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 اجرایی قاونن محایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نامه آینی

 ت وزیران ئ هی  1395/1/22  مصوب

هرای دردماپ  ر    های فررو،، واسرطه   کنندگان، واسطه   نامه شامل تمام عرضه  ضوابط مندرج دراین آیین  ـ۱ماده
بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانر،،  ینیمجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، م های نمایندگی و فرو،  از

 .باشد  کامیون،، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکل، ساد، دادل کشور یا دارج می 

 :روند نامه اصطالحاپ زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین ـ۲ماده

  ۱۳۸۶قانون حمای، از حقوق مصرف کنندگان دودرو ر مصوب  :الف ر قانون

 .وزارپ صنع،، معدن و تجارپب ر وزارپ: 

کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی کره بره ررور میر قیم یرا از رریره واسرطه فررو،، م رادرپ بره فررو،  پ ر عرضه
 .نماید دودروهای نو ساد، دادل کشور یا وارداتی دود می

انی دردماپ، پ ر ددماپ    از فرو،: کلیه ددماپ    از فرو، یک محصول از ق یل ضمان، و تعهد شرامل  شر ی 
 .باشد تعمیراپ و تأمین قطعاپ اس اندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می

کننده، صرفًا یرا توممرًا عهرده  ث ر واسطه ددماپ فرو، و    از فرو،: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافق، عرضه
توانرد بره عنروان  واسرطه مروکور می باشرند های مجراز مری دار ددماپ فرو، و    از فرو، دودرو از رریه نماینردگی

کننده فعالیر، نمروده و دردماپ درود را  کننده یا به عنوان شرک ی می قل تح، نظارپ عرضه  بخشی از مجموعه عرضه 
 .ارائه نماید

کننده عهده دار فررو، و دردماپ  ر  از فررو،  ج ر نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافق، عرضه
 .مدپ ضمان، اس،دودرو در رول 

دردصوص تعیین شیوه مربوط بره  (۱۹۱۱۷)چ ر شیوه ارایه ددماپ    از فرو، دودرو: براساس اس اندارد ملی شماره 
کننده، واسرطه دردماپ  ر  از فررو، و نماینردگی  ها و نحوه ارزیابی عرضره امور ددماپ    از فرو، دودرو، شادص

 .باشد رد آنها میهای مجاز آ ن و همچنین رده بندی و  ایش عملک

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1/


 اجرایی قاونن محایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نامهآینی

2 
 

ح ر دس ورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی ددماپ فرو، دودرو: دس ورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط بره امرور 
های آ ن و همچنرین  کننده، واسطه ددماپ فررو، و نماینردگی ها و نحوه ارزیابی عرضه ددماپ فرو، دودرو، شادص

 .شود رپ تهیه و ابالغ میبندی و  ایش عملکرد آنها توسط وزا رده

خ ر ددماپ دوره تضمین: مجموعه ددماپ تعمیراپ، تأمین و تعویض قطعاپ یا تعویض دودرو که در یک دوره زمانی یرا 
کننده  نامره و انجرام آن بره صرورپ رایبران بره عهرده عرضره ایرن آیین (۱۳و )( ۱۲ری میاف، مشرخص مطرابه مرواد )

 .باشد می

تأمین و تعویض قطعاپ و  ش ی انی دردماپ کره در یرک دوره زمرانی   عه ددماپ تعمیراپ، د ر ددماپ دوره تعهد: مجمو
ایرن ( ۲برابر با نرخ مصروب موضروع بنرد )ط( مراده )»نامه و در ق ال دریاف، اجرپ  این آیین( ۱۵مشخص مطابه ماده )

 .شود می انجام کننده مصرف برای کننده عرضه سوی از  «نامه آیین

کننده ارائره  دگی مجاز به مصررفددماپ امداد و تعمیراتی که در محل اس قرار دودرو در بیرون از نماینذ ر ددماپ سیار: 
 .شود یم

المللری یرا سرایر اسر انداردها و   ای، ملری، برین   ر ر ددماپ فنری اسر اندارد: دردماتی کره مطرابه برا اسر اندارد کاردانره 
 .های تخصصی رسمی باشد دس ورالعمل

کننده و اسر ااده  سندی اس، به زبان فارسی و در برگیرنده میئولی، دوره ضمان، و تعهد ددماپ عرضه نامه: ز ر ضمان،
 .شود کننده می کننده به همراه دودرو، تحویل مصرف مطلوب از دودرو که توسط عرضه

ه ویرهه در مرورد کننده بر از سوی عرضهژ ر اس ااده مطلوب از دودرو: اس ااده از هر دودرو مطابه مشخصاپ اعالم شده 
  .تعداد سرنشین و مقدار بار

ای اس، حداقل به زبان فارسی، که باید در زمران تحویرل درودرو از رررف   کننده: ک ابچه  س ر ک ابچه راهنمای مصرف
کننده تیلیم شود  این ک ابچه باید حاوی مواردی از ق یل نحوه اس ااده مطلوب از دودرو ، عناوین  کننده به مصرف عرضه

علقاپ الزامی همراه دودرو از ق یل رادیو  خش، چرخ زا اس، جک، آچرار چررخ، کرف  رو، م حررل، مطلرو دطرر و م 
تجهیزاپ اضافی دودرو، میزان مصرف سود، )به تاکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکی ی( و همچنرین عنراوین 

نامره و  اپ    از فررو،، مر ن قرانون، آیینهای مجاز ش که فرو، و ددم  ای، نام و نشانی نمایندگی   بازدیدهای دوره 
 .های اجرایی آن باشد دس ورالعمل
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، ر تأمین دودروی جایبزین مشابه: واگواری دودروی مشابه و درصورپ عدم امکان،  رداد، دیارپ توقف دودرو در 
  .دوره تضمین اس،

  .شود مرت ط تعیین میص ر قیم، کارشناسی: قیم ی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگی ری در رش ه 

ض ر شرک، بازرسی: شخصی، حقوقی دارای صالحی، از ررف سازمان ملری اسر اندارد ایرران کره توسرط وزارپ بررای 
کننده، واسررطه فرررو،، واسررطه درردماپ  رر  از فرررو،، نماینرردگی هررای مجرراز و ارائرره  انجررام ارزیررابی عملکرررد عرضرره

  .شود ده ان خاب میکنن های ادواری یا موردی به وزارپ و عرضه گزار،

های مجاز، واسطه دردماپ  ر  از فررو، و دردماپ ط ر نرخ ددماپ و قطعاپ: نظر به صنای بودن فعالی، نمایندگی
اصالحی قرانون نظرام صرنای ( ۵۱سیار، اجرپ یا دس مزد ددماپ و همچنین نرخ قطعاپ و مواد مصرفی مطابه ماده )

تعیرین و در ازای ارائره دردماپ و ابرالغ صورتحیراب رسرمی بره ر برا محوریر، کمییریون نظرارپ ۱۳۹۲کشور ر مصوب 
  . شود کننده، از وی دریاف، می مصرف

  .کیلوم ر ری میاف، نکرده باشد( ۹۹کننده بیش از ) ظ ر دودروی نو: دودرویی که به هنبام تحویل به مصرف

ددم، یا عدم امکان اسر ااده م عرارف ع ر عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حال ی که موجب کاهش ارز، اق صادی کاال، 
  .شود از آن می

  .: قطعاتی که عیب آنها موجب اح مال صدمه جیم، جان و مال اشخاص گردد  غ ر قطعه ایمنی دودرو

ت صره ر فهرس، این قطعاپ توسط وزارپ با همکاری سازمان ملی اس اندارد ایرران و  لری  راهنمرایی و راننردگی نیرروی 
  .شود سالمی ایران تهیه و اعالم میان ظامی جمهوری ا

  .ف ر عیب ایمنی: عیروبری که اح مرال ایجراد صدمه به جیم، جان و مال اشخاص گردد

ت صره ر وزارپ موظف اس، با همکاری سازمان ملی اسر اندارد ایرران و  لری  راهنمرایی و راننردگی جمهروری اسرالمی 
  .مشمول اس اندارد اج اری دودرو را تهیه و ابالغ نمایدایران، فهرس، عیوب ایمنی دودرو و همچنین قطعاپ 

ها )نظیر روغن موتور و گیربک (، مایعاپ )نظیرر مرایض ضردی  و  ق ر قطعه و ماده مصرفی: قطعاپ و موادی مانند روغن
زارپ مایض شیشه شوی(، فیل رها )نظیر فیل ر بنزین، هوا و روغن( و سایر قطعاپ و موادی که فهرسر، کامرل آن توسرط و 

  .تهیه و ابالغ دواهد شد
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ها و مشخصاپ ناظر بر تولید، ایمنی، کیای،، آالیندگی زیی، محیطی،   ل ر اس انداردها و مقرراپ ابالغی: کلیه معیار 
سازمان حااظ، محیط زیی، و   فرو، و ددماپ    از فرو، دودرو که از سوی وزارپ، سازمان ملی اس اندارد ایران، 

  .کننده الزامی اس، رعای، آنها از سوی عرضه وزارپ نا، ابالغ و

های ابالغری   کننده در صورپ عدم مغایرپ با موارد فوق، جزو اس اندارد  های عرضه  های فنی شرک،  ت صره ر اس اندارد 
  .محیوب دواهد شد

قیرد مشخصراپ رسانی دود، نی ، به فرو، این رن ی محصوالپ برا  کننده موظف اس، در سامانه ارالع عرضهـ ۳ماده
دودرو و شرایط فرو، از ق یل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزاپ دردواس ی، قیم، دودرو، سود مشارک،، زمان 

  .تحویل و سایر موارد مرت ط اقدام نماید

کننده موظف اس، حداقل دو روزکراری ق رل از اجررای فرآینرد فررو، شررایط موصروف را اررالع رسرانی  ت صره ر عرضه
  .ایدعمومی نم

کننده موظف اس، قیم، نهایی محصوالپ دود بره همرراه قیرد نروع، تیرپ، رنرگ و م علقراپ، ضروابط و  عرضهـ ۴ماده
رسرانی و  های مخ لف فرو، و فرآیند درید را به صورپ شااف و روشن مطابه جدول زیرر تهیره و در  ایبراه ارالع رو،

 :رار دهدهای مجاز فرو، دود، در دس رس م قاضیان درید ق نمایندگی
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ر حداکطر م لغ قابل دریاف، در قراردادهای  یش فرو، معادل  نجاه درصد قیم، فرو، نقدی محصرول مرورد ۱ت صره 
  .باشد نظر در هنبام عقد قرارداد می

 .شود یر سود انصراف و دیارپ تأدیر مندرج در بخش ضوابط فرو،، به صورپ روزشمار محاس ه م۲ت صره 

فرو، دودرو، مجوز مربوط شامل تعداد دودروی قابل عرضره را  کننده موظف اس، ق ل از اقدام به  یش عرضه ـ ۵ماده
 .از وزارپ ادو نماید

اقردام نمایرد  در قررارداد فررو، قیرد   کننده مصررف  کننده موظف اس، نی ، به عقد قرارداد فرو، برا عرضه ـ ۶ماده
ز ق یل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قررارداد ماننرد قیمر، فررو،، نررخ مشخصاپ دودرو مورد نظر ا

سود مشارک،، تاری  تحویل دودرو با تعیین ماه و ها ه تحویل، دیارپ تأدیر در تحویل، فهرس، م علقاپ الزامی همراه 
تجهیزاپ دردواس ی و ارائره   و، م حرل، مطلو دطر و دودرو از ق یل رادیو  خش، چرخ زا اس، جک، آچار چرخ، کف

 .کننده، الزامی اس، یک نیخه از اصل قرارداد به مصرف

ت صره ر هرگونه تغییر در اس انداردهای اج اری    از عقد قرارداد، چنان چره موجرب افرزایش هزینره و مشرمول قیمر، 
 .شود گواری شود، با تصویب مرجض قیم، گواری در قیم، فرو، لحاظ می

ننده موظف اس، در قرارداد  یش فرو،، سود مشارک، وجوه دریاف ی را از تاری  دریاف، ودیعه تا تاری  ک عرضه ـ ۷ماده
 .تحویل مندرج در قرارداد  رداد، نماید

کننده موظف اس، در صورپ تأدیر در تحویل دودرو، از تاری  تحویل مندرج در قررارداد ترا زمران تحویرل  ر عرضه۱ت صره
 .م لغ دیارپ تأدیر در تحویل را نی ، به وجوه  رداد ی محاس ه و  رداد، نمایدکننده،  دودرو به مصرف

کننده، ظرف  انزده روز کاری نی ، به تصرایه  کننده    از ابالغ دعوپ نامه ک  ی عرضه ر در صورتی که مصرف۲ت صره
کننده  قاضیان تحویل و نوب، مصرفتواند دودرو را به سایر م  کننده می حیاب دودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه

 .را به موعد دیبری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید

انصراف بر م نرای ضررایب منردرج در  سود قرارداد، عقد از    ماه یک  کننده ر در صورپ اعالم انصراف مصرف۳ت صره
کننده موظف اس، سود انصراف و م لغ  رداد ری را    عرضهشود نامه محاس ه و  رداد، می این آیین( ۴جدول ذیل ماده )

کننده ق ل از یک ماه از زمان عقد قررارداد مشرمول سرود  کننده  رداد، نماید  انصراف مصرف ظرف بیی، روز به مصرف
 .شود انصراف نمی
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نصرراف م علقره از کننده بریش از بییر، روز شرود، سرود ا ر در صورتی که زمان باز رداد، وجوه  رداد ی مصرف۴ت صره
 .تاری  تأدیر تا تاری  باز رداد، وجوه موکور نیز باید محاس ه و  رداد، گردد

کننده موظف اس، هرگونه تغییر در شرایط عرضره را نیر ، بره شررایط منردرج در قررارداد بره اسر طنای  عرضه ـ ۸ماده 
ق ل از ارسال دعوپ نامه تکمیل وجره، قیرد و بره کننده در الحاقیه قرارداد منعقده،  الزاماپ قانونی، رضای، ک  ی مصرف

 .تأیید و امضای ررفین برساند

ت صره ر در صورپ بروز مشرکل در فرآینرد رعایر، اسر انداردهای مصروب و ترأدیر در تحویرل درودرو، میرئولی، ج رران 
  .کننده اس، کننده بر عهده عرضه دیاراپ وارده و کیب رضای، مصرف

کننده را در حضرور وی کن ررل نمروده و  س، در زمان تحویل، دودروی دردواس ی مصررفکننده موظف ا عرضه ـ۹ماده 
  .   از حصول ارمینان از عدم وجود عیب، دودرو را تحویل دهد

کننده موظف اس، در صورپ وجود عیب اح مرالی در درودرو، عیرب مربروط را مطرابه زمران اسر اندارد  ر عرضه۱ت صره 
ط بر آن که رفض عیب، موجب کراهش ارز، قیم ری درودرو نبرردد  درغیرر ایرن صرورپ تعمیراتی مربوط، رفض کند مشرو

  .کننده اقدام نماید کننده موظف اس، نی ، به تعویض دودرو و یا ادو رضای، ک  ی مصرف عرضه

هر کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفض کامل عیوب دودرو تح،  ر در صورتی که مصرف۲ت صره 
کننده یرا واسرطه فررو، برا  شرایطی در مدپ زمان باقی مانده از دوره موکور برای نمایندگی مجاز مقردور ن اشرد، عرضره

کننده ترتی ری اتخراد نمایرد کره  نمایندگی مجاز موظف اس، ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم ک  ی موضوع به مصرف
  .یب گردددودرو در اولین فرص، ممکن تح، شرایط تضمین رفض ع

کننده موظف اس، در صورتی که رفض عیوب دودرو می لزم گوش، زمان باشد، ضمن ث ، دقیره عیروب  ر عرضه۳ت صره
 .نامه رف ار نماید این آیین( ۱۷کننده، برابر ماده ) دودرو در دو نیخه و تحویل یک نیخه از آن به مصرف

همراه با درج تاکیکی اقالم تشکیل دهنرده، بهرای کننده موظف اس، سند فرو،، صورتحیاب فرو،  عرضه ـ۱۰ماده
های ضرمان،،ک ابچه  دودرو شامل بهای دالص دودرو، شماره گواری، بیمه، عوارض، مالیاپ و سایر موارد مربوط، برگه

 .کننده ارائه نماید کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزاپ اضافی را در زمان تحویل دودرو به مصرف راهنمای مصرف

های زیرر و نظرارپ برر حیرن اجررای آن، در  کننده موظف اس، نی ، بره تهیره نظامراپ و دسر ورالعمل عرضه ـ۱۱هماد
  :چارچوب دس ورالعمل ابالغی وزارپ اقدام نماید
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 .الف ر فرآیند فرو،

 .کننده ب ر فرآیند و نظام  رداد، سود و دیارپ م علقه به مصرف

 .پ ر بازرسی ق ل از تحویل دودرو

 .کننده تا نمایندگی مجاز مل مناسب دودرو از محل عرضهپ ر ح

 .های مجاز دود کننده و نمایندگی ث ر نظام آموز، کارکنان شرک، عرضه

 .ریزی تعمیراپ و تردیص دودرو به نمایندگی مجاز ج ر  ویر،، گرد، کار ددماپ قابل ارائه، برنامه

 .های مخ لف دودرو  چ ر راهنمای تعمیراتی بخش 

 .نظام تأمین و توزیض به موقض کلیه قطعاپ مورد نیاز واسطه ددماپ    از فرو، و نمایندگی مجاز آنها ح ر

 .های مجاز دود خ ر نظام تشویه، تن یه و اعطا و لغو نمایندگی

 .های مجاز دود  د ر ارتقای کمی و کیای ش که نمایندگی 

 .در محل  ویر، نمایندگی مجاز ذ ر ارالع رسانی شااف رت ه نمایندگی و حقوق مش ریان

 .های مجاز ر ر نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی

 .ز ر ساز وکار ردیابی قطعاپ به ویهه قطعاپ ایمنی نصب شده بر روی دودرو

 .ژ ر نظام رسیدگی به شکایاپ و تعیین تکلیف موضوع با رعای، ضوابط قانونی ظرف بیی، روز

 .های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مش رکین دود  سیار و ررح س ر نظام ارایه ددماپ 

کننده حداقل دو سال  دوره تضمین برای دودروهای س ک شامل سواری، ون و وان، از تاری  تحویل به مصرف ـ۱۲ماده
بروس،   وم ر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای دودروهرای سرنبین شرامل مینری کیل (۴۰۰۰۰یا کارکردی برابر چهل هزار )

کننده حرداقل دو سرال یرا کرارکردی برابرر  میدل باس، اتوبوس،کامیون،، کامیون و کشرنده از تراری  تحویرل بره مصررف
کننده  بره مصررفکیلوم ر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انرواع موتورسریکل، از تراری  تحویرل ( ۲۰۰۰۰۰دویی، هزار )

  .باشد  حداقل یک سال می 
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کننده، نیر ، بره  مندی مصرف تواند براساس سیاس، تجاری دود و به منظور افزایش رضای،  کننده می  ر عرضه۱ت صره 
کننده  افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورپ باید جزئیاپ شرایط آن به رور ک  ی و شااف بره مصررف

  .ردداعالم گ

ر ضمان، رنگ برای دودروهای س ک حداقل سه سال، بررای دودروهرای سرنبین حرداقل هجرده مراه و بررای ۲ت صره
  .باشد  موتورسیکل، حداقل سه ماه می 

کننده موظف اس، قطعاپ، مواد مصرفی و اس هالکی ناشی از عیروب کیاری و مون راژی در هرر یرک از  ر عرضه۳ت صره 
  .مول ددماپ دوره تضمین نمایدهای دودرو را مش  مجموعه 

دودرو ن اشد،  ر تعمیر یا تعویض قطعاپ دودرو، ناشی از دیارپ حاصل از حادثه یا تصادف که به عل، عیب فنی۴ت صره 
 .گردد مشمول ضمان، نمی

 .باشند های دودرو به جز قطعاپ و مواد مصرفی، مشمول ددماپ دوره تضمین می  کلیه قطعاپ و مجموعه  ـ۱۳ماده

ر فهرس، قطعاتی که به عنوان قطعاپ و مواد مصرفی قلمداد نشده ازجمله تجهیزاپ کاهنده آالیندگی هوا شامل ۱ت صره
کربن کنیی ر، کاتالیی، کانورتور، حیبر دوم اکییهن و عمر کارکرد آنها کم ر از مدپ زمان مورد نظرر در دوره تضرمین 

 .هد شدباشد، توسط وزارپ تعیین و ابالغ دوا دودرو می

ر عملکرد صحیح سیی م و قطعاپ کییه هوا صرفًا مشمول دوره تضمین ن وده و براساس اس انداردهای ابالغری ۲ت صره
 .باشد شامل دوران تعهد نیز می

کننده دودرو در  ر عیوب ناشی از عدم انجام ددماپ دوره ای مطابه با شرایط مندرج در ک ابچه راهنمای مصرف۱۴ماده
های مرت ط دودرو به ددم، مرورد نظرر، از  کننده دودرو، باعو دروج مجموعه های مجاز شرک، عرضه ش که نمایندگی

  .گردد شرایط تضمین می

مدپ زمان تعهد ددماپ شامل تعمیراپ و ترأمین قطعراپ، ده سرال بعرد از فررو، آدررین دسر باه درودرو از  ـ۱۵ماده 
  .اشدب کننده می همان نشان تجاری و نوع دودرو، توسط عرضه

کننده موظف اس، نی ، به راه اندازی سامانه ای م  نی بر فناوری ارالعاپ به منظور رعای، مااد ماده  عرضه ـ۱۶ماده
در  .های مجراز در دوره تضرمین و تعهرد اقردام نمایرد کننده بره نماینردگی قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف( ۵)



 اجرایی قاونن محایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نامهآینی

10 
 

کننده بایرد در اولرین زمران ممکرن،  مایندگی داصی را داشر ه باشرد عرضرهکننده تأکید بر  ویر، در ن صورتی که مصرف
  .نی ، به اجرای این دردواس،، اقدام نماید

کننده موظف اس، چنانچه رفض عیوب دودرو در دوره تضمین که ناشی از دیارپ حاصرل از حادثره و یرا  عرضهـ ۱۷ماده
عمیرراپ تأییرد شرده بره ررول انجامرد، بره ترأمین درودرو مشرابه تصادف ن اشد و بیش از دو روز کاری یا زمان اس اندارد ت

نامره  جایبزین در رول مدپ تعمیراپ و در صورپ عدم امکان،  رداد، دیارپ حه توقف دودرو به شرح مااد این آیین
  .اقدام نماید

دو و هار، روز  ر مدپ زمان توقف دودرو، برای  رداد، دیرارپ در دوره تضرمین و دوره تعهرد بره ترتیرب بعرد از۱ت صره
کاری و یا زمان اس اندارد تعمیراپ تأیید شده، برای کلیه روزهای توقف دودرو در نماینردگی اعرم از تعطیرل و غیرتعطیرل 
بدون در نظرگرف ن فرآیندهای دادلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه ددماپ    از فرو، و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز 

نمایرد،  ایران   کننده را اعرالم  ز    از انجام تعمیراپ الزم، آمادگی تحویل دودرو بره مصررفو در روزی که نمایندگی مجا
  .شود یابد  در هر صورپ مدپ زمان توقف دودرو به دوره تضمین یا تعهد دودروی مربوط اضافه می می

های  هریرک از نماینردگیکننده برای رفض عیب تکراری به همان نمایندگی مجراز و یرا  ر در صورپ مراجعه مصرف۲ت صره
  مجاز دیبر برای بار دوم و یا بیش ر، زمان توقف دودرو از بدو تاری   ویر، دودرو بررای  ردادر، دیرارپ محاسر ه مری 

  .گردد

های دودرو که به تشخیص مرجض رسریدگی کننرده موضروع  ر در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه۳ت صره
ادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، ددماپ مربوط مشمول ضوابط این قانون موجب بروز ح( ۳ماده )

  .باشد  کننده دودرو می  ماده بوده و بر عهده عرضه

 :ر ضوابط  رداد، دیارپ توقف دودرو به اس طنای دیاراپ ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر اس،۱۸ماده 

ان تحویل دودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، بره میرزان یادشرده در مراده الف ر دودروی سواری: از زم
کننده بره  بهرای درودرو بره عنروان هزینره توقرف توسرط عرضره( ۰۰۱۵/۰نامه به مقدار  انزده ده هرزارم ) این آیین( ۱۷)

  .شود یکننده  رداد، م مصرف

تحویل دودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بره میرزان یراد  ب ر دودروی عمومی )تاکیی، وان،، ون(: از زمان
کننرده بره   بهای دودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه ( ۰۰۲/۰نامه به مقدار دو هزارم ) این آیین( ۱۷شده در ماده )

 .شود کننده  رداد، می مصرف
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بره ازای هرر روز توقرف مرازاد بره  :(میون و کشرندهبوس، میدل باس، اتوبوس، کامیون،، کا پ ر دودروی سنبین )مینی
بهرای درودرو بره عنروان هزینره توقرف توسرط ( ۰۰۱/۰نامه به مقدار یک هرزارم ) این آیین( ۱۷میزان یاد شده در ماده )

 .شود کننده  رداد، می کننده به مصرف عرضه

نامره بره مقردار یرک هرزارم  ایرن آیین (۱۷پ ر موتورسیکل،: به ازای هر روز توقرف مرازاد بره میرزان یراد شرده در مراده )
  .دشو میکننده  رداد،  کننده به مصرف بهای موتورسیکل، به عنوان هزینه توقف توسط عرضه( ۰۰۱/۰)

ر در صورپ عدم توافه ررفین نی ، به م لرغ دیرارپ توقرف درودرو، مراترب برا کیرب نظرر کارشرناس رسرمی ۱ت صره
  . ویرد دادگی ری انجام می

کننده موظف اس، رمسًا یا از رریه واسطه ددماپ    از فرو، دود    از ادو مدارل مط  ره در مرورد  ر عرضه۲ت صره
  .احراز مالکی، دودرو، نی ، به  رداد، دیارپ توقف دودرو درکم ر از  انزده روز اقدام نماید

کننده بررای هرر   ی مصررفر در صورتی که توقف دودروی سنبین بیش از یک ماه به رول انجامد، با موافق، ک ۳ت صره
بهرای درودرو عرالوه برر مقردار ( ۰۰۰۲/۰کننده ملزم به  رداد، دو ده هرزارم ) روز توقف دودرو مازاد بر یک ماه، عرضه

  .باشد  ق لی می 

کننده موظف اس، رمسًا یا از رریه واسطه فرو، و ددماپ    از فررو،، سراز و کرار  ردادر، هزینره  عرضه ـ۱۹ماده
انردازی و اجررا نمایرد  عملکررد ایرن   نامه را راه  کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین به مصرفدیاراپ وارده 

  .ها و دیارپ دودروی دود مطلض نماید هزینهکننده را از میزان و چبونبی دریاف،   ای باشد که مصرف  نظام باید به گونه

ه شر که نماینردگی مجراز درود تحر، هرر شررایطی بره  رویر، کلیره کننده موظف اس، رمسًا یا از رری عرضه ـ۲۰ماده 
 دودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعاپ ایمنی قادر به تردد نیی ند، اقدام نماید 

هرای برارگیری و حمرل دودروهرای در راه مانرده و غیرقابرل   کننده موظف اس، در دوره تضمین، هزینره  ت صره ر عرضه 
هرای   موارد تصادفی که ناشری از عیروب سرایر قطعراپ و مجموعره   دگی مجاز را به اس طنای تعمیر به نزدیک ترین نماین

 .دودرو ن اشد، تق ل نماید

هرای مجراز،   کننده در دوره تعهد موظف اس، از رریه واسرطه دردماپ  ر  از فررو، و یرا نماینردگی  عرضه ـ۲۱ماده
ین سرایر دودروهرای مشرابه وارداتری توسرط اشرخاص های تح، میئولی، دود و همچنر  نی ، به  ویر، تمام دودرو 

 .حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابه با دس ورالعمل ابالغی وزارپ اقدام نماید
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کننده موظف اس، نی ، به تعیین نرخ ددماپ تعمیراپ، قطعاپ یدکی و مواد مصرفی مطابه بنرد )ط(  عرضه ـ۲۲ماده
ین جدول زمان تعمیراپ، مطابه با اس اندارد سازنده درودرو اقردام نمروده و  ر  از نامه و همچنین تدو این آیین( ۲ماده )

کننده، آن را بره واسرطه دردماپ  گواری توسط شرک، بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرک، عرضره تط یه و صحه
ددماپ    از فرو،،   سطه و یا وا  براساس این ضوابط، نمایندگی  .های مجاز دود ابالغ نماید    از فرو، و نمایندگی

کننده موظرف اسر، امکران مقاییره صورتحیراب  نماید  ت صره ر عرضه کننده را به ایشان تیلیم می صورتحیاب مصرف
 .صادره با نرخ ددماپ را از رریه  ایباه ارالع رسانی دود فراهم نماید

کننده،  یرلیم صورتحیراب بره مصررفهای مجاز را ملزم نمایرد ترا ضرمن ت کننده موظف اس، نمایندگی ر عرضه۲۳ماده
ددماپ ارائه شده دود را به مدپ دو ماه یا سه هزار کیلوم ر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعاپ را به مدپ شش ماه یرا ده 

 .هزار کیلوم ر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمان، نمایند

رج در برر   رویر،، درودرو عیرب نمایندگی مجاز موظف اس، چنانچه تشخیص دهد عرالوه برر عیروب منرد ـ۲۴ماده
کننده تماس گرف ره و از او جهر، انجرام تعمیرراپ تعیرین تکلیرف   دیبری دارد، ق ل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف

 کننده، مراتب هنبام تحویل دودرو به صورپ ک  ی می ندسازی شود   نماید  در صورپ عدم موافق، مصرف

کننده تحویرل و رسرید دریافر،  دوره تعهد، داغی قطعراپ تعویضری را بره مصررف ت صره ر نمایندگی مجاز موظف اس، در
 .نماید

انباری و یا اسر ااده  قانون به عل، عدم کیای، تعمیراپ، سهل( ۳چنانچه به تشخیص مراجض موکور در ماده ) ـ۲۵ماده
، دیررارتی م وجرره کننده، واسررطه درردماپ  رر  از فرررو، و نماینرردگی مجرراز از قطعرراپ غیررر اسرر اندارد توسررط عرضرره

کننده موظف به جایبزین کردن قطعاپ، رفرض نقصران دردماپ بردون دریافر، وجره و ج رران  کننده گردد، عرضه مصرف
 .باشد دیاراپ وارده می

  .های مجاز و واحدهای ددماپ سیار، بر اساس دس ورالعمل ابالغی وزارپ تعیین دواهد شد تعداد نمایندگی ـ۲۶ماده

وظف اس، در ش که نمایندگی های مجاز فرو، و ددماپ    از فرو، دود صررفًا از ظرفیر، کننده م عرضه ـ۲۷ماده
اسر اندارد )واحدهای دارای سطح کیای قابل ق ول، مطابه با ضوابط اس اندارد ملی شیوه ارائره دردماپ  ر  از فررو، 

 .و دس ورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی ددماپ فرو، اس ااده نماید( ۱۹۱۱۷شماره 

های مجراز فررو، و  هرا و نماینردگیای برای واسرطه  کننده موظف اس، نی ، به اس قرار ش که رایانه  عرضهـ ۲۸دهما
ددماپ    از فرو، شامل محاس ه مدپ توقف دودرو، فهرس، قطعاپ و مرواد مصررفی و اجررپ تعمیرراپ بررای هرر 

 .کننده اقدام نماید دودرو و نیز صورتحیاب هر مصرف
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 .کننده موظف اس، امکان دس رسی شرک، بازرسی به ارالعاپ این ش که را فراهم نماید ضهت صره ر شرک، عر 

کننده  کنندگان و جلرب رضرای، ایشران در مرحلره اول برعهرده عرضره میؤولی، رسیدگی به شرکایاپ مصررف ـ۲۹ماده 
ی صرنع،، معردن و تجرارپ ها کننده، رمسًا از رریه سرازمان کننده و مصرف باشد  در صورپ بروز اد الف بین عرضه می

گیررد  چنانچره  ها و با نظارپ سازمان حمای، مصررف کننردگان و تولیدکننردگان مرورد بررسری و رسریدگی قررار می اس ان
قانون مراجعه کنرد  هیرأپ ( ۳ماده )( ۲تواند به هیاپ حل اد الف موضوع ت صره ) کننده تأمین نشود، می رضای، مصرف

وز از تاری  ث ، شکایاپ به موضوع رسیدگی و نی ، به آن ک  ًا اعالم رمی کنرد  حل اد الف موظف اس، ظرف بیی، ر 
 .مناط رمی، نظر اکطری، اعضای هیأپ اس،  این رمی باید ظرف ده روز از تاری  ابالغ اجرا شود

ر دبیردانه هیأپ حل اد الف موضوع این ماده و محل تشکیل جلیراپ آن در محرل سرازمان صرنع،، معردن و ۱ت صره
  .باشد ها می ارپ اس انتج

هرای  نامره، هیأپ ها مکلف اس، ظرف یک ماه از تاری  تصویب این آیین ر سازمان صنع،، معدن و تجارپ اس ان۲ت صره
های سرازمانی موجرود تشرکیل داده و امکانراپ، نیرروی  حل اد الف مربوط را در محل آن سازمان برا اسر ااده از  یر،

  .آنها قرار دهدانیانی و محل الزم را در اد یار 

الزحمره کارشرناس رسرمی کره در  ر ث ، اع راض و رسیدگی به آن در هیأپ حل ادر الف رایبران اسر،، امرا حه۳ت صره
کند باید ظرف  نج روز از تاری  اعالم هیأپ، توسط شاکی  رداد، شود، در غیر این صورپ،  هیأپ حاضر و اظهار نظر می

  .نماید ومه اعالم میهیأپ  رونده اع راض را با ذکر دلیل مخ 

نماینرد موظانرد  کننرردگان جهر، ررررح شرکای، بره آنهرا مراجعره می هایی که مصررف ر کلیره نهرادهرا و سازمان۴ت صره
  .کننده را به وزارپ ارسال نمایند شکای، مصرف

لرف اسر، نامره مک کنندگان و تولیدکننردگان ظررف یرک مراه  ر  از ابرالغ ایرن آیین ر سرازمان حمایر، مصررف ۵ت صره
هرا اعرالم  دس ورالعمل نحوه رسیدگی به شکایاپ مصرف کنندگان دودرو را به سازمانهای صنع،، معدن و تجارپ اس ان

  .نماید

های مجراز را براسراس وظرایف تعیرین شرده در  کننده موظف اس، ساز و کار نظارپ می مر بر نمایندگی عرضه ـ۳۰ماده
 .ربط آن ایجاد نماید یی ذیهای اجرا نامه و دس ورالعمل قانون و آیین

های  دردماپ  ر  از فررو، و نماینردگی  واسرطه  کننده دودرو، واسطه فررو،،  ت صره ر نظارپ و ارزیابی ادواری عرضه
 .باشد کننده، به عهده شرک، بازرسی من خب وزارپ می های ارزیابی به وزارپ و عرضه  مجاز آنها و ارائه گزار، 
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های مجراز فعرال و تعلیره شرده درود را بره همرراه سرایر  س، نام و نشانی کلیره نماینردگیکننده موظف ا ر عرضه۲ت صره
کننده به ش که ددماپ  ر  از فررو، شرامل نرام مشر ری، شرماره  مشخصاپ و همچنین مشخصاپ مش ریان مراجعه

ملکررد آن، بره تماس، نوع دودرو، تاری   ویر، و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورپ دس رسی برردط جهر، ارزیرابی ع
  شرک، بازرسی معرفی نماید

 .نرامه برر عهرده وزارپ اس، ر میئرولی، نظرارپ برر حین اجررای این آیین۳۱ماده

 .شود لغرو می ۲۹/۰۲/۱۳۸۹مرورخ  ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸نرامره شمراره  ر تصمیرم۳۲ماده
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