قانون و آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
(مصوب مجلس شوراي اسالمي مورخ  ۸۶/۴/۳به شماره )۵۲۶/۴۹۵۲۵
ماده ۱
اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به كاربرده ميشود:
 . ۱خودرو :هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت
مجاز.
 .۲عرضه كننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه به طور مستقيم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهاي نو
توليدي و وارداتي خود ميكند.
 . ۳واسطه فروش :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميكند.
 . ۴نمایندگي مجاز :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده عهدهدار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در
طول مدت ضمانت است.
 .۵مصرف كننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي یا عمومي در اختيار دارد.
 .۶بهاي خودرو :مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش توسط عرضهكننده قيد شده است.
ماده *۲
عرضه كننده موظف به رعایت استانداردهاي ابالغي در مورد ایمني ،كيفيت ،سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده
به مصرفكننده ميباشد.
تبصره  -۱دوره تضمين نميتواند كمتر از یك سال از زمان تحویل خودرو به مصرفكننده یا كاركردي برابر با سي هزار
كيلومتر (هر كدام زودتر به پایان برسد) باشد.
تبصره  -۲دوره تعهد یا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد ،برابر  ۱۰سال از زمان تحویل رسمي آخرین خودرو
به مصرفكننده ميباشد.
ماده *۳
عرضهكننده در طول م دت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عيب (ناشي از طراحي ،مونتاژ ،توليد یا حمل) است كه در
خودرو وجود داشته یا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم به مصرفكننده
مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافي ایمني آن باشد یا موجب كاهش ارزش معامالتي خودرو شود .هزینه رفع
نقص یا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث ،اعم از خسارات مالي
و جاني و هزینه هاي درمان ناشي از نقص یا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزینههاي حمل خودرو به

تعميرگاه ،تامين خودروي جایگزین مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از  ۴۸ساعت باشد)
برعهده عرضهكننده ميباشد.
تبصره  -*۱تعهدات عرضهكننده به طور مستقيم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگي مجاز ایفاء ميشود .عرضهكننده مكلف
به ایجاد شبكه خدمات پس از فروش یا نمایندگيهاي مجاز تعمير و توزیع قطعات یدكي و تامين آموزشهاي الزم متناسب با
تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نميتواند مصرفكننده را به مراجعه به نمایندگي معيني اجبار نماید.
تبصره  -*۲در صورت بروز اختالف بين طرفين موضو ع ماده فوق ،موضوع اختالفي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل
اختالف مربوطه ،متشكل از نمایندگيهاي عرضهكننده خودرو ،كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به
ریاست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي الزم با اكثریت آراء صادر خواهد شد .در صورت اعتراض هر یك از طرفين به
راي صادره ،خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود .دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء
راي نماید.
ماده *۴
چنانچه نقص یا عيب قطعات ایمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد یا در صورتي كه
نقص یا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي یا جاني اشخاص گردد و با یك تعمير برطرف نشده باشد یا خودرو
بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند ،عرضهكننده مكلف است حسب درخواست مصرفكننده خودروي
معيوب را با خودروي نو تعویض یا با توافق ،بهاي آن را به مصرفكننده مسترد دارد.
تبصره  -۱در صورت بروز اختالف بين طرفين ،حل و فصل آن از طریق هيات حل اختالف موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۳۳این
قانون ميباشد.
تبصره  -۲عرضه كننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد ،واگذاري خودروي مزبور
پس ا ز رفع عيب و نقص قبلي و با اعالم صریح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز ميباشد.
ماده *۵
عرضه كننده ،واسطه فروش و نمایندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت ،مورد تعمير یا خدمات مختلف
دورهاي قرار ميگيرد ،پس از اتمام كار ،به صورت مكتوب كليه عيبها و نقصهاي اعالمي از سوي مصرفكننده ،اقدامهاي
انجام شده و قطعات تعمير یا تعویض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرفكننده نماید.
تبصره* -استفاده از قطعات غير استاندارد یا تایيد نشده توسط عرضهكننده و نمایندگيهاي مجاز تعمير ممنوع ميباشد.
ماده *۶
چنانچه انجام تعهدات عرضهكننده به دليل حوادث غير مترقبه (غير قابل پيشبيني و غير قابل رفع) ناممكن باشد ،این تعهدات
به حالت تعليق درميآید .مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده ميشود.

ماده *۷
هر نوع توافق مستقيم یا غير مستقيم بين عرضهكننده ،واسطه فروش یا مصرفكننده كه به موجب آن تمام یا بخشي از
تعهداتي كه عرضه كننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ،ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر
عنوان دیگري گذارده شود ،در برابر مصرفكننده باطل و بالاثر ميباشد.

تبصره* -انعقاد هر نوع ق راردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده
 ۱۰قانون مدني و مورد مشابه غير قانوني و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده *۸
هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعویض یا نصب قطعات و
سيستم هاي جانبي و یا دریافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضهكننده توسط مصرفكننده طي دوران ضمانت
ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفكننده و اشخاص ثالث در برابر عرضهكننده ایجاد
نميكند.
ماده ۹
عرضهكننده مكلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحویل خودرو،
به نحو مقتضي موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرفكننده اعالم نماید.
ماده ۱۰
آئيننامه اجرائي این قانون (بهویژه در مورد مالكهاي ایجاد نمایندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد خودروها عرضه
شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهيه شده و به تصویب هيات وزیران ميرسد.
ماده ۱۱
وزارت صنایع و معادن مكلف به نظارت بر اجراي این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفكنندگان و اعالم گزارش ادواري
شش ماهه به كميسيون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ماده -۱ضوابط مندرج در این آیين نامه شامل تمام عرضهكنندگان ،واسطههاي فروش ،واسطههاي خدمات پس از فروش و
نمایندگيهاي مجاز انواع وسایل نقليه موتوري اعم از سواري ،ميني بوس ،ميدل باس ،اتوبوس ،ون ،وانت ،كاميونت ،كاميون،
كشنده ،تریلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل كشور یا خارج ميباشد.
ماده  -۲در این آیيننامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف – قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو – مصوب – ۱۳۸۶

ب – وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
پ -عرضه كننده :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه به طور مستقيم یا از طریق واسطه فروش ،مبادرت به فروش خودروهاي نو
ساخت داخل كشور یا وارداتي خود مينماید.
ت -خدمات پس از فروش :كليه خدمات پس از فروش یك محصول از قبيل ضمانت و تعهد شامل پشتيباني خدمات ،تعميرات
و تأمين قطعات استاندارد كه موجب تضمين كاركرد مطلوب محصول ميباشد.
ث -واسطه خدمات فروش و پس از فروش :اشخاص حقيقي یا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده ،صرفاً یا توأماً عهدهدار
خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگيهاي مجاز ميباشند .واسطه مذكور ميتواند به عنوان بخشي از
مجموعه عرضهكننده یا به عنوان شركتي مستقل تحت نظارت عرضهكننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
ج  -نمایندگي مجاز :هر شخص حقيقي یا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده عهدهدار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در
طول مدت ضمانت است.
چ -شيوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو :براساس استاندارد ملي شماره ( )۱۹۱۱7در خصوص تعيين شيوه مربوط به امور
خدمات پس از فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابي عرضهكننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگيهاي مجاز آن و
همچنين ردهبندي و پایش عملكرد آنها ميباشد.
ح – دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابي خدمات فروش خودرو :دستورالعملي كه به منظور تعيين شيوه مربوط به امور
خدمات فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابي عرضهكننده ،واسطه خدمات فروش و نمایندگيهاي آن و همچنين ردهبندي و
پایش عملكرد آنها توسط وزارت تهيه و ابالغ ميشود.
خ -خدمات دوره تضمين :مجموعه خدمات تعميرات ،تأمين و تعویض قطعات یا تعویض خودرو كه در یك دوره زماني یا طي
مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این آیيننامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضهكننده ميباشد.
د  -خد مات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعميرات ،تأمين و تعویض قطعات و پشتيباني خدمات كه در یك دوره زماني
مشخص مطابق ماده ( )۱۵این آیيننامه و در قبال دریافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده ( )۲این آیيننامه»
از سوي عرضهكننده براي مصرفكننده انجام ميشود.
ذ  -خدمات سيار :خدمات امداد و تعميراتي كه در محل استقرار خودرو در بيرون از نمایندگي مجاز به مصرفكننده ارائه
ميشود.
ر -خدمات فني استاندارد :خدماتي كه مطابق با استاندارد كارخانهاي ،ملي ،بينالمللي یا سایر استانداردها و دستورالعملهاي
تخصصي رسمي باشد.
ز – ضمانتنامه :سندي است به زبان فارسي و در برگيرنده مسئوليت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهكننده و استفاده
مطلوب از خودرو كه توسط عرضهكننده به همراه خودرو ،تحویل مصرفكننده ميشود.
ژ  -استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوي عرضهكننده بهویژه در مورد تعداد
سرنشين و مقدار بار.

س -كتابچه راهنماي مصرفكننده :كتابچه اي است حداقل به زبان فارسي ،كه باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضهكننده
به مصرف كننده تسليم شود .این كتابچه باید حاوي مواردي از قبيل نحوه استفاده مطلوب از خودرو ،عناوین متعلقات الزامي
همراه خودرو از قبيل رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جك ،آچار چرخ ،كفپوش متحرك ،مثلث خطر و تجهيزات اضافي خودرو،
ميزان مصرف سوخت (به تفكيك سيكل شهري ،برونشهري و تركيبي) و همچنين عناوین بازدیدهاي دورهاي ،نام و نشاني
نمایندگيهاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش ،متن قانون ،آیيننامه و دستورالعملهاي اجرایي آن باشد.
ش  -تأمين خودروي جایگزین مشابه :واگذاري خودروي مشابه و درصورت عدم امكان ،پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره
تضمين است.
ص  -قيمت كارشناسي :قيمتي كه بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط تعيين ميشود.
ض -شركت بازرسي :شخصيت حقوقي داراي صالحيت از طرف سازمان ملي استاندارد ایران كه توسط وزارت براي انجام
ارزیابي عملكرد عرضهكننده ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش ،نمایندگيهاي مجاز و ارائه گزارشهاي ادواري یا
موردي به وزارت و عرضهكننده انتخاب ميشود.
ط  -نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفي بودن فعاليت نمایندگي هاي مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سيار،
اجرت یا دستمزد خدمات و همچنين نرخ قطعات و مواد مصرفي مطابق ماده ( )۵۱اصالحي قانون نظام صنفي كشور – مصوب
 - ۱۳۹۲با محوریت كميسيون نظارت تعيين و در ازاي ارائه خدمات و ابالغ صورتحساب رسمي به مصرفكننده ،از وي دریافت
ميشود.
ظ -خودروي نو :خودرویي كه به هنگام تحویل به مصرفكننده بيش از ( )۹۹كيلومتر طي مسافت نكرده باشد.
ع -عيب :زیاده ،نقيصه و یا تغيير حالتي كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كاال ،خدمت یا عدم امكان استفاده متعارف از آن
ميشود.
غ  -قطعه ایمني خودرو :قطعاتي كه عيب آنها موجب احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  -فهرست این قطعات توسط وزارت با همكاري سازمان ملي استاندارد ایران و پليس راهنمایي و رانندگي نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ایران تهيه و اعالم ميشود.
ف – عيب ایمني  :عيوبي كه احتمال ایجاد صدمه به جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره  -وزارت موظف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ایران و پليس راهنمایي و رانندگي جمهوري اسالمي ایران،
فهرست عيوب ایمني خودرو و همچنين قطعات مشمول استاندارد اجباري خودرو را تهيه و ابالغ نماید.
ق – قطعه و ماده مصرفي :قطعات و موادي مانند روغنها (نظير روغن موتور و گيربكس) ،مایعات (نظير مایع ضدیخ و مایع
شيشه شوي) ،فيلترها (نظير فيلتر بنزین ،هوا و روغن) و سایر قطعات و موادي كه فهرست كامل آن توسط وزارت تهيه و ابالغ
خواهد شد.

ك – استانداردها و مقررات ابالغي :كليه معيارها و مشخصات ناظر بر توليد ،ایمني ،كيفيت ،آالیندگي زیستمحيطي ،فروش و
خدمات پس از فروش خودرو كه از سوي وزارت ،سازمان ملي استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محيط زیست و وزارت نفت
ابالغ و رعایت آنها از سوي عرضهكننده الزامي است.
تبصره  -استانداردهاي فني شركتهاي عرضهكننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق ،جزو استانداردهاي ابالغي محسوب
خواهد شد.
ماده  -۳عرضهكننده موظف است در سامانه اطالع رساني خود ،نسبت به فروش اینترنتي محصوالت با قيد مشخصات خودرو و
شرایط ف روش از قبيل نشان تجاري ،نوع ،تيپ ،رنگ ،تجهيزات درخواستي ،قيمت خودرو ،سود مشاركت ،زمان تحویل و سایر
موارد مرتبط اقدام نماید.
تبصره -عرضه كننده موظف است حداقل دو روزكاري قبل از اجراي فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالعرساني عمومي نماید.
ماده -۴عرضهكننده موظف است قيمت نهایي محصوالت خود به همراه قيد نوع ،تيپ ،رنگ و متعلقات ،ضوابط و روشهاي
مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهيه و در پایگاه اطالعرساني و نمایندگيهاي
مجاز فروش خود ،در دسترس متقاضيان خرید قرار دهد:
تبصره -۱حداكثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهاي پيش فروش معادل پنجاه درصد قيمت فروش نقدي محصول مورد نظر در
هنگام عقد قرارداد ميباشد.
تبصره  -۲سود انصراف و خسارت تأخير مندرج در بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشمار محاسبه ميشود.
ماده -۵عرضهكننده موظف است قبل از اقدام به پيش فروش خودرو ،مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از
وزارت اخذ نماید.
ماده -۶عرضهكننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف كننده اقدام نماید.
در قرارداد فروش قيد مشخصات خودرو مورد نظر از قبيل نشان تجاري ،نوع ،تيپ ،رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قيمت
فروش ،نرخ سود مشاركت ،تاریخ تحویل خودرو با تعيين ماه و هفته تحویل ،خسارت تأخير در تحویل ،فهرست متعلقات الزامي
همراه خودرو از قبيل رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جك ،آچار چرخ ،كفپوش متحرك ،مثلث خطر و تجهيزات درخواستي و ارائه
یك نسخه از اصل قرارداد به مصرفكننده ،الزامي است.
تبصره -هرگونه تغيير در استانداردهاي اجباري پس از عقد قرارداد ،چنان چه موجب افزایش هزینه و مشمول قيمتگذاري
شود ،با تصویب مرجع قيمتگذاري در قيمت فروش لحاظ ميشود.
ماده -7عرضهكننده موظف است در قرارداد پيش فروش ،سود مشاركت وجوه دریافتي را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ
تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصره -۱عرضه كننده موظف است در صورت تأخير در تحویل خودرو ،از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو
به مصرف كننده ،مبلغ خسارت تأخير در تحویل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره -۲در صورتي كه مصرفكننده پس از ابالغ دعوتنامه كتبي عرضه كننده ،ظرف پانزده روز كاري نسبت به تصفيه حساب
خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید ،عرضهكننده مي تواند خودرو را به سایر متقاضيان تحویل و نوبت مصرفكننده را به موعد
دیگري كه نحوه تعيين آن در قرارداد مشخص شده ،موكول نماید.
تبصره -۳در صورت اعالم انصراف مصرفكننده یك ماه پس از عقد قرارداد ،سود انصراف بر مبناي ضرایب مندرج در جدول
ذیل ماده ( )۴این آیيننامه محاسبه و پرداخت ميشود.
عرضهكننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختي را ظرف بيست روز به مصرفكننده پرداخت نماید .انصراف مصرفكننده
قبل از یك ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نميشود.
تبصره - ۴در صورتي كه زمان بازپرداخت وجوه پرداختي مصرفكننده بيش از بيست روز شود ،سود انصراف متعلقه از تاریخ
تأخير تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذكور نيز باید محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  -۸عرضه كننده موظف است هرگونه تغيير در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثناي الزامات
قانوني ،رضایت كتبي مصرف كننده در الحاقيه قرارداد منعقده ،قبل از ارسال دعوتنامه تكميل وجه ،قيد و به تأیيد و امضاي
طرفين برساند.
تبصره -در صورت بروز مشكل در فرآیند رعایت استانداردهاي مصوب و تأخير در تحویل خودرو ،مسئوليت جبران خسارات
وارده و كسب رضایت مصرفكننده بر عهده عرضهكننده است.
ماده  -۹عرضهكننده موظف است در زمان تحویل ،خودروي درخواستي مصرفكننده را در حضور وي كنترل نموده و پس از
حصول اطمينان از عدم وجود عيب ،خودرو را تحویل دهد.
تبصره  -۱عرضه كننده موظف است در صورت وجود عيب احتمالي در خودرو ،عيب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعميراتي
مربوط ،رفع كند مشروط بر آن كه رفع عيب ،موجب كاهش ارزش قيمتي خودرو نگردد .درغير این صورت عرضهكننده موظف
است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت كتبي مصرفكننده اقدام نماید.
تبصره  -۲در صورتي كه مصرفكننده در دوره تضمين به نمایندگي مجاز مراجعه نماید و رفع كامل عيوب خودرو تحت هر
شرایطي در مدت زمان باقي مانده از دوره مذكور براي نمایندگي مجاز مقدور نباشد ،عرضهكننده یا واسطه فروش با نمایندگي
مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگي مجاز به اعالم كتبي موضوع به مصرفكننده ترتيبي اتخاد نماید كه خودرو در اولين
فرصت ممكن تحت شرایط تضمين رفع عيب گردد.
تبصره -۳عرضهكننده موظف است در صورتي كه رفع عيوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقيق عيوب خودرو
در دو نسخه و تحویل یك نسخه از آن به مصرفكننده ،برابر ماده ( )۱7این آیيننامه رفتار نماید.
ماده -۱۰عرضه كننده موظف است سند فروش ،صورتحساب فروش همراه با درج تفكيكي اقالم تشكيلدهنده ،بهاي خودرو
شامل بهاي خالص خودرو ،شمارهگذاري ،بيمه ،عوارض ،ماليات و سایر موارد مربوط ،برگههاي ضمانت،كتابچه راهنماي
مصرفكننده حداقل به زبان فارسي و تجهيزات اضافي را در زمان تحویل خودرو به مصرفكننده ارائه نماید.
ماده -۱۱عرضهكننده موظف است نسبت به تهيه نظامات و دستورالعملهاي زیر و نظارت بر حسن اجراي آن ،در چارچوب
دستورالعمل ابالغي وزارت اقدام نماید:

الف -فرآیند فروش.
ب – فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرفكننده.
پ – بازرسي قبل از تحویل خودرو.
ت -حمل مناسب خودرو از محل عرضهكننده تا نمایندگي مجاز.
ث – نظام آموزش كاركنان شركت عرضهكننده و نمایندگيهاي مجاز خود.
ج – پذیرش ،گردش كار خدمات قابل ارائه ،برنامهریزي تعميرات و ترخيص خودرو به نمایندگي مجاز.
چ -راهنماي تعميراتي بخشهاي مختلف خودرو.
ح  -نظام تأمين و توزیع به موقع كليه قطعات مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگي مجاز آنها.
خ -نظام تشویق ،تنبيه و اعطا و لغو نمایندگيهاي مجاز خود.
د -ارتقاي كمي و كيفي شبكه نمایندگيهاي مجاز خود.
ذ – اطالعرساني شفاف رتبه نمایندگي و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگي مجاز.
ر  -نظام نظرسنجي از مراجعين كليه نمایندگيهاي مجاز.
ز  -ساز وكار ردیابي قطعات به ویژه قطعات ایمني نصب شده بر روي خودرو.
ژ -نظام رسيدگي به شكایات و تعيين تكليف موضوع با رعایت ضوابط قانوني ظرف بيست روز.
س -نظام ارائه خدمات سيار و طرح هاي امدادي در دوره تضمين و دوره تعهد براي مشتركين خود.
ماده -۱۲دوره تضمين براي خودروهاي سبك شامل سواري ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفكننده حداقل دو سال یا
كاركردي برابر چهل هزار ( ) ۴۰۰۰۰كيلومتر ،هركدام زودتر فرا برسد ،براي خودروهاي سنگين شامل مينيبوس ،ميدل باس،
اتوبوس،كاميونت ،كاميون و كشنده از تاریخ تحویل به مصرفكننده حداقل دو سال یا كاركردي برابر دویست هزار ()۲۰۰۰۰۰
كيلومتر ،هركدام زودتر فرا برسد و براي انواع موتورسيكلت از تاریخ تحویل به مصرفكننده حداقل یك سال مي باشد.
تبصره  -۱عرضهكننده مي تواند براساس سياست تجاري خود و به منظور افزایش رضایتمندي مصرفكننده ،نسبت به افزایش
دوره تضمين یا تعه د اقدام نماید كه در این صورت باید جزئيات شرایط آن به طور كتبي و شفاف به مصرفكننده اعالم گردد.
تبصره -۲ضمانت رنگ براي خودروهاي سبك حداقل سه سال ،براي خودروهاي سنگين حداقل هجده ماه و براي موتورسيكلت
حداقل سه ماه ميباشد.
تبصره  -۳عرضهكننده موظف است قطعات ،مواد مصرفي و استهالكي ناشي از عيوب كيفي و مونتاژي در هر یك از
مجموعههاي خودرو را مشمول خدمات دوره تضمين نماید.

تبصره  -۴تعمير یا تعویض قطعات خودرو ،ناشي از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف كه به علت عيب فني خودرو نباشد،
مشمول ضمانت نميگردد.
ماده -۱۳كليه قطعات و مجموعه هاي خودرو به جز قطعات و مواد مصرفي ،مشمول خدمات دوره تضمين ميباشند.
تبصره -۱فهرست قطعاتي كه به عنوان قطعات و مواد مصرفي قلمداد نشده ازجمله تجهيزات كاهنده آالیندگي هوا شامل كربن
كنيستر ،كاتاليست كانورتور ،حسگر دوم اكسيژن و عمر كاركرد آنها كمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمين خودرو مي
باشد ،توسط وزارت تعيين و ابالغ خواهد شد.
تبصره -۲عملكرد صحيح سيستم و قطعات كيسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمين نبوده و براساس استانداردهاي ابالغي شامل
دوران تعهد نيز مي باشد.
ماده -۱۴عيوب ناشي از عدم انجام خدمات دورهاي مطابق با شرایط مندرج در كتابچه راهنماي مصرفكننده خودرو در شبكه
نمایندگي هاي مجاز شركت عرضه كننده خودرو ،باعث خروج مجموعههاي مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر ،از شرایط
تضمين ميگردد.
ماده  -۱۵مدت زمان تعهد خدمات شامل تعميرات و تأمين قطعات ،ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان
تجاري و نوع خودرو ،توسط عرضهكننده ميباشد.
ماده -۱۶عرضهكننده موظف است نسبت به راهاندازي سامانه اي مبتني بر فناوري اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده ()۵
قانون و تعيين زمان و محل مراجعه مصرفكننده به نمایندگيهاي مجاز در دوره تضمين و تعهد اقدام نماید .در صورتي كه
مصرفكننده تأكيد بر پذیرش در نمایندگي خاصي را داشته باشد عرضهكننده باید در اولين زمان ممكن ،نسبت به اجراي این
درخواست ،اقدام نماید.
ماده -۱7عرضهكننده موظف است چنانچه رفع عيوب خودرو در دوره تضمين كه ناشي از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف
نباشد و بيش از دو روز كاري یا زمان استاندارد تعميرات تأیيد شده به طول انجامد ،به تأمين خودرو مشابه جایگزین در طول
مدت تعميرات و در صورت عدم امكان ،پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیيننامه اقدام نماید.
تبصره -۱مدت زمان توقف خودرو ،براي پرداخت خسارت در دوره تضمين و دوره تعهد به ترتيب بعد از دو و هفت روز كاري و
یا زمان استاندارد تعميرات تأیيد شده ،براي كليه روزهاي توقف خودرو در نمایندگي اعم از تعطيل و غيرتعطيل بدون در
نظرگرفتن فرآیندهاي داخلي سازنده و واردكننده و نيز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگي مجاز آن ،آغاز و در روزي
كه نمایندگي مجاز پس از انجام تعميرات الزم ،آمادگي تحویل خودرو به مصرفكننده را اعالم نماید ،پایان ميیابد.
در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمين یا تعهد خودروي مربوط اضافه ميشود.
تبصره -۲در صورت مراجعه مصرف كننده براي رفع عيب تكراري به همان نمایندگي مجاز و یا هریك از نمایندگيهاي مجاز
دیگر براي بار دوم و یا بيشتر ،زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه ميگردد.
تبصره -۳در صورتي كه عيوب موجود در هر یك از مجموعههاي خودرو كه به تشخيص مرجع رسيدگيكننده موضوع ماده ()۳
قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آالیندگي بيش از حد مجاز هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و
بر عهده عرضهكننده خودرو ميباشد.

ماده  -۱۸ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف -خودروي سواري :از زمان تحویل خودرو به نمایندگي مجاز به ازاي هر روز توقف مازاد ،به ميزان یاد شده در ماده ()۱7
این آیيننامه به مقدار پانزده ده هزارم ( )۰.۰۰۱۵بهاي خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده
پرداخت ميشود.
ب -خودروي عمومي (تاكسي ،وانت ،ون) :از زمان تحویل خودرو به نمایندگي به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان یاد شده در
ماده ( )۱7این آیيننامه به مقدار دو هزارم ( ) ۰.۰۰۲بهاي خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده
پرداخت ميشود.
پ -خودروي سنگين (ميني بوس ،ميدل باس ،اتوبوس ،كاميونت ،كاميون و كشنده) :به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان یاد
شده در ماده ( )۱7این آیيننامه به مقدار یك هزارم ( )۰.۰۰۱بهاي خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهكننده به
مصرفكننده پرداخت ميشود.
ت -موتورسيك لت :به ازاي هر روز توقف مازاد به ميزان یاد شده در ماده ( )۱7این آیيننامه به مقدار یك هزارم ( )۰.۰۰۱بهاي
موتورسيكلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضهكننده به مصرفكننده پرداخت ميشود.
تبصره -۱در صورت عدم توافق طرفين نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو ،مراتب با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري
انجام ميپذیرد.
تبصره -۲عرضه كننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارك مثبته در مورد احراز
مالكيت خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو دركمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره -۳در صورتي كه توقف خودروي سنگين بيش از یك ماه به طول انجامد ،با موافقت كتبي مصرفكننده براي هر روز
توقف خودرو مازاد بر یك ماه ،عرضهكننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم ( )۰.۰۰۰۲بهاي خودرو عالوه بر مقدار قبلي ميباشد.
ماده -۱۹عرضهكننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و كار پرداخت هزینه خسارات
وارده به مصرفكننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیيننامه را راه اندازي و اجرا نماید .عملكرد این نظام باید به
گونهاي باشد كه مصرفكننده را از ميزان و چگونگي دریافت هزینهها و خسارت خودروي خود مطلع نماید.
ماده  -۲۰عرضه كننده موظف است رأساً یا از طریق شبكه نمایندگي مجاز خود تحت هر شرایطي به پذیرش كليه خودروهایي
كه به دليل وجود عيب قطعات ایمني قادر به تردد نيستند ،اقدام نماید.
تبصره -عرضهكننده موظف است در دوره تضمين ،هزینههاي بارگيري و حمل خودروهاي در راه مانده و غيرقابل تعمير به
نزدیك ترین نمایندگي مجاز را به استثناي موارد تصادفي كه ناشي از عيوب سایر قطعات و مجموعههاي خودرو نباشد ،تقبل
نماید.
ماده -۲۱عرضه كننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگيهاي مجاز ،نسبت به
پذیرش تما م خودروهاي تحت مسئوليت خود و همچنين سایر خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد
نمایندگي رسمي ،مطابق با دستورالعمل ابالغي وزارت اقدام نماید.

ماده -۲۲عرضه كننده موظف است نسبت به تعيين نرخ خدمات تعميرات ،قطعات یدكي و مواد مصرفي مطابق بند (ط) ماده
( )۲این آیين نامه و همچنين تدوین جدول زمان تعميرات ،مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبيق و
صحهگذاري توسط شركت بازرسي ظرف یك ماه از زمان اعالم شركت عرضهكننده ،آن را به واسطه خدمات پس از فروش و
نمایندگيهاي مجاز خود ابالغ نماید .براساس این ضوابط ،نمایندگي و یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب
مصرفكننده را به ایشان تسليم مينماید.
تبصره – عرضهكننده موظف است امكان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالعرساني خود فراهم
نماید.
ماده -۲۳عرضهكننده موظف است نمایندگيهاي مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسليم صورتحساب به مصرفكننده ،خدمات ارائه
شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار كيلومتر ،هر كدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار كيلومتر ،هر
كدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده -۲۴نمایندگي مجاز موظف است چنانچ ه تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو عيب دیگري دارد،
قبل از تعمير یا تعویض قطعه ،با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعميرات تعيين تكليف نماید .در صورت عدم
موافقت مصرفكننده ،مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت كتبي مستندسازي شود.
تبصره -نمایندگي مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغي قطعات تعویضي را به مصرفكننده تحویل و رسيد دریافت نماید.
ماده  -۲۵چنانچه به تشخيص مراجع مذكور در ماده ( )۳قانون به علت عدم كيفيت تعميرات ،سهلانگاري و یا استفاده از
قطعات غير استاندارد توسط عرضهكننده ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگي مجاز ،خسارتي متوجه مصرفكننده گردد،
عرضه كننده موظف به جایگزین كردن قطعات ،رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده ميباشد.
ماده -۲۶تعداد نمایندگي هاي مجاز و واحدهاي خدمات سيار ،بر اساس دستورالعمل ابالغي وزارت تعيين خواهد شد.
ماده  -۲7عرضه كننده موظف است در شبكه نمایندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفيت
واحدهاي داراي سطح كيفي قابل قبول ،مطابق با ضوابط استاندارد ملي شيوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره
 )۱۹۱۱7و دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابي خدمات فروش استفاده نماید.
ماده  -۲۸عرضهكننده موظف است نسبت به استقرار شبكه رایانه اي براي واسطهها و نمایندگيهاي مجاز فروش و خدمات
پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو ،فهرست قطعات و مواد مصرفي و اجرت تعميرات براي هر خودرو و نيز
صورتحساب هر مصرفكننده اقدام نماید.
تبصره  -شركت عرضه كننده موظف است امكان دسترسي شركت بازرسي به اطالعات این شبكه را فراهم نماید.
ماده  -۲۹مسؤوليت رسيدگي به شكایات مصرفكنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضهكننده ميباشد .در
صورت بروز اختالف بين عرضهكننده و مصرفكننده ،رأساً از طریق سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها و با نظارت
سازمان حمایت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار ميگيرد .چنانچه رضایت مصرفكننده تأمين
نشود ،ميتواند به هيات حل اختالف موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۳قانون مراجعه كند .هيئت حل اختالف موظف است ظرف
بيست روز از تاریخ ثبت شكایات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعالم رأي كند .مناط رأي ،نظر اكثریت اعضاي هيئت
است .این رأي باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.

تبصره -۱دبيرخانه هيئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشكيل جلسات آن در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانها ميباشد.
تبصره -۲سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این آیيننامه ،هيئتهاي حل
اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پستهاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات ،نيروي انساني و محل
الزم را در اختيار آنها قرار دهد.
تبصره -۳ثبت اعتراض و رسيدگي به آن در هيئت حل اختالف رایگان است ،اما حقالزحمه كارشناس رسمي كه در هيئت
حاضر و اظهار نظر مي كند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعالم هيئت ،توسط شاكي پرداخت شود ،در غير این صورت ،هيئت
پرونده اعتراض را با ذكر دليل مختومه اعالم مينماید.
تبصره -۴كليه نهادها و سازمانهایي كه مصرفكنندگان جهت طرح شكایت به آنها مراجعه مينمایند موظفند شكایت
مصرفكننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره -۵سازمان حمایت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ظرف یك ماه پس از ابالغ این آیيننامه مكلف است دستورالعمل
نحوه رسيدگي به شكایات مصرفكنندگان خودرو را به سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت استانها اعالم نماید.
ماده -۳۰عرضهكننده موظف است ساز و كار نظارت مستمر بر نمایندگيهاي مجاز را براساس وظایف تعيين شده در قانون و
آیيننامه و دستورالعملهاي اجرایي ذيربط آن ایجاد نماید.
تبصره  -نظارت و ارزیابي ادواري عرضهكننده خودرو ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگيهاي مجاز آنها و
ارائه گزارشهاي ارزیابي به وزارت و عرضهكننده ،به عهده شركت بازرسي منتخب وزارت ميباشد.
تبصره – ۲عرضهكننده موظف است نام و نشاني كليه نمایندگيهاي مجاز فعال و تعليق شده خود را به همراه سایر مشخصات
و همچنين مشخصات مشتریان مراجعه كننده به شبكه خدمات پس از فروش شامل نام مشتري ،شماره تماس ،نوع خودرو،
تاریخ پذیرش و نام نمایندگي مراجعه شده را بصورت دسترسي برخط جهت ارزیابي عملكرد آن ،به شركت بازرسي معرفي
نماید.
ماده -۳۱مسئوليت نظارت بر حسن اجراي این آیيننامه بر عهده وزارت است.
ماده  – ۳۲تصميمنامه شماره  ۴۳۶7۸/۴۴۱۳۳مورخ  ۱۳۸۹ /۰۲ /۲۹لغو ميشود.
اسحاق جهانگيري ،معاون اول ریيس جمهور ،این مصوبه را براي اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان ملي
استاندارد ایران ابالغ كرد.

