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فهرست مطالب:



مشخصات خودرو :

نوع خودرو : 

سریال :   

شماره موتور :

تاریخ تحویل :

سال تولید :

  

  مدل خودرو : 

  شماره شاسى :  

 رنگ بدنه :

 تاریخ شروع گارانتى :

شامره کابین: 

  

هولوگرام:مهر شرکت:
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 برگه انجام سرویس اولیه (نسخه واحد گارانتى)

مدل خودرو :                 سال تولید : نوع خودرو :  

رنگ محصول :        شماره انتظامى : شماره شاسى :  

نام مالک : شماره موتور :  

تاریخ شروع گارانتى :  

اینجانب......................................... مالک خودروى............................................. به مشخصات فوق 

انجام سرویس اولیه رایگان توسط نمایندگى...................................................................................           

استان: .................................... شهر: ............................................ با کد: ............................................

در تاریخ       /       /       را تائید نموده و رضایت کامل دارم .           

   امضاء مشترى
  مهر و امضاء نمایندگى

نمایندگى مکلف است ضمن پذیرش خودرو براى سرویس اولیه مشخصات کامل 
خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.
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 برگه انجام سرویس اولیه

مدل خودرو :                 سال تولید : نوع خودرو :  

رنگ محصول :        شماره انتظامى : شماره شاسى :  

نام مالک : شماره موتور :  

تاریخ شروع گارانتى :  

اینجانب......................................... مالک خودروى............................................. به مشخصات فوق 

انجام سرویس اولیه رایگان توسط نمایندگى...................................................................................           

استان: .................................... شهر: ............................................ با کد: ............................................

در تاریخ       /       /       را تائید نموده و رضایت کامل دارم .           

  مهر و امضاء نمایندگى   امضاء مشترى

نمایندگى مکلف است ضمن پذیرش خودرو براى سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر 
و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.

4



بازدیدهاي دوره اي

مقدمه
انجام سرویس هاي دوره اي براي افزایش عمر مفید خودروهاي JAC بسیار حیاتی می باشد. 
خودروهاي JAC براي حمل و نقل راحت و اقتصادي طراحی و آماده شده اند لذا تعمیر و 
نگهداري منظم و انجام سرویس هاي دوره اي براي حفظ راحتی و اطمینان بیشتر در طول 
رانندگی و جلوگیري از توقف هاي احتمالی در تعمیرگاه الزامی است. الزامات سرویس هاي 

دوره اي شامل انجام بازدید قبل از رانندگی و اعمال برنامه سرویس دوره اي می باشد.

بازدیدهاي راننده
بازدید تمامى قسمت هاى خودرو و اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ایمنى خودرو به عهده 
راننده مى باشد . سیستم ترمز، سیستم هدایت خودرو (فرمان)، چرخ ها و تعلیق همواره باید 

بررسی شوند. همچنین الزم است راننده از عدم وجود نشتى سیاالت اطمینان حاصل کند.

5



شرایط نامساعد:

رانندگى در جاده هاى خاکى، ناهموار و خشن، کوهستانى و مناطق صعب العبور و داراى رطوبت 
زیاد، شرایط نامساعد تلقى مى شود.

در صورت کارکرد در شرایط نامساعد، درخواست مشاوره فنى در خصوص برنامه بازدیدهاى دوره 
اى از واحد خدمات پس از فروش  شرکت آرین دیزل الزامى است.

توجه: در خودروهایی که ساعت کارکرد بیشتر از کیلومتر آن می باشد، انجام سرویس بر حسب 
ساعت در نظر گرفته می شود. (هر 150 ساعت معادل 10000 کیلومتر می باشد) 

خدمات گارانتی:
 تعریف گارانتی

گارانتی به معناي ضمانت کیفیت و عملکرد یک محصول در یک بازه زمانی مشخص و به شرط 
رعایت اصول نگهدارى و بهره بردارى استاندارد می باشد.

 شرایط گارانتى خودرو با کاربرى خاص
در مورد خودروهاى با کاربرى خاص، اعم از جرثقیل، خودروبر، حمل زباله، کمپر و ... ( جهت 
کامیونت) و آمبوالنس، کمپر و ... ( جهت ون و مینى بوس سان رى )گارانتى خودرو با توجه به 
نوع و نحوه کاربرى متغیر مى باشد و بنا به تشخیص واحد خدمات پس از فروش به نصف زمان و 

کیلومتر تعهد گارانتى تقلیل مى یابد. 
مدت زمان گارانتى موتور خودرو با کاربرى جرثقیل به مدت 6 ماه بوده که سررسید دوره 6 ماهه 

به منزله اتمام گارانتى مى باشد. 
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در موارد زیر خودرو شامل شرایط گارانتی نمی باشد:

- خرابی هاي ناشی از ضربه، تصادف، شکستگى و بالیاي طبیعی.
- خرابی هاي ناشی از سهل انگاري راننده و یا عدم توجه به چراغ هاي هشدار دهنده روي 

داشبورد.
- خرابی هاي ناشی از سرویس و تعمیرات خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت آرین 

دیزل.
- خرابی هاي ناشی از نصب و استفاده از قطعات، مواد مصرفى و فرسایشى تامین شده از  

خارج از شبکه خدمات پس از فروش آرین دیزل 
- خرابی هاي ناشی از نصب قطعات و تجهیزات اضافی و تغییر کاربرى بدون هماهنگی و 

کسب مجوز از شرکت آرین دیزل.
- قطعات تزیینى مانند آفتابگیر، صندلى، آینه ها، رودرى و.... که پس از تحویل خودرو، توسط 
مشترى از منابع خارج از شبکه نمایندگى هاى مجاز آرین دیزل پایا تهیه و نصب شده باشند.

- هر گونه تغییر غیر استاندارد در خودرو.  
توجه: در صورت عدم مراجعه خودرو به نمایندگی هاي مجاز شرکت آرین دیزل جهت انجام 
سرویس اولیه و یا هر کدام از سرویس هاي دوره اي مطابق چک لیست زمانى و کیلومترى 
از گارانتى خودرو  یا بخشى  ابطال کامل  راهنماى مصرف کننده، موجب  با دفترچه  مطابق 

خواهد شد. 
توجه: کلیه تنظیمات و رگالژها پس از سرویس اولیه مشمول گارانتی نخواهند شد.

اقالم مصرفى و فرسایشى
خنک  مایع  فیلترها،  روانکارها،  و  ها  روغن  از  عبارتند  فرسایشى  و  مصرفى  مواد  و  قطعات 
کن،  پاك  برف  هاى  تیغه  ها،  تسمه  کالچ،  صفحه  ترمز،  لنتهاى  کولر،  گاز  کننده(ضدیخ)، 

فیوزها، خارهاى تزئینى و المپها. 
این اقالم تنها در صورتیکه تعمیرات ناشى از خرابى قطعات و سیستم هاى خودرو موجب 

تعویض آنها شود، تحت پوشش گارانتى قرار مى گیرند.
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   رنگ خودرو
ضمانت رنگ خودرو مطابق آیین نامه اجرایى قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، 

براى کامیونت و مینى بوس سانرى 18 ماه و براى ون سانرى 24 ماه میباشد. 

   ضمانت تعمیرات و قطعات 
گارانتى تعمیرات انجام شده در شبکه خدمات پس از فروش شرکت آرین دیزل داراي 2 ماه و 
یا 3000 کیلومتر کارکرد و گارانتى قطعات تعویض شده به مدت 6 ماه یا 10000 کیلومتر 

کارکرد هر کدام زودتر فرا رسد، مى باشد.

   دامنه ارائه خدمات
خودروهایی که عمر کارکرد آن ها زیر 10 سال است

   سرویس اولیه
انجام سرویس اولیه خودروهاى آرین دیزل مطابق با جدول زمانى و کیلومترى ذیل صورت 

مى پذیرد. 

   

گارانتى خودرو تنها در صورت انجام سرویس اولیه و در نمایندگى هاى مجاز آرین دیزل پایا 
معتبر بوده و پس از انجام سرویس اولیه نمایندگى باید دفترچه گارانتى را مهر و امضا نماید.  
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نوع خودرو 
کامیونت

ون و مینى بوس سانرى

بازه زمانى 
سه ماه از زمان تحویل خودرو 
سه ماه از زمان تحویل خودرو 

(Km) بازه کیلومترى
1000-3000
4500-5000



الزم به ذکر است که انجام سرویسهاى ادوارى در بازه 500 کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر 
شده در شبکه خدمات پس از فروش آرین دیزل الزامى مى باشد.

 سرویس
1    2    3    4    5    6     7   8    9   10    11  12  13  14  15  16  17  18   19اولیه
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0
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0

تاریخ :
   10000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   20000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   30000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   40000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   50000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   60000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى
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تاریخ :
   70000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   80000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   90000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   100000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   110000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   120000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   130000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   140000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   150000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى
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تاریخ :
   160000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   170000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   180000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى

تاریخ :
   190000کیلومتر : 

مهر و امضاء نمایندگى
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دوره گارانتی
 200000 یا  خودرو  تحویل  تاریخ  از  سال  دو  مدت  به   JAC کامیونت  گارانتی  دوره 

کیلومتر،هرکدام زودتر فرابرسد، مى باشد.
دوره گارانتى ون SUNRAY به مدت دو سال از تاریخ تحویل خودرو یا 40000 کیلومتر هر 

کدام زودتر فرا برسد مى باشد
200000 یا  خودرو  تحویل  تاریخ  از  سال  دو  مدت  به   SUNRAYبوس مینى  گارانتى  دوره 

کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد مى باشد

شرایط گارانتی

موارد شامل گارانتى:
در  مندرج  دیزل،  آرین  استاندارد شرکت  نگهدارى  و  بردارى  بهره  اصول  رعایت  در صورت 
دفترچه راهنماى مصرف کننده، کلیه خرابیهاى ناشى از کیفیت محصول، طبق ضوابط حقوق 

مشترى تحت پوشش گارانتى مى باشد.
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سرویس هاى ادوارى 
سرویسهاى ادوارى جهت کنترل وضعیت و اطمینان از  شیوه بهره بردارى و عملکرد استاندارد 
محصول بوده و شامل 19 دوره سرویس دوره اى براى کامیونت و مینى بوس و 4 دوره سرویس 
دوره اى براى میباشد. در انجام سرویسهاى دوره اى مطابق جدول زمانبندى ذیل، الزامى و 
یک  هر  انجام  جهت  مراجعه  عدم  که  است  باشد.بدیهى  مى  گارانتى  دوران  ادامه  ضامن 

سرویسهاى ادوارى منجر به لغو گارانتى خودرو مى گردد.

به شبکه  استاندارد شرکت آرین دیزل  ادوارى، مطابق  به سرویسهاى  لیست عملیات مربوط 
نمایندگان خدمات پس از فروش ابالغ شده است.
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- صدمات ناشى از تردد خودرو در مسیرهاى قیرپاشى شده ، نمک ریزى شده و عوامل بیرونى
نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو .

- فشار آوردن بیش از حد به خودرو و تحویل بار بیش از ظرفیت مجاز 
- نصب هر گونه قطعات زنگ زده که موجب بروز خوردگى و یا زنگ زدگى در سایر قطعات 

شود 
- وجود هر گونه گرد رنگ که ناشى از قرار گرفتن خودرو در یک محیط نا مناسب باشد . 

- خرابى ناشى از هر گونه تعمیرات غلط مانند جوش کارى و غیره روى خودرو .
-هرگونه آتش سوزى که به دلیل عدم رعایت موارد ایمنى به هنگام تعمیرات و یا آتش سوزى 

به دلیل سهل انگارى و یا استفاده از قطعات و تعمیرات غیرمجاز بر روى خودرو . 
-عدم انجام سرویس اولیه و سرویس هاى ادوارى خودرو 

، شیره درختان و  ، فضله پرندگان  نباتى  آفات  -تأثیر مواد پراکنده در محیط ماننده سموم 
همچنین باران هاى اسیدى و انواع آلودگى هاى زیست محیطى و سایر عوامل تأثیرگذار بر بدنه 

و رنگ خودرو .
- فاسد شدن باطرى به دلیل عدم استفاده از خودرو براى مدت طوالنى 

- پوسیدگى الستیک خودرو و قطعات الستیکى به دلیل توقف طوالنى و عدم استفاده از خودرو 
- ایرادات ناشى از ریزش آب و سایر مایعات بر روى قطعات الکترونیکى.

- ایرادات ناشى از رانندگى در آب که باعث نفوذ آب به اجزاى داخلى خودرو و موتور خودرو 
گردد. 

- خط افتادن شیشه به دلیل خرابى برف پاك کن .
- زنگ زدگى قطعات داخل موتور و همچنین رادیاتور به دلیل عدم استفاده از ضد یخ و آب 

رادیاتور 
- دستکارى در سیم کشى خودرو 

- عیوب ناشى از عدم آشنایى راننده به دستورالعمل هاى مندرج در دفترچه راهنماى مصرف 
کننده

- استهالك طبیعى خودرو، فرسودگى و رنگ پریدگى  
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