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دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
پیشگفتار
مشتری گرامی
به خانواده بزرگ  BYDخوش آمدید.
انتخاب خودروی  BYDنشان دهنده حسن سلیقه شماست .مفتخریم باستحضار شما برسانیم که از هم اکنون با کیفیتترین و سریعترین خدمات پس از فروش
را برای خودرو  BYDشما ارائه خواهیم داد .دفترچه گارانتی به منظور اطالع از ضوابط و شرایط گارانتی خودرو و استفاده از خدمات گارانتی ،در اختیار شما قرار
میگیرد .دفترچه گارانتی جزیی از اسناد خودروی شما محسوب میگردد .لطفاً پس از تحویل خودرو این دفترچه را به دقت مطالعه نموده تا با شرایط و مقررات
گارانتی خودروی خود آشنا شوید .با مطالعه دقیق این دفترچه و آگاهی شما از شرایط و ضوابط خدمات گارانتی ،موجب افزایش اطمینان شما از کیفیت خودرو
خواهد بود .بدیهی است عدم اطالع خریدار از شرایط گارانتی و یا نحوه استفاده از خودرو حقی را برای وی ایجاد نخواهد کرد .با رعایت موضوعات تشریح شده و با
توجه به اینکه که تمامی خودروهای  BYDبا تالش روزافزون متخصصین و زیر نظر کارشناسان مجرب با باالترین کیفیت برای جلب رضایت شما مشتریان گرامی
تولید شده است ،عملکرد مناسب خودرو تضمین شده و در صورت بروز ایرادات ناشی از کیفیت در دوره گارانتی ،رفع عیب بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد.
ارائه خدمات گارانتی فقط در نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا امکان پذیر است .از اینرو اکیدا ً توصیه میشود جهت انجام تعمیرات و سرویسهای
ادواری مورد نیاز خودرو  BYDبا باالترین کیفیت ،به تعمیرگاههای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.
دفترچه گارانتی تمامی نیازها ،توصیههای فنی و موارد قابل توجه در خصوص شرایط گارانتی خودرو ،سرویسهای ادواری و خدمات مورد نیاز را با جزئیات کامل
ارائه میدهد .لطفاً توجه داشته باشید که در هنگام تحویل خودرو به همراه دفترچه گارانتی ،برگه و کارت گارانتی خودرو را نیز اخذ نموده و در زمان سرویس اولیه
رایگان و تعمیرات مشمول خدمات گارانتی به نمایندگی مجاز ارائه نمایید.
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دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
تعریف گارانتی

خودروی شما مطابق با زمان و کیلومتر کارکرد مندرج بر روی برگه گارانتی خودرو و سرویسهای ثبت شده در نرمافزار جامع خدمات پس از فروش ،به شرط انجام
مستمر و بموقع سرویس اولیه و سرویسهای ادواری و مطابق با شرایط درج شده در این دفترچه و برگه گارانتی  ،توسط شرکت خودروسازی کارمانیا گارانتی
میگردد .
اتمام زمان گارانتی ( 36ماه) یا کیلومتر کارکرد ( 100هزار کیلومتر) ،هر کدام که زودتر محقق گردد مبنای اتمام دوره گارانتی قرار خواهد گرفت.

قطعات استهالکی:

قطعات استهالکی قطعاتی هستند که عمر آنها نسبت به سایر قطعات محدودتر بوده و بصورت عادی پس از گذشت مدتی مشخص و یا مقدار کارکرد معین
مستهلک میشوند .بنابراین گارانتی این قطعات نیز محدود میباشد.

قطعات مصرفی:

کلیه سیاالت ،روغنها ،مایعات و فیلترها قطعات مصرفی محسوب شده و شامل گارانتی نخواهند شد.

دوره تعهد:

شرکت خودروسازی کارمانیا خود را متعهد میداند بعد از آخرین خودروی تحویل شده به مشتری ،به مدت  10سال ارایه خدمات و تأمین قطعات نماید.

پایان دوره گارانتی

 36ماه بعد از زمان تحویل خودرو یا  100.000کیلومتر کارکرد خودرو؛ هر کدام زودتر فرا برسد.

•
6

هر یك از بخشهای باقی مانده از مدت زمان گارانتی به طور کامل قابل انتقال به مالکین بعدی خواهد بود و مالك قبلی بایستی کلیه مدارک خودرو اعم از
کارت ،برگه و دفترچه گارانتی ،فاکتورها و سوابق تعمیراتی و سرویسهای دورهای را به مالك بعدی تحویل نماید.

دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
موارد تحت پوشش گارانتی
تمامی قطعات خودرو که توسط شرکت سازنده ساخته یا تحویل شده باشند ،چنانچه در شرایط عادی و مطابق توضیحات کتابچه راهنما مورد استفاده قرار گیرند -
به غیر از موارد و شرایط ذکر شده که خارج از محدوده گارانتی بوده و در این دفترچه و پشت کارت گارانتی به آن اشاره شده است  -در بازه اعالم شده در جدول
ذیل ،تحت پوشش گارانتی قرار خواهند گرفت.
بازه زمانی گارانتی(ماه)

محدوده کیلومترکارکرد خودرو()KM

نام قطعه
گارانتی کلی خودرو

رنگ بدنه و قطعات کرومی
سیستم صوتی
لنت ترمز -شمع موتور-کلیه تسمهها و قطعات
الستیکی-تیغه برف پاک کن-المپها

36

100.000

-

10.000

تایر خودرو

24

40.000

کربن کنیستر  -کاتالیست کانورتور  -سنسور اکسیژن

18

30.000

باطری

12

20.000

سیستم ایمنی کیسه هوا

دوره گارانتی و تعهد

**در صورت تعویض قطعه اصلی شرکتی برای خودروی شرکتی در زمان اتمام دوره گارانتی ،قطعه تعویض شده به مدت  6ماه یا  10.000کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) از زمان
تعویض تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد (قطعات مصرفی در این بند قرار نمیگیرند).

تأیید نهایی گارانتی :
ً
تصمیمگیری نهایی در خصوص تأیید و یا عدم تأیید گارانتی خودرو صرفا در اختیار شرکت خودروسازی کارمانیا میباشد و نظر نهایی ،مالک عمل خواهد بود.

الزم به ذکر است قطعات تعویضی روی خودروی خارج از دوران گارانتی ،به مدت  6ماه یا  10.000کیلومتر و خدمات به مدت  2ماه یا  3000کیلومتر از طرف
شرکت کارمانیا ضمانت خواهد شد.
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مواردی که سبب لغو گارانتی کلی خودرو میگردند:
 .1دستکاری در کیلومتر شمار
 .2انجام تعمیرات ،خدمات و سرویسهای ادواری خارج از نمایندگیهاى مجاز شرکت کارمانیا
 .3عدم انجام به موقع سرویس اولیه (کارکرد بین  2500تا  3500کیلومتر) و عدم انجام مستمر و به موقع سایر سرویسهای دورهای خودرو در نمایندگیهای
مجاز شرکت کارمانیا
 .4آتشسوزی ،تصادف شدید و واژگون شدن خودرو
مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرند:
 .1سرویسهای عمومی شامل :بازدیدها ،نظافت و پولیش خودرو ،تنظیمات ،روغن کاری ،تعویض یا تنظیم روغن موتور ،روغن گیربکس ،روغن هیدرولیک فرمان،
روغن ترمز ،روغن دیفرانسیل ،روغن کوپلینگ دیفرانسیل ،فیلتر روغن موتور ،فیلتر سوخت ،فیلتر هوا ،فیلتر روغن گیربکس ،فیلتر تهویه مطبوع ،آچار کشی،
باالنس و تنظیم زوایای چرخها ،سوختگیری ،افزودن یا تعویض ضدیخ ،مایع شیشهشوی ،شارژ گاز کولر و بازدید الستیکها ؛ مگر در مواقعی که این سرویسها
به واسطه سایر تعمیرات ،تحت پوشش گارانتی انجام گردند.
 .2هرگونه فرسودگی یا خرابی که به مرور زمان رخ دهد؛ شامل تغییر رنگ ،تغییر شکل ،خوردگی ،ترک خوردن ،یا پاره شدن یا زنگ زدگی قطعات آبکاری شده،
پوسیدگی قطعات الستیکی مانند بوشها و گردگیرها ،لوازم داخلی خودرو و تودوزی تحت شرایط عادی و یا در اثر نور.
 .3هرگونه خرابی یا عیبی که در نتیجه سهل انگاری در انجام سرویسهای ادواری و نگهداری صحیح خودرو مطابق با دفترچه راهنما و توصیه شرکت سازنده و
شرکت خودروسازی کارمانیا بوجود آمده باشد.
 .4ایرادات ناشی از عدم استفاده قطعات اصلی و سیاالت توصیه شده توسط شرکت خودروسازی کارمانیا .
 .5هرگونه صدا و لرزشهای جزئی یا مواردی که از مشخصات ذاتی خودرو بوده و به عنوان ایراد تلقی نگردیده و بر کیفیت و عملکرد خودرو تأثیری نداشته باشد.
 .6باتری تنها یکبار گارانتی میگردد و برای بار دوم و بعد از آن تحت پوشش گارانتی شرکت خودروسازی کارمانیا قرار نمیگیرد .قابل ذکر است باتری دشارژ شده
در اثر قصور و اهمال در نگهداری مناسب و عدم انجام سرویسهای منظم دورهای شامل گارانتی نمیباشد.
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 .7خراشیدگی ،فرورفتگی و آسیبهای مشابه وارده به رنگ بدنه  ،قطعات آبکاری شده  ،شیشههای خودرو و زنگ زدگی سطوح بر اثر عوامل محیطی و خارجی،
عوامل جادهای نظیر شن ،سنگریزه ،گردو غبار ،تغییرات دما ،حوادث غیرمترقبه ،سقوط اشیا ،نزوالت آسمانی ،بارانهای اسیدی و صنعتی ،نمک ،طوفان ،تگرگ،
بارش ذرات معلق شیمیایی ،صمغ درختان ،فضوالت پرندگان ،ضربات سنگ ،رعد و برق ،سیل یا دیگر بالیای طبیعی و سوانح دیگر که باعث فرورفتن و صدمه
به رنگ بدنه یا آسیب به شیشههای خودرو گردد.
 .8خسارات غیرمستقیم ،اتفاقی ،جزئی یا کلی از قبیل هزینههای سوخت ،پارکینگ ،حمل ،ایاب و ذهاب ،بیمه ،تلفن ،خسارتهای جانی  ،مالی و تجاری که بر اثر
استفاده نکردن طوالنی مدت از خودرو رخ داده باشد.
 .9هرگونه تعمیرات ،تنظیمات ،تغییرات ،دستکاری و نصب نامناسب قطعات و لوازم جانبی خارج از نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا.
 .10هرگونه آسیب دیدگی که در اثر حمل و نقل نادرست بوجود آمده باشد .حمل خودرو بایستی مطابق دستورات کتابچه راهنمای مشتری صورت پذیرد.
 .11هرگونه آسیب و ایجاد ایراد فنی در خودرو و یا قطعات آن ناشی از موارد ذیل:
 استفاده غلط ،استفاده از خودرو در مسابقات اتومبیلرانی ،اعمال بار اضافی ،بکسل خودروی معیوب ،تصادف ،دزدی ،سیل و یا آتش سوزی. استفاده از سیاالت نامناسب و یا کمبود سوخت ،مایعات و روانسازها نصب هرگونه وسیله و تجهیزات جانبی که توسط شرکت کارمانیا تامین و تأیید نشده باشد. هرگونه تغییر ،تعویض و یا تعمیرات نادرست . .12از بین رفتن عملکرد یا فرسودگی طبیعی کلیه قطعات مانند :فرسودگی لنتهای ترمز ،فرسودگی صفحه کالچ و دیسک (در گیربکسهای دستی) ،تیغه برف
پاکن ،فیلترها ،تسمهها و دیگر قطعات مصرفی.
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نکات قابل توجه در خصوص موارد خارج از محدوده گارانتی:

تعمیر و نگهداری
هزینه خدمات شرح داده شده به عنوان "سرویسهای دورهای" در این دفترچه و دفترچه راهنمای خودرو نظیر :بازدیدها ،تنظیمات ،تمیزکاری ،پولیش،
روغنکاری ،تعویض روغن و سیاالت ،تعویض فیلترها ،سرریز نمودن مایع خنك کننده موتور و سایر سیاالت بر عهده مالك میباشد؛ مگر اینکه این سرویسها
به عنوان بخشی از تعمیرات گارانتی انجام شوند.
میزان فرمان و جابجایی چرخها در صورتیکه ایراد ذاتی خودرو باشد تا انجام سرويس اوليه تحت پوشش گارانتی شرکت خودروسازی کارمانیا میباشد.
در صورت تعویض قطعه اصلی شرکتی برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی ،قطعه تعویض شده به مدت  6ماه یا 10.000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد)
از زمان تعویض ،تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد (قطعات مصرفی در این بند قرار نمیگیرند).
ارائه خدمات برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی ،به مدت  2ماه و یا  3000کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.

•
•
•
•

دستکاری و تغییر کیلومتر شمار
در خودرویی که کیلومتر شمار آن به هر شکلی ،دستکاری و تغییر داده شده باشد یا نتوان به طور واضح ،کیلومتر طی شده آن را تعیین نمود ،گارانتیکلی
خودرو ابطال میگردد.
درصورت تعویض کیلومترشمار ،مالك خودرو بایستی موارد را به نمایندگی مجاز خودروسازی کارمانیا اطالع رسانی نمایید.

•

هزینهها و صدمات جانبی
پرداخت هزینه هر نوع خسارت مالی ،پیامدهای خاص ،صدمات ناشی از حوادث ،پرداخت خسارت ناشی از عدم استفاده از خودرو ،هزینه اجاره هتل و خودرو،
هزینه سفر ،خسارت ناشی از عدم دریافت حقوق و هرگونه هزینه یا صدمات جانبی دیگر که به علت عدم استفاده از خودرو رخ داده باشد به عهده شرکت
خودروسازی کارمانیا نمیباشد.
پرداخت هزینه هر نوع خسارت و یا صدمات بوجود آمده در محل نمایندگی ،برعهده مدیر نمایندگی مجاز خواهد بود.

•
•
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تایرها
در صورتیکه تایر خودرو در شرایط رانندگی نامناسب از قبیل پارک طوالنی مدت خودرو ،وارد آمدن ضربه به تایر و عدم تنظیم باد مناسب و  ...استفاده گردد ،تحت
پوشش گارانتی قرار نخواهد گرفت.
قطعات استهالکی
قطعات استهالکی قطعاتي هستند که عمر آنها نسبت به ساير قطعات محدودتر بوده و بصورت عادي پس از گذشت مدتي مشخص و يا مقدار کارکرد معين مستهلک
ميشوند( .زنجیر تایم ،تسمه تایم ،تسمه پمپ هیدرولیك فرمان ،تسمه کمپرسور،تسمه دینام ،شمع ،لنت ترمز ،دیسك ترمز ،کفشك ترمز عقب ،انواع المپها ،
فیوزها ،رلهها ،تیغة برف پاککن) بنابراین گارانتی این قطعات نیز محدود میباشد.
قطعات مصرفی
کلیه سیاالت ،روغنها ،مایعات (روغن موتور ،روغن گیربکس ،روغن هیدرولیك فرمان ،روغن دیفرانسیل ،روغن ترمز ،گاز کولر ،شیشهشوی ،آب رادیاتور ،سوخت
خودرو و  )...و فیلترها قطعات مصرفی محسوب شده و شامل گارانتی نخواهند شد.
قطعات تزئینی
قطعاتی مانند آفتابگیر ،صندلی ،آینهها ،رودریها و روکشها ،کاورها .... ،شامل قطعات تزئینی هستند که به هنگام تحویل خودرو ،اداره تحویل خودرو ،کارکرد
مناسب و همچنین بینقص بودن ظاهری آنها را به مشتری اعالم مینماید.
لذا پس از تحویل خودرو و تایید سالمت این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهد بود.
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شرایط ابطال گارانتی کلی خودرو

.1
.2

در صورتیکه کیلومتر شمار خودرو دستکاری شده و یا با نصب قطعاتی منجر به تغییر در کیلومتر شمار و کارکرد خودرو گردد.
عدم انجام مستمر و به موقع هر یك از سرویسهای ادواری زیر ،در نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا.
الف :سرویس اولیه رایگان در کارکرد  2500تا  3500کیلومتر یا  6ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).
ب :تعویض روغن موتور و فیلتر آن هر  5000کیلومتر یا  6ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).
ج :سرویسهای ادواری هر  5000کیلومتر یا  6ماه (هرکدام زودتر فرا برسد).
در صورتیکه شماره شاسی خودرو محو یا مخدوش گردد.
خودروهایی که در سانحه شدید ،واژگونی یا آتش سوزی به صورت کلی خسارت ببینند( ،حتی در صورت بازسازی کلی از پوشش گارانتی خارج میشوند).
در صورت تغییر در کاربری تعریف شده خودرو و تبدیل آن به خودروی مسابقه ،کار و غیره

.3
.4
.5
 .6عدم حضور مشتری در صورت اعالم فراخوان از سوی شرکت خودروسازی کارمانیا ؛ اگر مالکین خودروهای شامل فراخوان در تاریخ مقرر به نمایندگیها یا
مکانهای تعیین شده مراجعه ننمایند ،گارانتی خودرو به طور کامل ابطال خواهد شد.

 .7نصب بر روی خودرو و استفاده از قطعات و لوازم جانبی ،تزئينی و تجهیزات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط شرکت خودروسازی کارمانیا ممنوع بوده و در صورت
ایجاد ایراد فنی در هر یک از قسمتهای خودرو به تشخیص کارشناس فنی شرکت خودروسازی کارمانیا ،گارانتی قسمت (های) مربوطه ابطال خواهند شد.

شرایط ابطال گارانتی قطعات خودرو

چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیراستاندارد یا متفرقه در تعمیرگاههای غیرمجاز اقدام گردد ،در صورتیکه همان قطعه و
یا سایر قطعات و سیستمهای مرتبط با آن قطعه معیوب شوند ،قطعه مذکور و سایر قطعات یا سیستمهای متعلق به آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهند شد.
کلیه قسمتهای تغییر یافته بر روی خودرو توسط هنرکدهها ،آموزشگاههای رانندگی ،تعمیرگاهها و سایر مراکز خدماتی متفرقه از پوشش گارانتی خارج خواهند
شد .خاطر نشان میسازد شرکت خودروسازی کارمانیا تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمتهای تغییر یافته نخواهد داشت .بنابراین هرگونه تقویت شاسی خودرو،
موتور ،تقویت فنرها و یا تغییر آنها ،استفاده از رینگ و الستیك اسپرت که مورد تأیید شرکت خودروسازی کارمانیا نباشد مجاز نمیباشد.
در صورت نصب وسایل اضافی خارج از مراکز خدمات پس از فروش خودروسازی کارمانیا و بدون تائید کتبی خودروسازی کارمانیا نظیر پروژکتور ،دزدگیر ،المپ
زنون یا  ،LEDیخچال ،سیستم صوتی ،مانیتور ،گارد فلزی سپر جلو و عقب که منجر به بروز عیب در سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی و یا بواسطه آن در سایر
قطعات خودرو شود ،تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
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توصیههای مهم
انجام سرویسهای ادواری و کنترل کارکرد موتور خودرو عالوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر ،در کاهش آالیندههای زیست محیطی تاثیر بسزایی خواهد
داشت.
قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن موتور ،آب رادیاتور و دیگر سیاالت را بازدید نمایید.
فقط از بنزین بدون سرب با اکتان  93یا باالتر استفاده شود.
برای حفظ کارکرد طوالنی و جلوگیری از سوختن مجموعه پمپ بنزین و سیستم پاشش سوخت خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از رسیدن سوخت به
مقدار  %25ظرفیت باک ،پر نمایید.
در صورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از  6ماه ،روغن و فیلتر روغن را تعوض نمایید تا از بروز ایراد فنی به موتور جلوگیری گردد.
درصورت عدم مراجعه ظرف  6ماه از تاریخ تحویل خودرو و یا گذر از کارکرد  3500کیلومتر ،سرویس اولیه رایگان باطل و مشتری باید "نخستین بازدید آزاد"
که از نظر فنی کام ً
ال مشابه سرویس اولیه میباشد را در نمایندگی انجام و هزینه آن را پرداخت نماید .همچنین در صورتیکه خودرو به هر دلیل بالاستفاده
بوده و ظرف  ۱سال یا بیشتر استفاده نشده باشد ،بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن موتور و سایر قسمتهای خودرو ،باید حتماً نخستین بازدید آزاد برای آن
انجام و سپس سرویس بعدی نیز در کارکرد  5000کیلومتر انجام شود.
سیستم تهویه خودرو را هر  15ماه چک کنید.
همیشه به چراغ و عالئم هشدار دهنده روی صفحه نمایش پشت آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده عالمتی خاص سریعاً با نمایندگی مجاز تماس حاصل
نمایید.
شستشوی خودرو در شرایطی انجام شود که به رنگ خودرو آسیب نرسد .پیشنهاد میگردد شستشو زیر آفتاب مستقیم و یا دمای پایین صورت نگیرد.
هرگز در زمانی که بدنه خودرو خشك میباشد اقدام به تمیز کردن بدنه ننمایید .هرگز بدنه خودرو یا اجزای پالستیکی خودرو را با استفاده از گازوئیل ،مایع
حالل ،الکل یا مواد سفید کننده قوی پاک نکنید.
فضوالت پرندگان و حشرات ،شهد درختان را در اسرع وقت پاک نمایید .چون ممکن است به رنگ خودرو صدمه وارد شود.
در زمان استفاده از کارواش آب داغ ،هرگز آب داغ را بصورت مستقیم به اجزا مختلف قطعات الستیکی گیربکس و قطعات فرمان و سایر اجزاها مانند تزئینات
خارجی ،واشرهای سقف ،رادیاتور و اجزاء موتور پاشش ننمایید.
میزان مایع شیشه شوی را چك نمایید.
میزان باد الستیكها را به طور مرتب چك نمایید.
از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط اشخاص غیر مسئول و در تعمیرگاههای غیر مجاز جدا ً خودداری نمایید.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

زمان انجام سرویسهای ادواری در شرایط سخت ،شرایط آب و هوایی نامساعد ،مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی نسبت به شرایط عادی کوتاهتر باشد .در
چنین شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن ،آب و وضعیت تسمهها را بازدید نموده و سرویسهای دورهای را در بازه کوتاهتری انجام نمایید.

شرایط سخت کارکرد
 .1کار کردن خودرو در مناطق دارای گرد و خاک و یا نمکزار.
 .2رانندگی مداوم روی جادههای پر دست انداز ،شیب دار ،آب گرفته یا جادههای کوهستانی.
 .3رانندگی در مناطق سردسیر.
 .4کار کردن مداوم موتور در وضعیت دور آرام به مدت طوالنی یا رانندگی مداوم در مسیرهای کوتاه.
 .5استفاده زیاد از ترمز و اجبار در ترمز ناگهانی.
 .6استفاده از خودرو بعنوان تاکسی سرویس.
 .7بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در ترافیك سنگین در دمای  45درجه یا باالتر باشد.
 .8بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در دمای  45درجه سانتی گراد یا باالتر با سرعت  120کیلومتر در ساعت یا بیشتر باشد.
 .9بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در آب و هوای خیلی سرد و با توقفهای مکرر خودرو باشد.
 .10رانندگی مستمر در ترافیکهای سنگین شهری.
به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا و به دست تکنسینهای آموزش
دیده میسر است.
استفاده صحیح ،تعمیر و نگهداری و مراقبت از خودرو طبق دستورالعملهای قید شده در دفترچه راهنمای مالك انجام گردد.
حفظ و نگهداری از مدارک تعمیراتی مشتری و یا فاکتورهای خرید قطعات اصلی ،که نشاندهنده تاریخ فروش قطعات ،انجام منظم سرویسهای ادواری و
داشتن مدارکی دال بر انجام سرویسهای دورهای در دوره گارانتی ،الزامی میباشد.
مالك خودرو مسئول بکارگیری ،استفاده و سرویس و نگهداری مناسب از خودروی خود براساس دستورالعملهای شرح داده شده در دفترچه راهنمای مالك
میباشد.

•
•
•
•
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•
•

درصورت تغییر آدرس یا در صورت خریداری خودروی دست دوم ،مراتب را به نمایندگی مجاز جهت اعمال تغییرات اطالع رسانی نمایید.
درصورت وجود هرگونه سوال جهت دریافت پاسخ دقیق و موثرتر (درصورتیکه نمایندگی مجاز قادر به پاسخگویی نبود) با شرکت خودروسازی کارمانیا تماس
حاصل فرمایید و با ارائه اطالعات ذیل ما را در پاسخگویی بهتر یاری فرمائید:
 اسم ،آدرس ،شماره تلفن و ایمیل مالك خودرو. سال و مدل خودرو. شماره شاسی خودرو (شماره  17رقمی ذکر شده در برگه ثبت مالکیت،کارت خودرو و یا روی پالک مشخصات نصب شده در پایین ستون )B تاریخ خرید،کیلومتر کارکرد خودرو. نام نمایندگی مجاز (که به آن مراجعه نمودهاید). -سواالت مورد نظر.

حقوق مشتری
شرح کامل تعمیرات و لیست قطعات تعمیر یا تعویض شده به صورت مکتوب و در قالب فاکتور رسمی و سیستمی به مشتری اعالم میگردد.
برای تعمیری که در زمان پذیرش به مشتری اطالع رسانی نشده ،کسب اجازه از مشتری الزامی است.
در صورت تعویض قطعه اصلی شرکتی برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی ،قطعه تعویض شده به مدت  6ماه یا  10.000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد)
از زمان تعویض ،تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد (قطعات مصرفی در این بند قرار نمیگیرند).
ارائه خدمات برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی ،به مدت  2ماه و یا  3000کیلومتر (هرکدام زودتر فرا برسد) تحت پوشش گارانتی قرار میگیرد.
در دوره گارانتی ،چنانچه مالك خودرو به نمایندگی مجاز مراجعه نموده و به هر دلیلی رفع کامل ایرادات خودرو در مدت زمان باقی مانده از دوره گارانتی خودرو
برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد ،شرکت خودروسازی کارمانیا رفع ایرادات خودرو را با ارائه مستندات الزم به مشتری در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی،
ضمانت مینماید.
برای دسترسی به اطالعات بیشتر در خصوص قانون حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،میتوانید به سایت شرکت خودروسازی کارمانیا به آدرس
الکترونیکی  www.karmania-auto.irمراجعه و یا با شماره  44998250تماس حاصل نمایید.

•
•
•
•
•
•
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بخش دوم :سرویس نگهداری

17

دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
انجام عملیات سرویس اولیه رایگان در کارکرد  2500تا  3500کیلومتر
موضوع خدمات
روغن موتور

فیلتر روغن موتور

فیلتر هوای موتور

سطح مایع خنک کننده موتور

سطح سیال ترمز

سطح روغن گیربکس

سطح سیال هیدرولیک فرمان

سطح مایع شیشهشوی

نشتی بنزین و سایر سیاالت

عملکرد سیستم تهویه مطبوع

چراغهای خارجی
چراغهای داخلی

رینگ و الستیک

سیستم ترمز

باتری

تست با دستگاه عیبیاب
آچارکشی

کارواش

18

چک لیست سرویس اولیه رایگان خودرو

توضیحات

تعویض با روغن توصیه شده شرکت خودروسازی کارمانیا با مقدار استاندارد به صورت رایگان
تعویض فیلتر روغن با قطعه اصلی به صورت رایگان
تمیز کردن فیلتر و محفظه فیلتر به صورت رایگان
بازدید رایگان سطح مایع خنك کننده موتور
بازدید رایگان سطح سیال ترمز
بازدید رایگان نشتی سیال و سطح روغن گیربکس
بازدید رایگان نشتی و سطح سیال هیدرولیك فرمان
بازدید رایگان سطح مایع شیشهشوی و بررسی عملکرد پمپ شیشهشوی
بازدید رایگان نشتی لولهها ،شلنگها و زیر خودرو
بازدید رایگان عملکرد سیستم تهویه مطبوع و نشتی گاز کولر
بازدید رایگان عملکرد چراغهای جلو ،عقب ،راهنما ،مهشکن
بازدید رایگان کلیه چراغهای داخل خودرو
بازدید رایگان ساییدگی ،آج و تنظیم باد تایر به همراه تایر زاپاس
بازدید رایگان عملکرد و وضعیت سیستم ترمز ،لنت ترمز و ترمز دستی
بازدید رایگان صحت عملکرد باتری خودرو و اتصاالت باتری
بازدید رایگان ،در صورت مشاهده عیب طبق دستورالعمل فنی
آچارکشی رایگان سیستم تعلیق و اهرمبندی فرمان در صورت نیاز
شستشوی رایگان خودرو
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الزامات سرویس اولیه رایگان خودرو:
 .1مشتری میبایست در بازه کارکرد  2500تا  3500کیلومتر به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماید.
 .2در خدمات سرویس اولیه ،تعویض روغن موتور ،فیلتر روغن و بازدیدهای مندرج در لیست باال در نمایندگیهای مجاز به صورت رایگان قابل ارائه خواهد بود.
 .3خدمات سرویس اولیه حداکثر تا شش ماه پس از شروع گارانتی خودرو طبق تاریخ درج شده در کارت گارانتی قابل ارائه میباشد.
 .4در صورت عدم مراجعه در کارکرد و زمان معین شده به نمایندگیهای مجاز ،سرویس اولیه رایگان از درجه اعتبار ساقط میگردد و پذیرش خودرو بصورت
"نخستین بازدید آزاد" و با هزینه مشتری انجام خواهد شد.
 .5در صورت عدم انجام به موقع و منظم سرویس اولیه و سایر سرویسهای ادواری در نمایندگیهای مجاز ،گارانتی کلی خودرو لغو خواهد شد.
سرویسهای ادواری
به منظور جلوگیری از استهالک زود هنگام قطعات و افزایش طول عمر خودروی خود ،لطفاً پس از انجام سرویس اولیه رایگان ،در کیلومتر یا زمان مقرر نسبت به
انجام سرویسهای ادواری به شرح دفترچه راهنما اقدام فرمایید.
زمان انجام سرویسهای ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی نسبت به شرایط عادی کوتاهتر باشد ،در چنین شرایطی
توصیه میشود که پیوسته سطح روغن ،آب و وضعیت تسمهها را بازدید نمایید.
به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا و توسط تکنسینهای آموزش
دیده میسر است.
هزینه اجرت سرویسهای ادواری شامل مواردی است که در جدول استاندارد دستمزد خدمات تعمیرگاه ذکر شده است و در صورت نیاز به خدماتی که ذکر
نشده باشد ،اجرت مربوطه مطابق قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری اخذ میگردد.
هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف شده برای خودرو در سرویسهای ادواری بطور جداگانه مطابق قوانین شرکت خودروسازی کارمانیا محاسبه و با
ارائه صورتحساب رسمی و سیستمی از مشتری اخذ میگردد.
از فیلترهای روغن و هوای استاندارد مورد تایید شرکت خودروسازی کارمانیا استفاده نمایید.
مسئولیت انجام به موقع سرویسهای ادواری برعهده مالك خودرو میباشد و خسارات ناشی از عدم انجام آن متوجه مالك خودرو خواهد بود.
جهت اطالع از حجم و مشخصات روغن و سایر سیاالت مورد استفاده در خودرو به کتابچه راهنمای مشتری یا نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا
مراجعه نمایید.

•
•
•
•
•
•
•
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جدول سرویسهای دورهای
موتور تنفس طبیعی(بدون توربو شارژ)
شرح سرویسها

x 1000 Km
س (ماه)
زمان حدودی انجام سروی 

موتور و گیربکس

 .1بازدید از نظر ترک خوردگی ،پوسته شدگی،سائیدگی و تنظیم کشش تسمه موتور
 .2تعویض تسمه تایمینگ موتور

 .3چک نمودن هرگونه آسیب دیدگی وایر شمعها

شرایط کارکرد شمع معمولی
 .4بازدید و تعویض شمع عادی
شمع ایریدیوم پالتینیوم
شرایط کارکرد سخت
 .5بازدید سیستم تهویه محفظه میل لنگ

 .6بازدید لوله آب سیستم خنک کننده از نظر خرابی و محکم بودن اتصاالت لوله
 .7بازدید سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط
 .8تعویض مایع خنک کننده موتور
شرایط کارکرد عادی
 .9تعویض فیلتر هوا
شرایط کارکرد سخت
شرایط کارکرد عادی
 .10تعویض روغن موتور
شرایط کارکرد سخت
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 : Iبازدید
3/5-2/5
3

 :Rتعویض

15 10

20

45 40 35 30 25

50

55

60

65

70

75

9

12

27 24 21 18 15

30

33

36

39

42

45

سرویس اولیه
رایگان

6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

R

R R R R R R R R R R R R

(موتور خودرو مجهز به زنجیر تایمینگ می باشد)

R

I

I

I

I
I
I

I
I
I

اولین بازدید و تعویض در کارکرد  20.000 KMو پس از آن هر  ،20.000 KMتعویض گردد.
اولین بازدید و تعویض در کارکرد  30.000 KMو پس از آن هر  ،30.000 KMتعویض گردد.
مطابق با شرایط ،کیلومتر تعویض را کوتاهتر نمائید.

تعویض هر  40.000کیلومتر
اولین تعویض در کارکرد  ،10.000 KMپس از آن هر  10.000 KMتعویض گردد.
مطابق با شرایط ،کیلومتر تعویض و کوتاهتر نمائید
تعویض :هر 3.000 KM

R R

دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
 : Iبازدید
شرح سرویسها

x 1000 Km
س (ماه)
زمان حدودی انجام سروی 

 .11تعویض فیلتر روغن موتور
 .12بازدید ظرفیت باتری
 .13بازدید دور آرام موتور
 .14بازدید اتصاالت لوله اگزوز از نظر نشتی
 .15بازدید شلنگ روغن خنککن گیربکس
 .16بازدید سیم کنترل دریچه گاز
 .17بازدید داخل دریچه گاز

3/5-2/5
3

15 10

20

45 40 35 30 25

50

55

60

65

70

75

9

12

27 24 21 18 15

30

33

36

39

42

45

سرویس اولیه
رایگان

6

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

همزمان با تعویض روغن موتور ،فیلتر روغن نیز تعویض شود

 .18بازدید انژکتور

I
I

 .22بازدید درپوش باک بنزین ،لولهها و اتصاالت لولههای بنزین

I
I

 .20بازدید کاتالیزور
 .21تعویض فیلتر سوخت
 .23بازدید کنیستر

 .25تعویض فیلتر روغن
گیربکس اتوماتیک

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

در صورت لزوم تمیز نمائید (در زمانی که موتور خاموش است)
در صورت لزوم تمیز نمائید (در زمانی که موتور خاموش است)

 .19بازدید سنسور اکسیژن

 .24بازدید و تعویض روغن
گیربکس دستی

 :Rتعویض

شرایط کارکرد عادی

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

I
I
R
I
I

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشد.

شرایط کارکرد سخت

-

I

I

I

I

I R

I

I

I

R

I

I

I

I

R
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 : Iبازدید
شرح سرویسها

x 1000 Km
س (ماه)
زمان حدودی انجام سروی 

 .26بازدید و تعویض روغن

گیربکس اتوماتیک 6DT35
و نوع کالچ دوبل

شاسی و بدنه

شرایط کارکرد عادی
شرایط کارکرد سخت

3/5-2/5
3

سرویس اولیه
رایگان

15 10

20

45 40 35 30 25

50

55

60

65

70

75

9

12

27 24 21 18 15

30

33

36

39

42

45

6

تعویض (روغن گیربکس ) برای اولین بار در کارکرد  50.000 KMیا هر  30ماه ؛ پس از آن هر
 50.000 KMتعویض گردد.
تعویض :مطابق با شرایط ،کیلومتر تعویض را کوتاهتر نمائید.

 .27آچارکشی اتصاالت شاسی و بدنه

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I

I
I

 .31بازدید شلنگها و لولههای ترمز

I

I

I

I

I

I

 .33بازدید اتصاالت فرمان و میل فرمان

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

 .28بازدید پدال و ترمز دستی
 .29بازدید لنت و دیسک ترمز
 .30تعویض سیال ترمز
 .32تعویض سیال هیرولیک فرمان
 .34بازدید گردگیر پلوس
 .35بازدید سیبک و گردگیر
 .36بازدید سیستم تعلیق جلو و عقب
 .37بازدید آج و فشار بادتایرها
 .38بازدید تنظیم بودن چرخهای جلو و عقب
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 :Rتعویض

I

تعویض هر  40.000کیلومتر انجام گردد.
تعویض هر  30.000کیلومتر انجام گردد.

I

I

I

I

I
I
I

I
I

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

I
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 : Iبازدید
شرح سرویسها

x 1000 Km
س (ماه)
زمان حدودی انجام سروی 

 .39بازدید عملکرد سیستم کالچ و خالصی پدال

3/5-2/5
3

سرویس اولیه
رایگان

15 10

20

45 40 35 30 25

50

55

60

65

70

75

9

12

27 24 21 18 15

30

33

36

39

42

45

6

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک میباشد.

 .40تعویض روغن کالچ (گیربکسهای دستی)

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک میباشد.

 .41بازدید شلنگ و لولههای سیستم کالچ

خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک میباشد.

 .42بازدید سیستم سرمایش و گرمایش
 .43تعویض فیلتر تهویه مطبوع
 .44بازدید کولر گاز
 .45بازدید کیسه هوا
 .46بازدید بدنه خودرو از جهت صدمه وارده
 .47بازدید داشبورد و کمربند ایمنی

I
I
I
I

 :Rتعویض

I
R

I
R
I
I

I
R

I
R
I
I

I
R

I
R
I
I

I
R

هر سال یک بار
هر سال یک بار
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بخش سوم :اطالعات تماس
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دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا
آدرس و شماره تماس نمایندگیهای مجاز
خریدار گرامی ،جهت اطالع از آخرین تغییرات نمایندگیهای مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا به سایت  www.karmania-auto.irمراجعه فرمایید.
ردیف

استان

کد
شهرستان نمایندگی

1

کرمان

کرمان

1121

نوع نمایندگی
فروش و خدمات
پس از فروش

نام نمایندگی
مجاز
شرکت خدمات
بازرگانی هزار

2

تهران (تعمیرگاه
مرکزی تهران)

تهران

1110

فروش و خدمات
پس از فروش

گروه خودروسازی
کارمانیا

3

تهران

شهریار

1016

فروش

نادر افشارها

4

تهران

تهران

2101

فروش

اندرزگو

5

تهران

تهران

2101

خدمات پس از
فروش

امیرحسین توکلی
طرقی

6

تهران

تهران

0111

فروش

شرکت جهانسازان
پیشتاز

7

تهران

تهران

2103

فروش

رضا زیدآبادی نژاد

8

کرمان

کرمان

0112

فروش

اکسون موتور پویا

9

کرمان

سیرجان

3401

فروش

پوریا سیاوشی

26

آدرس

کد پستی

تلفن

فاکس

کرمان -اتوبان هفت باغ علوی-کیلومتر
اول -مجتمع خدماتی خودرو هزار

1989876351

034-33257806

034-33257801

1388143913

021-44998250

021-44987015

3351739434

021-65272700-1

65291219

19386-16311

021-22212334

021-22676754

تهران ،کیلومتر 16جاده مخصوص کرج -
بلوار ارگ انتهای آبان 3
شهریار  -باالتر از میدان جهاد  -بلوار
عالمه  -نبش کوچه الوند
تهران  -اندرزگو  -بلوار صبا  -نبش کوچه
شهید خدا رحمی  -پالک 7

تهران  -شهر زیبا  -خیابان احمد کاشانی-
پالک 98
تهران باالتر از میدان ونک -برج نگار طبقه
 -18واحد )11( 6
تهران -خیابان جمهوری -ابتدای خیابان
اسکندری -نبش کوچه خوشخویی -پالک
396
کرمان -خیابان امام جمعه -نبش کوچه
 -20ساختمان پارس -طبقه اول-واحد ۲
سیرجان -خیابان دهخدای جنوبی -جنب
بیمه ایران -پالک 19

1486875934

021-44365741

021-44365744

1969833111

021-88641557

021-88641557

1311694941

021-66121423

021-66124829

1969833111

034-32471700

034-32463696

78157-35696

034-42209082

034-42209082
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ردیف

استان

کد
شهرستان نمایندگی

10

کرمان

رفسنجان

3402

11

آذربایجان شرقی

تبریز

1521

12

آذربایجان شرقی

تبریز

4101

13

خراسان رضوی

مشهد

1111

نوع نمایندگی نام نمایندگی مجاز
فروش
فروش و خدمات
پس از فروش
فروش و خدمات
پس از فروش
فروش و خدمات
پس از فروش

محمدرضا میرزائي
عباسآبادی
شرکت تیزران خودرو
تبریز
رحیم برزگر کهنموئي
سید معید امامی
میبدی

14

خراسان رضوی

مشهد

5101

فروش و خدمات
پس از فروش

امیرحسین هادیزاده

15

اردبیل

اردبیل

4501

فروش و خدمات
پس از فروش

مهدی حیاتی

16

هرمزگان

بندرعباس

7601

فروش و خدمات
پس از فروش

احمد حاجملک

17

قزوین

قزوین

2801

فروش و خدمات
پس از فروش

شرکت سفیر خودرو
امین

18

گلستان

گرگان

1701

شرکت بازرگانی
فروش و خدمات
پس از فروش هیرکان خودرو جاللی

19

اصفهان

اصفهان

1311

فروش و خدمات
پس از فروش

عباس حاجی نیلی

آدرس

رفسنجان -بلوار امام رضا (ع) -روبروی
اداره صنایع
تبریز -سهراهی فرودگاه -کیلومتر ۲
جاده مرند
تبریز -باالتر از هتل مرمر -جنب دانشگاه
آزاد
مشهد -خیابان ملکالشعرا بهار -بین بهار
 14و 16
فروش :مشهد -بین معلم  43و -45
پالک 649
خدمات پس از فروش :مشهد۱۰۰ -
متری -بین چراغچی  27و  -۲۹جنب
پمپ گاز تاکسیرانی
اردبیل -اول جاده سرعین -روبروی شهرک
نادری
فروش :بندرعباس -بلوار پاسداران -روبروی
موزه میراث فرهنگی ارشاد
خدمات پس از فروش :بندرعباس -بلوار
پاسداران -پل جهانبار -بلوار ساحلی
فروش :قزوین -میدان جانبازان -ابتدای
بلوار ایران -جنب تأمین اجتماعی شعبه 3
خدمات پس از فروش :قزوین -بلوار
اسدآبادی -جنب بانک کشاورزی -پالک 76
فروش :گرگان -کیلومتر  1جاده گرگان
گنبد
خدمات پس از فروش :گرگان -انتهای بلوار
جرجان -جنب کارواش جاللی
اصفهان -خیابان ارتش -جنب پل هوایی
حسینآباد -پالک 335

کد پستی

تلفن

فاکس

7717913939

034-34287710-12

034-34287712

5194835551

041-32861147
041-32861150

041-32861149

5158913716

041-33320352

041-33329113

9173675647

051-38527431-2

051-38527432

9174135396

051-38939328

051-38939327

9197956755

051-37529510-12

051-37529511

5619111167

045-33746006

045-33746000

7917878903

076-33559285

076-33514600

7917845535

076-33563977

076-33563977

3414765899

028-33688088

028-33688087

3418916698

028-33559053

028-33557717

4914183854
87416-13854

017-32145976

017-32129740-1

8175916984

031-36261181-3

031-36252828
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دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
ردیف

استان

کد
شهرستان نمایندگی

نوع نمایندگی

20

اصفهان

کاشان

3102

فروش و خدمات
پس از فروش

21

یزد

یزد

1321

فروش و خدمات
پس از فروش

22

مازندران

بابل

1101

23

مازندان

آمل

1201

24

مازندان

ساری

1221

فروش و خدمات
پس از فروش
فروش و خدمات
پس از فروش
فروش و خدمات
پس از فروش

نام نمایندگی
مجاز

فروش :کاشان -بلوار چمران
خدمات پس از فروش :کاشان -آران و
خانم زهرا دست مرد
بیدگل -میدان محمدرسولاهلل -بلوار یک
شهرک هالل
فروش  :یزد -بلوار کوثر -نرسیده به میدان
غالم رسول دشتی /امام علی از سمت میدان امام حسین
سیدمحمد نباتی
خدمات پس از فروش  :یزد -بلوار کوثر
ابتدای خیابان طلوع
سید حسن قریشی

بابل -خیابان قائم شهر -بعد از علمدار

شرکت روان خودرو
نگین پارس
بنیامین نادری
علمداردهی

مازندان -آمل -جاده محمودآباد -ابتدای
جاده سرخ رود (دوراهی اوجی آباد)
ساری -بلوار کشاورز -نرسیده به مهدشت
(به سمت جاده سمنان)
فروش :شیراز -خیابان جهاد -حد فاصل
فلکه گاز و چهارراه چنچنه
خدمات پس از فروش :شیراز -چهارراه
ریشمک -روبروی آتشنشانی
اهواز -سه راه خرمشهر -ابتدای جاده
خرمشهر -بعد از کالنتری  -19جنب
نمایندگی سایپا
فروش  :زاهدان -میدان امام علی -ابتدای
بلوار مطهری
خدمات پس از فروش  :زاهدان میدان  15خرداد
فروش :بوشهر -خیابان معلم خیابان
تنگستان روبروی ایران پیمان سابق
خدمات پس از فروش :بوشهر میدان
آزادی ابتدای بزرگراه نیروگاه اتمی پشت
نمایندگی سایپا

25

فارس

شیراز

1441

فروش و خدمات
پس از فروش

افشین آذری جهرمی

26

خوزستان

اهواز

6101

فروش و خدمات
پس از فروش

آقای امیرحسین صیاد

27

سیستان و
بلوچستان

زاهدان

5401

فروش و خدمات
پس از فروش

رضا غازیزاده

28

بوشهر

بوشهر

7701

فروش و خدمات
پس از فروش

عبدالمحمد کاردانی

28

آدرس

کد پستی

تلفن

فاکس

87416-13854

031-55235782

031-55235782

87416-13854

031-54760993

031-54760994

8916173115

035-37221140

035-37221140

035-38205805
4716139534

011-32254562

011-32259012

4615145977

011-44288501

011-44288502

4813637639

011-33226134

011-33224210

7144714476

071-32286324

071-32286382

7176895317

071-38223470

071-38237652

6148613374

061-33393444
061-33393555

061-33393444

9816713316

054-33217651

054-33217651

98137-97836

054-33222232

054-33227300

7513819113

077-33335261

7518858197

077-33452876

077-33452876

دفترچه گارانتی خودروی BYD S6
ردیف

استان

کد
شهرستان نمایندگی

نوع نمایندگی نام نمایندگی مجاز

29

البرز

کرج

2601

فروش و خدمات
پس از فروش

محمدرضا رنجی

30

کرمانشاه

کرمانشاه

8301

فروش و خدمات
پس از فروش

امیرحسین الهیاری

آدرس شرکت خودروسازی کارمانیا

آدرس

فروش :کرج -بلوار شهید چمران جنب
درب شرقی دانشکده منابع طبیعی
خدمات پس از فروش :کرج چهاراره
کارخانه قند بعد از میدان شهیده فهمیده
سمت ترمینال شهید کالنتری
فروش :کرمانشاه -خیابان  22بهمن-
نرسیده به میدان مرکزی -روبروی
دبیرستان استقالل
خدمات پس از فروش :کرمانشاه -خ اربابی-
تقاطع خیابان حکیم نظامی

کد پستی

تلفن

فاکس

3158765555

026-32802479

026-32804569

3136853194

026-32740004

026-32740004

67146-96548

083-38388138

083-38388139

67196-17531

083-38258741-2

083-38226130

تهران  -جاده مخصوص کرج کیلومتر  -16بلوار نخل (خیابان  - )56مجتمع اداری صدف (کرمان خودرو)  -طبقه اول
صندوق پستی1388143913 :
تلفن021- 44998250 :
نمابر021-44987015 :
پست الکترونیکیinfo@Karmania-auto.ir :
پایگاه اینترنتی www.karmania-auto.ir :

قانون حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگانWWW.karmania-auto.ir :
پست الکترونیکی خدمات پس از فروشasd@Karmania-auto.ir :
کانال تلگرامی خدمات پس از فروش@karmaniaaftersales :

شماره تلفن پشتیبانی فنی و امداد تهران (ساعات کاری)09018734499 :
شرکت امداد خودروی رفاه ایرانیان (جادهای و سیار  24 -ساعته)02164026 :
شماره ارتباط با مشتریان021-44998250 :
پشت الکترونیکی رسیدگی به شکایاتcrm@karmania-auto.ir :
کانال تلگرامی واحد ارتباط با مشتریان@karmaniaCRM :
سامانه پیام کوتاه رسیدگی به شکایات +9830004554550506 :
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دفترچه گارانتی خودروی BYD S6

رویاهایت را بساز

 3سال یا  100هزار کیلومتر

تمامی مراکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا ،متعهد میگردند تا در اسرع وقت ،سریعترین خدمات را با
باالترین سطح کیفیت متناسب با انتظار شما ارائه دهند.

!BYD AUTO,Build Your Dreams
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