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در صورت
خدمــاتمشمـول ،

به شرط رعایت موارد ذیل

5

کالچ دوبل، دسته دنده، کنسول وسط، چراغ هاى جلو و عقب
قفل درب صندوق و شیشه شور

36 ماه یا 100 هزار کیلومتر



تا کارکرد 5/000 کیلومتر گارانتى پذیر مى باشد.
و  صداگیرى اتصاالت

گارانتى پذیر مى باشد.
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تا کارکرد
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سرویس هاى دوره اى :
سرویس هاى دوره اى شامل بازدید از خودرو، تعویض روغن ها، فیلتر ها 

و بررسى سطح سیاالت مطابق روش نگهدارى شرکت رنو مى باشد.
سرویس هاى ادوارى این خودرو مى بایست بصورت سالیانه یا پیمایش 

10/000 کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) انجام پذیرد.
مسافت  مقدار  نمایشگر  اى،  دوره  سرویس  هر  انجام  هنگام  توجه: 
باقیمانده تا <<تعویض روغن/سرویس>> بعدى در خودروهایى که به آن 

مجهز هستند باید صفر شود.

جهت دریافت جدول آیتم هاى مشمول سرویس دوره اى به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

www.renaultpart-co.com خدمات پس از فروش لیست بازدید و سرویس
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12,78,39,9

10,46,17,7
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اسالمى
بزرگراه شیخ فضل اله جنوب، بعد از خروجى خیابان چوب تراش

الین کندرو، پالك 36
021 44259436
021 44259327 420

رحمت دوست 36372184  041تبریز، اول جاده تهران، ضلع جنوب غربى میدان بسیجتبریزآذربایجان شرقى 131

نگین خودرو

پاسداران، سه راه ضرابخانه، سروستان هفتم، پالك 17 تقى زاد 421021 22840650
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همتى 33348388  028قزوین بلوار شهید بهشتى، جنب سازمان هالل احمر استان قزوینقزوینقزوین
028  33348340 132
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نیکوان 239

نگین خودرو
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لعلى 34011سارى، کیلومتر 7 جاده نکاسارىمازندران
011 33736953 238
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از آدرس

www.renaultpart-co.com عاملیت ها لیست عاملیت ها

ذیل

نگین خودرو

نگین خودرو
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رنـو

عاملیت
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مالک گرامی متعلقات و تجهیزات زیر به همراه خودرو در زمان تحویل  ارائه شده است:

1_ رادیو پخش
2_ چرخ زاپاس

3_ جک
4_ آچار چرخ

5_ کف پوش متحرك
6_ مثلث خطر
7_ بکسل بند

8- فندك
9- آنتن سقفى

10- 2 عدد ریموت
11- کپسول آتش نشانى

12_دفترچه راهنماى استفاده از خودرو
13_دفترچه راهنماى سیستم صوتى و مسیریاب

14_دفترچه ضوابط گارانتى و خدمات پس از فروش

توجه: در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با مرکز تماس مشتریان نگین خودرو با شماره 75043000-021 تماس بگیرید.
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کننده و نمایندگی هاي مجاز تعمیر ممنوع می باشد. 
ماده 6

 چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیر 
به حالت  تعهدات  این  باشد،  ناممکن  قابل رفع)  بینی و غیر  قابل پیش 

تعلیق در می آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده میشود. 
ماده 7

 هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش 
یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه 
کننده 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 مصرف 

کننده باطل و بالاثر میباشد. 
تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و 
مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و 

مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است. 
ماده 8

هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و 
اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهاي جانبی و 
توسط  کننده  عرضه  مجاز  و  رسمی  شبکه  از  خارج  خدمات  دریافت  یا 

مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج 

است و هیچ گونه حقی براي مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه 
کننده ایجاد نمیکند.

ماده 9
عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در 
مقتضی  نحو  به  تحویل خودرو،  زمان  در  و  نموده  قید  اوراق ضمانتنامه 
موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعالم نماید. 

ماده 10
 آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد مالکهاي ایجاد نمایندگی 
مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاى تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه 
ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب 

هیات وزیران میرسد. 
ماده 11 

قانون در راستاي  این  بر اجراء  به نظارت  وزارت صنایع و معادن مکلف 
به  ماهه  شش  ادواري  گزارش  اعالم  و  کنندگان  مصرف  حقوق  حفظ 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



4443



44





www.renaultpart-co.com دریافت نمایید.


