


مقدمه:®®
به حسن سلیقه شما در انتخاب و خرید محصوالت تولیدی شرکت کرمان موتور تبریک می گوییم. 

ضمن مطالعه دفترچه گارانتی خودروی لیفان 620 و بخش با اهمیت سرویس های ادواری آن، همیشه در حفظ و نگهداری 
خودرو دقت نمایید و هنگام مراجعه به تعمیرگاه های مجاز شرکت بم خودرو این دفترچه را به همراه داشته باشید.

شرکت کرمان موتور به خریداران خودروهای خود ضمانت می دهد که این خودرو تحت استفاده در شرایط عادی و رعایت 
اصول و ضوابط گارانتی و سرویس های ادواری، چه از نظر کیفیت قطعات و چه از نظر ساخت عاری از اشکال باشد و در 

صورت بروز اشکال طبق ضوابط گارانتی رفع عیب نماید.
این دفترچه به عنوان ابزاری جهت بهره برداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویس ها به منظور نگهداری خودرو در شرایط 
مناســب می باشــد. لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نمایید و حتما هنگام فروش خودرو آنرا به مالک بعدی تحویل نمایید تا 

در جریان سرویس های انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو  )سهامی خاص( 

تابستان ۹۲
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نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو تاریخ تحویل خودرو:

کد ملی: نام خانوادگی: نام:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل 
اینجانب گردید.

                            نام و نام خانوادگی:                                               تاریخ:                                 امضاء:

مشخصات خودرو  ¨

مشخصات مالک  ¨
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نوع خودرو:

مدل: رنگ:

شماره شاسی:

شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو تاریخ تحویل خودرو:

کد ملی: نام خانوادگی: نام:

نشانی محل سکونت:

تلفن:

بدین وسیله تایید می نمایم خودرو حاضر بدون هیچ گونه نقصی از نظر کارکرد، رنگ و سالمت بدنه و باطری به همراه متعلقات کامل تحویل 
اینجانب گردید.

                            نام و نام خانوادگی:                                               تاریخ:                                 امضاء:

مشخصات خودرو  ¨

مشخصات مالک  ¨
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فصل¤اول¤¤¤

  خدمات گارانتی:
مدت زمان گارانتی: 24 ماه بعد از تحویل خودرو یا 50/000 کیلومتر.. 1

الزم به ذکر است هر یک از دو شرایط فوق که زودتر فرا برسد، خودرو از گارانتی خارج خواهد شد.
شرایط گارانتی قطعات:. ۲

ج. سایر قطعات ب. قطعات مصرفی   الف. قطعات تزئینی 

قطعات¤تزئینی¤¤¢

قطعاتی مانند آفتابگیر، صندلی، آينه ها و رودری ها و ... جزء قطعات تزئینی می باشند که به هنگام تحویل خودرو توسط واحد تحویل صحت عملکرد 
آنها و همچنین بی نقص بودن ظاهری آنها به اســتحضار مشــتریان رســانیده می شــوند. لذا پس از تحویل خودرو و تایید صحت این قطعات توســط 

مشتری و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

قطعات¤مصرفی¤¤¢

با توجه به مصرفی بودن این گروه قطعات و استهالک آنها در اثر مصرف، لذا این گروه از قطعات مشمول شرایط گارانتی نمی شوند.
لیست قطعات مصرفی به شرح زیر اعالم می گردد:  

4.خارها   3. پیچ ها     2. بوش ها   1. بست ها   
8. تسمه ها 7.واشرها)به جز واشر سرسیلندر(   6. تیغه برف پاک کن   5.شمع     
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12. فیلترها 11. رله ها     10. فیوزها   9. المپ ها  
15. مایع خنک کننده 14. انواع روغن ها   13. ضدیخ  

در ذیل قطعاتی که دارای شرایط خاص گارانتی می باشند آورده شده اند:

 ردیف           قطعه موردنظر     مدت زمان گارانتی               توضیحات
   1                لنت ترمز               5000 کیلومتر یا 3 ماه
   2            دیسک ترمز               5000 کیلومتر یا 3 ماه
   3                   صفحه کالچ               5000 کیلومتر یا 3 ماه
   4               باتری                           10000 کیلومتر یا 6 ماه
   5              الستیک              10000 کیلومتر یا 6 ماه
   6    دیسک و بلبرینگ کالچ                     10000 کیلومتر یا 6 ماه

الزم به ذکر است در صورتی که هریک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایراد گردند، رفع نقص و 
یا تعویض این قطعات نیز در قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

سایر¤قطعات¤¤¢

در صورتی که علت معیوب شــدن قطعه کیفیت قطعه باشــد که با کارشناســی نمایندگی های مجاز و دفتر مرکزی علت آن مشــخص می گردد، قطعه و 
اجرت تعویض آن گارانتی خواهد بود.

ç¤¤¤توجه
الزم به ذکر است که گارانتی رنگ خودرو مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد 3 سال می باشد. �
مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی کلیه خدمات ارائه شده از طرف نمایندگان به مدت ۲ ماه یا 3000 کیلومتر از طرف نمایندگی حتی بعد از دوران گارانتی  �

)مطابق شرایط اعالم شده( می بایستی گارانتی گردد.

مواردی¤که¤مشمول¤گارانتی¤نمی¤باشد:¤¤¢

1. قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند)استفاده نادرست، تصادف و ...(
2. استفاده از قطعات متفرقه که از طریق نمایندگی های مجاز تأمین نشده باشند و مورد تایید شرکت نباشد.

3. استفاده از آپشن هایی که مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو بوده که ایجاد تغییر در آنها باعث عدم گارانتی شدن مجموعه مرتبط 
با این قطعات می باشــد. همانند اســتفاده از رینگ ها و الســتیک ها, سیستم های پخش، دزدگیر و ... که باعث خارج شدن از گارانتی جلوبندی و 

سیستم های برقی مرتبط و ... خواهد شد.
4. صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان و تگرگ صاعقه و سیل و ... .

5. هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو )بکسل کردن خودر و در شرایط خاص به تشخیص شرکت گارانتی می گردد.(
6. از کار افتادن باطری )دشارژ شدن( به علت عدم استفاده از خودرو.

7. نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
8. شارژ گاز )در صورتی که علت تعویض قطعات سیستم کولر نباشد(



11راهنمای گارانتی و ثبت سرویس های ادواری10

موارد¤ذیل¤خودرو¤را¤¤از¤گارانتی¤خارج¤می¤کند:¤¤¢

1. دستکاری کیلومتر خودرو.
2. عدم انجام سرویس  اولیه.

3.تعمیر خودرو در مکان هایی غیر از نمایندگی های مجاز و مورد تایید شرکت.

فصل¤دوم¤¤¤

توصیه¤های¤مهم¤خودرو¤¤¢

الف. انجام سرویس های ادواری و کنترل عملکرد موتور خودرو عالوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آالینده های زیست محیطی 
تأثیر بسزایی خواهد داشت.

ب. قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.
پ. هیچگاه کلید A/C خودرو را در دورموتور باال روشن ننمایید.

ت. برای حفظ کارکرد طوالنی پمپ بنزین و سیستم انژکتوری خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از رسیدن حجم بنزین باک به مقدار 25٪ آن، پر نمایید.
ج. در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 5 ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز خسارت های فنی به موتور جلوگیری گردد.

ه. همیشه به چراغ و عالئم هشدار دهنده روی صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده عالمتی خاص سریعا با نمایندگی مجاز تماس حاصل   نمایید.

ç¤¤¤توجه
زمان انجام ســرویس های ادواری در شــرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه می شود  �

که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه ها را بازدید نمایید.
به خاطر داشــته باشــید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو و به دست تکنسین های آموزش دیده   �

میسر است.

ط. از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط اشخاص غیرمسئول و در تعمیرگاه های غیرمجاز جدا خودداری نمایید.
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از روغن های استاندارد با مشخصات زیر استفاده نمایید

مقدار مصرفیمشخصاتنام
 Total SAE80W902/7 Lروغن گیربکس

L 3/5 بدون تعویض فیلتر و4L  با تعویض فیلترSAE 10W40 / API SL / CFروغن موتور

Dexron III1/2 Lروغن هیدرولیک

DOT41/2 Lروغن ترمز

1. از فیلترهای روغن و هوای استاندارد که توسط کارخانه سازنده تایید شده است استفاده نمایید.
2. محلول آب رادیاتور بایستی 50 درصد آب +50 درصد ضدیخ باشد.

مشخصات الستیک ها

فشار باد تایرهای عقبفشار بادتایرهای جلوسایز
195/60R15 205/60 یاR15 91H  )2/5 Bar( 250 Kpa)2/4 Bar( 240 Kpa

فصل¤سوم:¤سرویس¤های¤ادواری¤¤¤

سرویس¤اولیه¤3000-2500¤کیلومتر¤و¤یا¤3¤ماه¤بعد¤از¤تاریخ¤تحویل¤)رایگان(¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جدول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

مهر و تایید واحد تحویل

بــن ســرویــس اولــیـــه
3000 - ۲500 کیلومتر
 خــــودرو لیـــــفـان 6۲0

اقداماتشرحردیف

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط2

3)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو4

  بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور5

  بازدید و کنترل عملکردتایمینگ جرقه )آوانس جرقه(6

  بازدید و کنترل عملکردخالصی )فیلر( سوپاپ ها7

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن از نظر وجود نشتی8

  بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی9

  بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب10



 دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

اقداماتشرحردیف

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز11

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها12

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها13

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب14

  بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری15

16A/C  بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوای  

17)   تعویضروغن گیربکس )

18)   تعویضروغن موتور )

19)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی20

 ادامه سرویس اولیه

مهر و امضاء نمایندگی: سرویس اولیه انجام شد.  

سرویس¤5000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

6)   تعویضروغن موتور )

7)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی8

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویـــس
5000 کیلومتر
انجــــام  شـــد



سرویس¤10000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف
  بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازشمع ها2

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصاالت آن3

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط4

5)   تعویضفیلتر هوا )

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح روغن گیربکس6

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازباطری خودرو7

  بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور8

  بازدید و کنترل وضعیتلوله های هوا9

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی10

  بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز11

  بازدید و شستشویانژکتورها12

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن13

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور14

  تعویضصافی بنزین15

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر16

  بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی17

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
10000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



اقداماتشرحردیف

  بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب18

  بازدید و سر ریز  در صورت نیازروغن ترمز19

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز20

  بازدید و  سر ریز در صورت نیازروغن هیدرولیک فرمان21

  بازدید و تنظیم در صورت نیازغربیلک فرمان22

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها23

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها24

  بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب25

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها26

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب27

  بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها28

  بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری29

30A/C تعویضفیلتر هوای  

  بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر31

  بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ32

33)   تعویضروغن موتور )

34)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی35

 دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس 10000 کیلومتر

سرویس¤15000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

  بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری6

7)   تعویضروغن موتور )

8)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی9

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
15000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



سرویس¤20000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن 
اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازوایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی2

 بازدید و کنترل عملکردسیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی3

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازشمع ها4

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصاالت آن5

 تعویضمایع خنک کننده موتور6

7)  بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

 بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح روغن گیربکس8

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباطری خودرو9

 بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور10

 بازدید و کنترل عملکردتایمینگ جرقه )آوانس جرقه(11

 بازدید و کنترل وضعیت لوله های هوا12

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی13

 بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز14

 بازدید و شستشویانژکتورها15

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن16

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور17

 تعویضصافی بنزین18

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن را از نظر وجود نشتی19

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر20

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
۲0000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



اقداماتشرحردیف

 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی21

 بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب22

 تعویضروغن ترمز23

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز24

 تعویضروغن هیدرولیک فرمان25

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازغربلیک فرمان26

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها27

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها28

 بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب29

 بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها30

 بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب31

 بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها32

 بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری33

34A/C تعویضفیلتر هوای 

 بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر35

 بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ36

37)  تعویضتعویض روغن موتور )

38)  تعویضتعویض فیلتر روغن )

 تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی39

دوره تعویــض روغــن موتــور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس ۲0000 کیلومتر
سرویس¤25000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا  )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

6)   تعویضروغن گیربکس )

7)   تعویضتعویض روغن موتور )

8)   تعویضتعویض فیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی9

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
۲5000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



سرویس¤30000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف
  بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

  تعویضشمع ها2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط3

4)   تعویضفیلتر هوا )

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح روغن گیربکس5

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازباطری خودرو6

  بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور7

  بازدید و کنترل وضعیتلوله های هوا8

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی9

  بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز10

  بازدید و شستشویانژکتورها11

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن12

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور13

  تعویضصافی بنزین14

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر15

  بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی16

  بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب17

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
30000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



اقداماتشرحردیف
  بازدید و سرریز در صورت نیازروغن ترمز18

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز19

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن هیدرولیک فرمان20

  بازدید و تنظیم در صورت نیازغربلیک فرمان21

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها22

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و در پوش آنها23

  بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب24

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها25

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب26

  بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها27

  بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری28

29A/C تعویضفیلتر هوا  

  بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر30

  بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ31

32)   تعویضروغن موتور )

33)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی34

 دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس 30000 کیلومتر
سرویس¤35000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

6)   تعویضروغن موتور )

7)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی8

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
35000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



سرویس¤40000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن 
اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازوایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی2

 بازدید و کنترل عملکردسیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی3

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازشمع ها4

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصاالت آن5
 تعویضمایع خنک کننده موتور6
7)  تعویضفیلتر هوا )
 بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح روغن گیربکس8
 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباطری خودرو9

 بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور10
 بازدید و کنترل عملکردتایمینگ جرقه )آوانس جرقه(11
 بازدید و کنترل وضعیت لوله های هوا12
 بازدید و کنترل عملکردخالصی )فیلر( سوپاپ ها13
 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی14
 بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز15
 بازدید و شستشویانژکتورها16
 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن17
 بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور18
 تعویضصافی بنزین19
 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن را از نظر وجود نشتی20

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
40000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



اقداماتشرحردیف

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر21

 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی22

 بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب23

 تعویضروغن ترمز24

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز25

 تعویضروغن هیدرولیک فرمان26

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازغربلیک فرمان27

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها28

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها29

 بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب30

 بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها31

 بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب32

 بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها33

 بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری34

35 A/C تعویضفیلتر هوای 

 بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر36

 بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ37

38)  تعویضروغن موتور )

39)  تعویضفیلتر روغن )

 تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی40

دوره تعویــض روغــن موتــور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس 40000 کیلومتر
سرویس¤45000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا  )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

6)   تعویضروغن موتور )

7)   تعویضفیلتر روغن  )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی8

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
45000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



سرویس¤50000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف
  بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازشمع ها2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط3

4)   تعویضفیلتر هوا )

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازباطری خودرو5

  بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور6

  بازدید و کنترل وضعیتلوله های هوا7

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی8

  بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز9

  بازدید و شستشویانژکتورها10

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن11

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور12

  تعویضصافی بنزین13

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر14

  بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی15

  بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب16

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز17

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
50000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



اقداماتشرحردیف
  بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز18

  تعویضروغن هیدرولیک فرمان19

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازغربیلک فرمان20

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها21

  بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و در پوش آنها22

  بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب23

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها24

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب25

  بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها26

  بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری27

28A/C تعویضفیلتر هوای  

  بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر29

  بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ30

31)   تعویضروغن گیربکس )

32)   تعویضروغن موتور )

33)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی34

 دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس 50000 کیلومتر
سرویس¤55000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج 
گردد، تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

1)   بازدید و یا تعویض در صورت نیازفیلتر هوا )

  بازدید و تعویض در صورت نیازباطری خودرو2

  بازدید و سر ریز در صورت نیازروغن ترمز3

  بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها4

  بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب5

6)   تعویضروغن موتور )

7)   تعویضفیلتر روغن )

  تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی8

دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای   �
ذکر شده در جدول فوق باشد.

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
55000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



سرویس¤60000¤کیلومتر¤¤¤¢

جهت اطالع از انجام سرویس های ادواری بر روی خودرو خود، ضروری است شرح عملیات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد، تا ضمن 
اطمینان از انجام به موقع سرویس ها، توجه به انجام سرویس های بعدی نیز مبذول گردد.

اقداماتشرحردیف

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازتسمه ها از نظر وجود پلیسه، سائیدگی و کشش1

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازوایر شمع ها از نظر صدمه دیدگی2

 بازدید و کنترل عملکردسیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی3

 تعویضشمع ها4

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله های آب از نظر صدمه دیدگی و محکم بودن اتصاالت آن5

 تعویضمایع خنک کننده موتور6

7)  تعویضفیلتر هوا )

 بازدید و سر ریز در صورت نیازسطح روغن گیربکس8

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباتری خودرو9

 بازدید و کنترل عملکرددور آرام موتور10

 بازدید و کنترل عملکردتایمینگ جرقه )آوانس جرقه(11

 بازدید و کنترل وضعیتلوله های هوا12

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسیستم اگزوز از نظر نشتی و صدمه دیدگی13

 بازدید و تمیز کردنمجموعه هوزینگ دریچه گاز14

 بازدید و شستشویانژکتورها15

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازسنسور اکسیژن16

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازکاتالیزور17

 تعویضصافی بنزین18

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازباک بنزین، لوله ها و اتصاالت آن از نظر وجود نشتی19

 بازدید و تعویض در صورت نیازمخزن کنیستر20

مهر و تایید نمایندگی محتـــرم

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

ســــــرویــــس
60000 کیلومتر
انـجــــام  شــــد



39

اقداماتشرحردیف

 بازدید و تنظیم در صورت نیازپدال ترمز و ترمز دستی21

 بازدید و تنظیم در صورت نیازکفشک های ترمز و کاسه چرخ های عقب22

 تعویضروغن ترمز23

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازلوله ها و شلنگ های سیستم ترمز24

 تعویضروغن هیدرولیک فرمان25

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازغربیلک فرمان26

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازگردگیر پلوس ها27

 بازدید و یا تعویض در صورت نیازبلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها28

 بازدید و کنترل عملکردسیستم تعلیق جلو و عقب29

 بازدید و تنظیم در صورت نیازتایرها و باد چرخ ها30

 بازدید و تنظیم در صورت نیاززوایای چرخ های جلو و عقب31

 بازدید و تنظیم در صورت نیازلقی چرخ ها32

 بازدید و تنظیم در صورت نیازسیستم کولر و بخاری33

34A/C تعویضفیلتر هوای 

 بازدید و تنظیم در صورت نیازشارژ گاز کولر35

 بازدید و کنترل عملکردسیستم ایربگ36

37)  تعویضروغن موتور )

38)  تعویضفیلتر روغن )

 تست با دستگاه اسکنرسیستم های الکتریکی39

 دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس، فیلتر روغن و فیلتر هوا، در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شــده در   �
جدول فوق باشد.

 ادامه سرویس 60000 کیلومتر

خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز تحت شرایط گارانتی )با مهر و امضاء معتبر است.(
مهر و امضاءتاریخ پذیرشکیلومترکد گارانتیشرح خدماتردیف




