش عیو ما خیضد عیما ری)نظ عا ی(، ماربکایروغن موتور و گ ریها )نظمانند روغن ی: قطعا  و موادیـ قطعه و ماده مصرف  ق 

 و ابالغ خواهد شد. هیکه فهرست کامل آن توسط وفار  ته یقطعا  و مواد ریهوا و روغن( و سا  ن،یبنز لتریف ری)نظ

 

فـروش و خـدما  سـا اف  ،یطـیمح ستیف یندگیآال ت،یایک ،یمنیا د،یها و مشخصا  ناظر بر تول    اریمع  هی: کلیـ استانداردها و مقررا  ابالغ   ک

کننده عرضه یآنها اف سو تیو وفار  نات ابالغ و رعا ستیف طیسافمان حااظت مح  ران،یاستاندارد ا  یوفار ، سافمان مل  یفروش خودرو که اف سو

 است. یالزام

 محسوب خواهد شد.    یابالغ   یها با موارد فوق، جزو استاندارد  ر یکننده در صور  عدم مغاعرضه  یها  شرکت   یفن  یها ـ استاندارد  تبصره

 

 لیفروش اف قب  طیو شرامشخصا  خودرو    دیمحصوال  با ق  ینترنتیخود، نسبت به فروش ا  یرسانکننده موظف است در سامانه اطالعـ عرضه۳ماده

. تبصـره ـ دیـمـوارد مـرتبط اقـدام نما  ریو سـا  لیـخودرو، سـود مشـارکت، فمـان تحو  متیق  ،یدرخواست  زا یرنگ، تجه  پ،ینوع، ت  ،یتجارنشان  

 .  دینما یعموم یموصوف را اطالع رسان طیفروش شرا ندیفرآ یقبل اف اجرا یکننده موظف است حداقل دو روفکارعرضه

 

 نـدیمختلف فروش و فرآ یهارنگ و متعلقا ، ضوابط و روش پ،ینوع، ت  دیخود به همراه ق  حصوال م  یینها  متیکننده موظف است قعرضهـ  ۴ماده

 دیـخر  انیمجاف فروش خود، در دسترس متقاضـ  یهایندگیو نما  یرساناطالع  گاهیو در سا  هیته  ریرا به صور  شااف و روشن مطابق جدول ف  دیخر

 مختلف فروش یقرار دهد: ضوابط و روشها

 

محصول مورد نظر در هنگـام عقـد قـرارداد  یفروش نقد متیفروش معادل سنجاه درصد ق شیس  یدر قراردادها افتیـ حداکثر مبلغ قابل در۱تبصره

 .  باشدیم

 . شودیمندرج در بخش ضوابط فروش، به صور  روفشمار محاسبه م ریـ سود انصراف و خسار  تمخ۲تبصره 

 

 .  دیقابل عرضه را اف وفار  اخذ نما یخودرو، مجوف مربوط شامل تعداد خودرو  فروششیکننده موظف است قبل اف اقدام به س ـ عرضه  ۵ماده

 

مشخصـا  خـودرو مـورد نظـر اف  دیـ. در قرارداد فروش قدیکننده اقدام نماکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفـ عرضه  ۶ماده

مـاه و هاتـه  نیـیخـودرو بـا تع  لیـتحو  خیفروش، نرخ سود مشارکت، تار  متیقرارداد مانند ق  عموضو  طیرنگ و شرا  پ،ینوع، ت  ،ینشان تجار  لیقب



سـوش متحـرک، سخش، چرخ فاساس، جک، آچـار چـرخ، کف  ویراد  لیهمراه خودرو اف قب  یفهرست متعلقا  الزام  ل،یدر تحو  ریتمخ  خسار   ل،یتحو

 است.  یکننده، الزامبه مصرف دادنسخه اف اصل قرار کیو ارائه  یدرخواست زا یمثلث خطر و تجه

مرجع  بیشود، با تصو یگذار متیو مشمول ق  نهیهز  شیسا اف عقد قرارداد، چنان چه موجب افزا  یاجبار  یدر استانداردها  رییتبصره ـ هرگونه تغ

 .  شودیفروش لحاظ م متیدر ق یگذار متیق

مندرج در قـرارداد  لیتحو خیتا تار  عهیود  افتیدر  خیرا اف تار  یافتیدر  جوهفروش، سود مشارکت و  شیکننده موظف است در قرارداد س ـ عرضه  ۷ماده

 .  دیسرداخت نما

کننده، خـودرو بـه مصـرف لیـمندرج در قرارداد تا فمان تحو لیتحو خیخودرو، اف تار لیدر تحو ریکننده موظف است در صور  تمخـ عرضه۱تبصره

 .دیمحاسبه و سرداخت نما یرا نسبت به وجوه سرداخت لیدر تحو ریمبلغ خسار  تمخ

حسـاب خـودرو موضـوع  هینسبت به تصـا یکننده، ظرف سانزده روف کارعرضه یکننده سا اف ابالغ دعو  نامه کتبکه مصرف  یـ در صورت۲تبصره 

آن در قرارداد  نیینحوه تع هک یگریکننده را به موعد دو نوبت مصرف لیتحو  انیمتقاض  ریخودرو را به سا  تواندیکننده معرضه  د،یقرارداد اقدام ننما

 .  دیل نمامشخص شده، موکو

 نیـا( ۴مـاده ) لیـمنـدرج در جـدول ذ بیضـرا یماه سا اف عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنا  کیکننده  ـ در صور  اعالم انصراف مصرف۳تبصره

. دیـکننده سرداخـت نماروف بـه مصـرف ستیب ظرفرا  یکننده موظف است سود انصراف و مبلغ سرداخت. عرضهشودیمحاسبه و سرداخت م  نامهنییآ

 . شودیماه اف فمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نم کیکننده قبل اف انصراف مصرف

 خیتـا تـار  ریتـمخ  خیروف شـود، سـود انصـراف متعلقـه اف تـار  سـتیاف ب  شیکننده بمصرف  یکه فمان بافسرداخت وجوه سرداخت  یـ در صورت۴تبصره

 محاسبه و سرداخت گردد.  دیبا زین  مذکوربافسرداخت وجوه 

 یکتبـ تیرضـا ،یالزاما  قانون یمندرج در قرارداد به استثنا  طیعرضه را نسبت به شرا  طیدر شرا  رییکننده موظف است هرگونه تغـ عرضه  ۸ماده   

 برساند.   نیطرف یضامو ا  دییو به تم   دیوجه، ق لیقرارداد منعقده، قبل اف ارسال دعو  نامه تکم هیکننده در الحاقمصرف

 تیجبران خسارا  وارده و کسب رضـا  تیخودرو، مسئول  لیدر تحو  ریمصوب و تمخ  یاستانداردها  تیرعا  ندیتبصره ـ در صور  بروف مشکل در فرآ

 کننده است. کننده بر عهده عرضهمصرف

اف  نـانیکنترل نمـوده و سـا اف حصـول اطم یکننده را در حضور ومصرف یدرخواست یخودرو ل،یکننده موظف است در فمان تحوـ عرضه۹ماده  

 دهد.   لیخودرو را تحو  ب،یعدم وجود ع 

مربـوط، رفـع کنـد  یراتـیمربوط را مطابق فمان اسـتاندارد تعم بیدر خودرو، ع   یاحتمال  بیکننده موظف است در صور  وجود ع ـ عرضه۱تبصره  

 ایـخـودرو و   ضیکننده موظف است نسبت به تعـوصور  عرضه  نیا  ریغ خودرو نگردد. در  یمتیموجب کاهش ارفش ق  ب،یمشروط بر آن که رفع ع 

 .  دیکننده اقدام نمامصرف  یکتب تیاخذ رضا

در مد  فمـان  یطیخودرو تحت هر شرا وبیو رفع کامل ع  دیمجاف مراجعه نما یندگیبه نما  نیکننده در دوره تضمکه مصرف  یـ در صورت۲تبصره  

 ینـدگیمجاف موظـف اسـت ضـمن الـزام نما یندگیواسطه فروش با نما ایکننده مجاف مقدور نباشد، عرضه  یندگینما  یمانده اف دوره مذکور برا  یباق

 گردد.   بیرفع ع  نیتضم طیممکن تحت شرا فرصت نیکه خودرو در اول  دیاتخاد نما یبیکننده ترتموضوع به مصرف  یمجاف به اعالم کتب

خـودرو در دو نسـخه و  وبیـع  قیـخودرو مستلزم گذشت فمان باشد، ضـمن ببـت دق وبیکه رفع ع  یکننده موظف است در صورتـ عرضه۳تبصره

 .  دیرفتار نما نامهنییآ نیا(  ۱۷کننده، برابر ماده )نسخه اف آن به مصرف کی لیتحو

خـالص  یخـودرو شـامل بهـا یدهنده، بهـا  لیاقالم تشک  یکیکننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تاکعرضهـ  ۱۰ماده

و  یکننده حـداقل بـه فبـان فارسـمصـرف یضـمانت،کتابچه راهنمـا  یهاموارد مربـوط، برگـه  ریو سا  ا یعوارض، مال  مه،یب  ،یخودرو، شماره گذار

 .  دیکننده ارائه نماخودرو به مصرف لیرا در فمان تحو یاضاف زا یتجه



 یآن، در چـارچوب دسـتورالعمل ابالغـ  یو نظار  بر حسن اجـرا  ریف  یهانظاما  و دستورالعمل  هیکننده موظف است نسبت به تهـ عرضه۱۱ماده

خـودرو.    لیقبل اف تحو  یکننده. پ ـ بافرسو نظام سرداخت سود و خسار  متعلقه به مصرف  ندیش. ب ـ فرآفرو  ندی: الف ـ فرآدیوفار  اقدام نما

مجـاف خـود. ج ـ   یهاینـدگیکننده و نماکارکنان شـرکت عرضـه  شمجاف. ث ـ نظام آموف  یندگیکننده تا نماـ حمل مناسب خودرو اف محل عرضه

مختلـف  یهـا  بخـش    یراتـیتعم  یمجـاف. چ ـ راهنمـا  یندگیخودرو به نما  صیو ترخ  را یتعم  یزیرگردش کار خدما  قابل ارائه، برنامه  رش،یسذ

و اعطا   هیتنب  ق،یمجاف آنها. خ ـ نظام تشو  یندگیو نما  روشواسطه خدما  سا اف ف  افیقطعا  مورد ن  هیبه موقع کل  عیو توف  نیخودرو. ح ـ نظام تمم

و حقـوق   ینـدگیشـااف رتبـه نما  یمجـاف خـود. ذ ـ اطـالع رسـان  یها    یندگیشبکه نما  یایو ک  یکم  یمجاف خود. د ـ ارتقا  یهایندگینماو لغو  

قطعـا    ژهیـقطعا  به و  یابیمجاف. ف ـ ساف وکار رد  یهایندگینما  هیکل  نیاف مراجع  یمجاف. ر ـ نظام نظرسنج  یندگینما  رشیدر محل سذ  انیمشتر

 هیـروف. س ـ نظـام ارا  سـتیظرف ب  یضوابط قانون  تیموضوع با رعا  فیتکل  نییو تع  ا یبه شکا  یدگیخودرو. ژ ـ نظام رس  ینصب شده بر رو  یمنیا

 خود.  نیمشترک یو دوره تعهد برا نیدر دوره تضم یامداد  یها و طرح  اریخدما  س

برابر چهل هزار  یکارکرد ایکننده حداقل دو سال به مصرف لیتحو خیون و وانت اف تار  ،یسبک شامل سوار  یخودروها  یبرا  نیـ دوره تضم۱۲ماده

 خیو کشـنده اف تـار  ونیکام  ونت،یباس، اتوبوس،کام  دلیبوس، م   ینیشامل م  نیسنگ  یخودروها  یهرکدام فودتر فرا برسد، برا  لومتر،یک(  ۴۰۰۰۰)

اف  کلتیانـواع موتورسـ یهرکدام فودتر فرا برسـد و بـرا لومتر،یک( ۲۰۰۰۰۰هزار ) ستیبرابر دو یکارکرد ایکننده حداقل دو سال به مصرف  لیتحو

 باشد.      یسال م  کیکننده حداقل به مصرف لیتحو  خیتار

 ایـ نیدوره تضـم شیکننده، نسـبت بـه افـزامصرف یمندتیرضا شیاخود و به منظور افز یتجار استیتواند براساس س  یکننده مـ عرضه۱تبصره  

 کننده اعالم گردد.و شااف به مصرف یآن به طور کتب طیشرا ا یجزئ دیصور  با نیکه در ا  دیتعهد اقدام نما

 باشد.  یحداقل سه ماه م کلتیموتورس یحداقل هجده ماه و برا  نیسنگ  یخودروها  یسبک حداقل سه سال، برا  یخودروها یـ ضمانت رنگ برا۲تبصره 

خـودرو را  یاف مجموعـه  هـا کیـدر هـر  یو مونتـاژ یاـیک وبیاف ع  یناش یو استهالک  یکننده موظف است قطعا ، مواد مصرفـ عرضه۳تبصره   

 .  دینما نیمشمول خدما  دوره تضم

     خـودرو نباشـد، مشـمول ضـمانت   یفنـ  بیـع   تتصادف که بـه علـ  ایاف خسار  حاصل اف حادبه    یقطعا  خودرو، ناش  ضیتعو  ای  ریـ تعم۴تبصره  

 گردد.     ینم

 .  باشندیم نیمشمول خدما  دوره تضم  ،یخودرو به جز قطعا  و مواد مصرف  یها قطعا  و مجموعه  هیـ کل۱۳ماده

 سـتیکاتال ستر،ینهوا شامل کربن ک  یندگیکاهنده آال  زا یقلمداد نشده افجمله تجه  یکه به عنوان قطعا  و مواد مصرف  یـ فهرست قطعات۱تبصره

   و ابـالغ نیـیتوسـط وفار  تع  باشـد،یخـودرو م  نیو عمر کارکرد آنها کمتر اف مد  فمان مـورد نظـر در دوره تضـم  ژنیکانورتور، حسگر دوم اکس

 خواهد شد.  

 . باشدیم زیتعهد ن دورانشامل  یابالغ ینبوده و براساس استانداردها نیهوا صرفاً مشمول دوره تضم سهیو قطعا  ک ستمیس حیعملکرد صحـ ۲تبصره

مجاف  یها یندگیکننده خودرو در شبکه نمامصرف  یمندرج در کتابچه راهنما  طیمطابق با شرا  یاف عدم انجام خدما  دوره ا  یناش  وبیـ ع ۱۴ماده

 . گرددیم نیتضم طیمرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، اف شرا یهاکننده خودرو، باعث خروج مجموعهشرکت عرضه

و نـوع  یدسـتگاه خـودرو اف همـان نشـان تجـار نیقطعا ، ده سال بعد اف فروش آخـر نیو تمم  را یمد  فمان تعهد خدما  شامل تعم  ـ۱۵ماده  

 .باشدیکننده مخودرو، توسط عرضه

فمـان و  نیـیو تع انونق( ۵مااد ماده ) تیاطالعا  به منظور رعا یبر فناور یمبتن یسامانه ا یکننده موظف است نسبت به راه اندافـ عرضه۱۶ماده

 ینـدگیدر نما  رشیبر سـذ  دیکننده تمککه مصرف  ی. در صورتدیو تعهد اقدام نما  نیمجاف در دوره تضم  یهایندگیکننده به نمامحل مراجعه مصرف

 .  دیدرخواست، اقدام نما نیا یفمان ممکن، نسبت به اجرا نیدر اول  دیکننده بارا داشته باشد عرضه  یخاص



اف دو   شیتصادف نباشد و بـ  ایاف خسار  حاصل اف حادبه و    یکه ناش  نیخودرو در دوره تضم  وبیموظف است چنانچه رفع ع   نندهکـ عرضه۱۷ماده

و در صور  عـدم امکـان،  را یدر طول مد  تعم نیگزیخودرو مشابه جا نیشده به طول انجامد، به تمم  دییتم   را یفمان استاندارد تعم  ای  یروف کار

 .  دیاقدام نما نامهنییآ نیخودرو به شرح مااد ا وقفسرداخت خسار  حق ت

فمـان اسـتاندارد  ایـو  یبعد اف دو و هات روف کار  بیو دوره تعهد به ترت  نیسرداخت خسار  در دوره تضم  یـ مد  فمان توقف خودرو، برا۱تبصره

سـافنده و   یداخلـ  ینـدهایبـدون در نظرگـرفتن فرآ  لیرتعطیو غ   لیاعم اف تعط  یندگیتوقف خودرو در نما  یروفها  هیکل  یشده، برا  دییتم   را یتعم

 یالفم، آمـادگ را یـمجـاف سـا اف انجـام تعم ینـدگیکه نما یمجاف آن، آغاف و در روف یندگینما ایواسطه خدما  سا اف فروش و   زیکننده و نوارد

مربوط اضـافه   یتعهد خودرو  ای  نیبه دوره تضم  خودرو. در هر صور  مد  فمان توقف  ابدییم  انیسا  د،ینما  کننده را اعالم  خودرو به مصرف  لیتحو

 .  شودیم

 ایـبار دوم و  یبرا گریمجاف د یهایندگیاف نما کیهر ایمجاف و  یندگیبه همان نما  یتکرار  بیرفع ع   یکننده براـ در صور  مراجعه مصرف۲تبصره

 گردد.  یم هسرداخت خسار  محاسب یخودرو برا رشیسذ  خیفمان توقف خودرو اف بدو تار شتر،یب

قانون موجب بـروف ( ۳کننده موضوع ماده ) یدگیمرجع رس صیخودرو که به تشخ  یهااف مجموعه  کیموجود در هر    وبیکه ع   یـ در صورت۳تبصره

 باشد.     یکننده خودرو مماده بوده و بر عهده عرضه نیاف حد مجاف هوا گردد، خدما  مربوط مشمول ضوابط ا  شیب  یندگیآال  ایتصادف و   ایحادبه 

: اف یسـوار یاست: الـف ـ خـودرو ریاف موارد حادبه و تصادف به شرح ف یخسارا  ناش  یت خسار  توقف خودرو به استثناـ ضوابط سرداخ۱۸ماده  

 زارمبـه مقـدار سـانزده ده هـ نامـهنییآ نیـا( ۱۷در مـاده ) ادشـدهی زانیـهر روف توقف مـافاد، بـه م  یمجاف به افا  یندگیخودرو به نما  لیفمان تحو

وانـت، ون(: اف  ،ی)تاکس یعموم یشود. ب ـ خودرو   یکننده سرداخت مکننده به مصرفتوقف توسط عرضه  نهیخودرو به عنوان هز  یبها(  ۰۰۱۵/۰)

خودرو  یبها( ۰۰۲/۰به مقدار دو هزارم )  نامهنییآ  نیا(  ۱۷شده در ماده )  ادی  زانیهر روف توقف مافاد به م  یبه افا  یندگیخودرو به نما  لیفمان تحو

 ونـت،یبـاس، اتوبـوس، کام دلیم بوس،ینی)م نیسنگ یشود. پ ـ خودرو    یکننده سرداخت مکننده به مصرف  توقف توسط عرضه    نهیبه عنوان هز

بـه عنـوان  روخـود یبهـا( ۰۰۱/۰هزارم ) کیبه مقدار  نامهنییآ نیا( ۱۷شده در ماده ) ادی زانیهر روف توقف مافاد به م  یو کشنده(: به افا  ونیکام

( ۱۷شده در مـاده )  ادی  زانیهر روف توقف مافاد به م  ی: به افاکلتیشود.   ـ موتورس   یکننده سرداخت مکننده به مصرفتوقف توسط عرضه  نهیهز

شـود.   یکننده سرداخـت مـکننده بـه مصـرفتوقـف توسـط عرضـه  نهیبه عنوان هز  کلتیموتورس  یبها(  ۰۰۱/۰هزارم )  کیبه مقدار    نامهنییآ  نیا

. ردیسـذیانجـام م  یدادگسـتر  ینسبت به مبلغ خسار  توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشـناس رسـم  نیـ در صور  عدم توافق طرف۱تبصره

خـودرو،  تیـواسطه خدما  سا اف فروش خود سا اف اخذ مدارک مثبتـه در مـورد احـراف مالک قیاف طر ایکننده موظف است رأساً  ـ عرضه۲تبصره

 .دیخسار  توقف خودرو درکمتر اف سانزده روف اقدام نما سرداختنسبت به 

ودرو مـافاد بـر هر روف توقف خ  یکننده برامصرف  یماه به طول انجامد، با موافقت کتب  کیاف    شیب  نیسنگ  یکه توقف خودرو  یـ در صورت۳تبصره 

 باشد.    یم  یبر مقدار قبل  هخودرو عالو یبها( ۰۰۰۲/۰کننده ملزم به سرداخت دو ده هزارم )ماه، عرضه کی

کننده خسارا  وارده به مصرف  نهیواسطه فروش و خدما  سا اف فروش، ساف و کار سرداخت هز  قیاف طر  ایکننده موظف است رأساً  ـ عرضه۱۹ماده

و  زانیـباشد که مصرف کننـده را اف م یا هبه گون دینظام با نی. عملکرد ادیو اجرا نما  یانداف  را راه    نامهنییآ  نیشامل موارد اشاره شده در قانون و ا

 .  دیخود مطلع نما یها و خسار  خودرو نهیهز  افتیدر  یچگونگ

وجـود   لیـکـه بـه دل  ییخودروها  هیکل  رشیبه سذ  یطیمجاف خود تحت هر شرا  یندگیشبکه نما  قیاف طر  ای  کننده موظف است رأساًـ عرضه۲۰ماده

 یو حمل خودروهـا  یریبارگ  یها    نهیهز  ن،یکننده موظف است در دوره تضم. تبصره ـ عرضهدینما  اقدام  ستند،یقادر به تردد ن  یمنیقطعا  ا  بیع 

خـودرو  یها قطعا  و مجموعه  ریسا وبیاف ع  یکه ناش یموارد تصادف  یمجاف را به استثنا  یندگینما  نیتر  کیبه نزد  ریتعم  رقابلیدر راه مانده و غ 

 .دینباشد، تقبل نما



        تمـام   رشیمجـاف، نسـبت بـه سـذ  یهـا    ینـدگینما  ایـواسطه خدما  سـا اف فـروش و    قیدر دوره تعهد موظف است اف طر  کنندهـ عرضه۲۱ماده

مطـابق بـا   ،یرسـم  ینـدگیفاقد نما  یو حقوق  یقیتوسط اشخاص حق  یمشابه واردات  یخودروها  ریسا  نیخود و همچن  تیتحت مسئول  یها  خودرو  

 .  دیاوفار  اقدام نم یدستورالعمل ابالغ 

و  نامـهنییآ نیـا( ۲مطابق بنـد )ط( مـاده ) یو مواد مصرف یدکیقطعا     را ،ینرخ خدما  تعم  نییکننده موظف است نسبت به تعـ عرضه۲۲ماده

ظـرف  یتوسط شـرکت بافرسـ یگذارو صحه قیمطابق با استاندارد سافنده خودرو اقدام نموده و سا اف تطب را ،یجدول فمان تعم  نیتدو  نیهمچن

ضـوابط،  نیـ. براسـاس ادیـمجـاف خـود ابـالغ نما یهایندگیکننده، آن را به واسطه خدما  سا اف فروش و نمااف فمان اعالم شرکت عرضه  اهم  کی

کننده موظـف اسـت امکـان ـ عرضـه  . تبصـرهدیـنمایم  میتسل  شانیکننده را به اخدما  سا اف فروش، صورتحساب مصرف  واسطه    ایو    یندگینما

 .  دیخود فراهم نما  یاطالع رسان  گاهیسا قیصادره با نرخ خدما  را اف طر حسابصورت سهیمقا

کننده، خـدما  ارائـه شـده خـود را بـه صورتحساب به مصرف  میتا ضمن تسل  دیمجاف را ملزم نما  یهایندگیکننده موظف است نماـ عرضه۲۳ماده

هـر کـدام فودتـر فـرا برسـد ضـمانت   لـومتر،یده هزار ک  ایبه مد  شش ماه    راهر کدام فودتر فرا برسد و قطعا     لومتر،یسه هزار ک  ایمد  دو ماه  

 .ندینما

 ایـ ریـدارد، قبـل اف تعم یگـرید بیخودرو ع  رش،یمندرج در برگ سذ  وبیدهد عالوه بر ع   صیمجاف موظف است چنانچه تشخ  یندگیـ نما۲۴ماده 

کننده، مراتـب هنگـام . در صور  عدم موافقت مصرفدینما فیتکل نییتع  را یکننده تماس گرفته و اف او جهت انجام تعم  قطعه، با مصرف    ضیتعو

 شود.  یمستندساف یخودرو به صور  کتب لیتحو

 .  دینما  افتیدر دیو رس لیکننده تحورا به مصرف یضیقطعا  تعو  یمجاف موظف است در دوره تعهد، داغ   یندگیتبصره ـ نما

اسـتاندارد  ریـاسـتااده اف قطعـا  غ  ایـو  یانگارسهل را ،یتعم تیایقانون به علت عدم ک(  ۳مراجع مذکور در ماده )  صیـ چنانچه به تشخ۲۵ماده

کـردن  نیگزیکننده موظـف بـه جـاکننده گردد، عرضهمتوجه مصرف  یمجاف، خسارت  یندگیکننده، واسطه خدما  سا اف فروش و نماتوسط عرضه

 .  باشدیم واردهوجه و جبران خسارا    افتیقطعا ، رفع نقصان خدما  بدون در

 خواهد شد. نییوفار  تع  یبر اساس دستورالعمل ابالغ  ار،یخدما  س  یمجاف و واحدها  یهایندگیـ تعداد نما۲۶ماده

 یایسطح ک یدارا یواحدها تیمجاف فروش و خدما  سا اف فروش خود صرفاً اف ظرف  یها  یندگیکننده موظف است در شبکه نماـ عرضه۲۷ماده 

 یابیـضـوابط و ارف  ط،یو دسـتورالعمل شـرا(  ۱۹۱۱۷ارائه خدما  سا اف فروش )استاندارد شماره    وهیش  یقابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد مل

 .  دیخدما  فروش استااده نما

 ملمجاف فروش و خدما  سا اف فـروش شـا  یهایندگنمای  و  ها¬واسطه  یبرا  یا    انهیکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه راـ عرضه۲۸ماده

 .  دیکننده اقدام نماصورتحساب هر مصرف زیهر خودرو و ن یبرا را یو اجر  تعم یمحاسبه مد  توقف خودرو، فهرست قطعا  و مواد مصرف

 .  دیشبکه را فراهم نما  نیبه اطالعا  ا یشرکت بافرس یکننده موظف است امکان دسترستبصره ـ شرکت عرضه

. در صور  بروف اختالف باشدیکننده مدر مرحله اول برعهده عرضه  شانیا  تیو جلب رضا  نندگانکمصرف  ا یبه شکا  یدگیرس  تیـ مسؤول۲۹ماده  

مصـرف کننـدگان و  تیـها و بـا نظـار  سـافمان حماصنعت، معـدن و تجـار  اسـتان یهاسافمان قیکننده، رأساً اف طرکننده و مصرفعرضه  نیب

( ۲حل اختالف موضـوع تبصـره )  ا یبه ه  تواندینشود، م  نیکننده تمممصرف  تیرضا  نچه. چناردیگیقرار م  یدگیو رس  یمورد بررس  دکنندگانیتول

و نسبت به آن کتبـاً اعـالم  یدگیبه موضوع رس ا یببت شکا خیف اف تاررو  ستیحل اختالف موظف است ظرف ب  م یقانون مراجعه کند. ه(  ۳ماده )

 ابالغ اجرا شود.  خیظرف ده روف اف تار  دیاب یرأ نیاست. ا  م یه یاعضا تینظر اکثر ،یکند. مناط رأ یرأ

 .  باشدیها مجلسا  آن در محل سافمان صنعت، معدن و تجار  استان لیماده و محل تشک نیحل اختالف موضوع ا  م یه رخانهیـ دب۱تبصره

حـل اخـتالف مربـوط را در  یهـام یه نامه،نییآ نیا بیتصو خیماه اف تار کیها مکلف است ظرف ـ سافمان صنعت، معدن و تجار  استان۲تبصره

 آنها قرار دهد.   اریو محل الفم را در اخت  یانسان یرویداده و امکانا ، ن لیموجود تشک  یسافمان  یهامحل آن سافمان با استااده اف سست



و اظهـار نظـر  رحاضـ م یـکـه در ه یالزحمه کارشـناس رسـماست، اما حق گانیحل اختالف را م یبه آن در ه یدگیـ ببت اعتراض و رس۳تبصره

مختومه اعـالم  لیسرونده اعتراض را با ذکر دل م یصور ، ه نیا ریسرداخت شود، در غ  یتوسط شاک م ،یاعالم ه خیظرف سنج روف اف تار  دیبا  کندیم

 .دینمایم

کننده را بـه مصـرف تیموظانـد شـکا نـدینمایبه آنها مراجعه م تیکننـدگان جهت طـرح شکاکه مصـرف  ییهانهـادهـا و سافمان  ـهیـ کل۴تبصره

 .ندیوفار  ارسال نما

بـه  یدگیمکلف است دسـتورالعمل نحـوه رسـ  نامهنییآ  نیماه سا اف ابالغ ا  کیظرف    دکنندگانیکنندگان و تولمصرف  تیـ سافمان حما  ۵تبصره 

 .  دیصنعت، معدن و تجار  استانها اعالم نما یو را به سافمانهامصرف کنندگان خودر  ا یشکا

و  نامـهنییشـده در قـانون و آ نیـیتع فیمجـاف را براسـاس وظـا یهاینـدگیموظف است ساف و کـار نظـار  مسـتمر بـر نما  کنندهعرضهـ  ۳۰ماده

 .  دینما جادیآن ا ربطیذ ییاجرا یهادستورالعمل

 یها مجاف آنها و ارائه گزارش  یهایندگیخدما  سا اف فروش و نما  واسطه    کننده خودرو، واسطه فروش،  عرضه  یادوار  یابینظار  و ارف  ـ۱تبصره

 باشد.     یمنتخب وفار  م یکننده، به عهده شرکت بافرسبه وفار  و عرضه  یابیارف

مشخصـا   نیمشخصا  و همچن ریشده خود را به همراه سا قیمجاف فعال و تعل یهایندگینما هیکل یکننده موظف است نام و نشانـ عرضه۲تبصره

مراجعـه شـده را  یندگیو نام نما رشیسذ خیشماره تماس، نوع خودرو، تار ،یخدما  سا اف فروش شامل نام مشتر شبکهکننده به مراجعه  انیمشتر

 .  دینما  یمعرف یعملکرد آن، به شرکت بافرس یابیبرخط جهت ارف یبصور  دسترس

 بـر عهـده وفار  است. نـامهنییآ نیا ینظـار  بـر حسن اجـرا تیـ مسئـول۳۱ماده

 .شودیلغـو م ۲۹/۰۲/۱۳۸۹مـورخ  ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸شمـاره   نـامـهـمیمـ تص۳۲ماده

 ضوابط و روش های مختلف فروش

 تحويل فوری   
 پيش فروش  

 سفارشي تعداد محدود توليد مشاركت در 
 عادی   قطعي 

 قیمت
قیمت قطعی فمان عقد 

 قرار داد

قیمت قطعی فمان عقد 

 قرار داد

قیمت فمان تحویل مندرج در  

 قرارداد 
 قیمت توافقی فمان عقد قرارداد قیمت فمان تحویل مندرج در قرارداد 

حداکثر تاریخ 

 تحویل 
 سه سال   دوافده ماه   نه ماه   سی روف 

داخلی سه ماه                     

 وارداتی چهارماه 

حداقل سود  

 مشارکت 
--- 

حداقل سود سپرده برابر با  

مقررا  نظام بانکی در 

 مد  قرارداد 

حداقل سود سپرده یک ساله  

 نظام بانکی 
 --- حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی  

حداقل سود  

 انصراف )درصد( 

حداکثر سه درصد کمتر 

 کیاف نرخ سود سپرده 

 یساله نظام بانک

حداکثر سه درصد کمتر اف 

ساله  کینرخ سود سپرده 

 ینظام بانک

حداکثر سه درصد کمتر اف 

ساله  کینرخ سود سپرده 

 ینظام بانک

حداکثر سه درصد کمتر اف نرخ سود  

 یساله نظام بانک کیسپرده 

حداکثر سه درصد کمتر اف نرخ سود  

 یساله نظام بانک کیسپرده 

در    ریجبران تاخ

 لیتحو
 درصد ماهانه  میدو و ن

 کیسود مشارکت بعالوه 

 درصد ماهانه 

 کیسود مشارکت بعالوه 

 درصد ماهانه 
 سه درصد ماهانه  درصد ماهانه کیسود مشارکت بعالوه 



 ------  ----- نداشتن تعهدا  معوق  شرایط 

خودرو  لیر صور  عدم امکان تحود

اف  نیگزیجا یموضوع قرارداد ، خودرو

به انتخاب  یدیتول ییخودروها انیم

 لیمااد قرارداد تحو طیو شرا یمشتر

موضوع شامل   نیداده خواهد شد. ا

 .شود ینم  یواردات یخودرو

اف دو ماه در  شیب ریدر صور  تاخ

خودرو موضوع قرارداد ،  لیتحو

 حق انصراف خواهد داشت . یمشتر

 


