
 

 

 

 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

  



 تعاريف -فصل اول

 تعاريف -1ماده

 كند.كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كاال يا خدمتي را خريداري ميمصرف  -1-1

واردكنندگان، توزيع كنندگان، عرضه كنندگان كاال و خدمات: به كليه توليدكنندگان، -1-2

اي و همچنين كليه دستگاهها، موسسات خدمات اعم از فني و حرفهفروشندگان كاال و ارايه كنندگان 

و شركتهايي كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

 شود.نمايند اطالق ميكننده ارايه ميبه صورت كلي يا جزيي كاال يا خدمت به مصرف

ست كه توليدكننده، واردكننده ، عرضه كننده يا تعميركننده ضمانتنامه كاال يا خدمات: سندي ا -1-3

دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كاال و خدمات مي

يا نقص فني در كاالي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا 

 و يا دستگاه بدون اخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.تعويض قطعه يا قطعات معيوب 

عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش  -1-4

 اقتصادي كاال يا خدمات گردد.

تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كاال و خدمات به منظور افزايش قيمت يا  -1-5

كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كاال و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادالنه براساس  كاهش

 عرف در معامالت.

صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كاال يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت  -1-6

 ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

گيرد بليط يا قبض عرفا با بليط يا قبض صورت مي تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن

حكم صورتحساب را دارد و در آن، عالوه براطالعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه 

 قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.



 كنندگان وظايف عرضه كنندگان كاال و خدمات در قبال حقوق مصرف -فصل دوم

مسئول صحت و سالمت كاال و خدمات  يا مشتركا  نندگان كاالوخدمات، منفردا  ككليه عرضه -2ماده

عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در 

معامالت هستند.اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كاال با شرايط 

كند. اگر حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تامينتعيين شده، مشتري 

تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كاالي معيوب و موضوع معامله جزيي)عين معين( باشد مشتري مي

سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري 

 كننده منتفي است.از سوي عرضهپرداخت خسارت 

تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته 

باشند، عالوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان 

 ون خواهند بود.واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قان

 عرضه كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگان مكلفند: -3ماده 

اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن ضمانتنامه -3-1

 كنندگان ارايه نمايند.قيمت كاال يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف

هاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي م شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهياطالعات الز -3-2

 كنندگان قرار دهند.مصرف را در اختيار مصرف

كنندگان قرار دهند و چنانچه نمونه كاالي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف -3-3

كنندگان كاال را به اطالع مصرف بايد مشخصات كاملامكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد 

 برسانند.

 باشد.فروش اجباري يك يا چند نوع كاال يا خدمت به همراه كاال يا خدمت ديگر ممنوع مي -1تبصره

 داشتن نشان استاندارد در مورد كاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است. -2تبصره 



اطالعات، نحوه اعالم آن، سقف ارزش كاال و خدماتي كه فهرست انواع كاال و خدمات، نوع  -3تبصره 

نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري 

 شود.ها، دستگاهها و موسسات ذيربط تعيين و اعالم ميوزارتخانه

ويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقالم دار -4تبصره 

خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 تهيه و اعالم نمايد.

اي از جمله خودرو كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كاالهاي سرمايه -4ماده 

شاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و )سنگين يا سبك( ماشين آالت صنعتي، ك

الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، 

 باشند.تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش مي

روي كاال، يا نصب تابلو در محل  كليه عرضه كنندگان كاال و خدمات مكلفند با الصاق برچسب -5ماده 

اي كه براي كسب يا حرفه، قيمت واحد كاال يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه

 همگان قابل رويت باشد، اعالم نمايند.

ها و همچنين هاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداريكليه دستگاه -6ماده 

باشند در ابتدا كليه كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي هاييدستگاه

 اطالعات الزم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.

هاي ريزي كشور با همكاري دستگاهنامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهآيين -تبصره

 حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ربط ذي

كننده از جمله تبليغات خالف واقع و ارايه اطالعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف -7ماده 

 باشد.هاي تبليغاتي شود، ممنوع ميهاي گروهي و برگهاز طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانه



رايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آيين نامه اج -تبصره

 حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

كنندگان كاال و خدمات، كه موجب كاهش هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه -8ماده 

 شود.شود، جرم محسوب ميعرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت 

 كنندگان هاي حمايت از حقوق مصرفتشكيل انجمن -فصل سوم

هاي حمايت از حقوق به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامه -9ماده 

شود و كنندگان تاسيس ميهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، به موجب اين قانون انجمنمصرف

 خوانده خواهد شد. "انجمن"در اين قانون 

باشد كه پس از انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي -1تبصره 

 يابد.ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي

در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران عالوه برانجمن  -2تبصره 

 گردد.كنندگان نيز تشكيل ميحمايت از حقوق مصرفشهرستان و استان انجمن ملي 

هاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون حوزه فعاليت انجمن -3تبصره 

 تقسيمات كشوري است.

مصرف كنندگان و اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق -10ماده 

 شوند:مي براي مدت دو سال تعيين

 وزير بازرگاني رييس شورا -

 وزير دادگستري يا معاون وي -

 وزير كشور يا معاون وي -

دو نماينده از مجلس شوراي اسالمي )يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون  -

 ناظراقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي( به عنوان



 توليدكنندگان به عنوان دبير شوراكنندگان و رييس سازمان حمايت مصرف -

 رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -

 رييس سازمان نظام پزشكي كشور -

يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي  -

 توليدي

 با معرفي مجمع امور توزيعييك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت  -

 سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور -

 يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه -

 رييس كانون وكالي دادگستري -

شوراي عمومي موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات الزم را براي 

 تاني و شهرستاني فراهم كند.هاي ملي، اسمشاركت مردمي و تشكيل انجمن

 باشد.ميها ممنوعفعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن -11ماده 

 ها به شرح ذيل است:وظايف و اختيارات انجمن -12ماده 

هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري كنندگان از طريق رسانهآگاه سازي مصرف -12-1

 هاي آموزش عمومي و تخصصي.ش و تشكيل دورهمصاحبه و هماي

ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات  -12-2

 امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.

 كنندگان .اي و حقوقي به مصرفبررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره -12-3

 ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط در صورت درخواست خواهان. -12-4

 ها به شرح زير است:منابع مالي انجمن -13ماده 



كننده از محكوم هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرفاخذ كارمزد براي جبران هزينه -13-1

 عليه.

حكوم به استيفاء شده تجاوز ( م%5ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد ) -تبصره

 كند.

هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي هاي انجمنكمك  -13-2

 اهداف انجمن باشد.

( از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطالع %10حداقل ده درصد ) -تبصره

 شود.كنندگان ميرساني به مصرف

 نحوه رسيدگي و حمايت -چهارمفصل 

به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق  -14ماده 

توانند شكايات واصله از افراد حقيقي كنندگان ميهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان، انجمنمصرف

قانون بررسي نموده و در  (اين12ماده ) 4و  3،  2و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي 

صورت عدم توافق طرفين )شاكي و متشاكي عنه( يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات 

 حكومتي ارجاع نمايند.

سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه 

ربوطه رسيدگي و حكم الزم را صادر و اجرا واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات م

 نمايد.

به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا  -15ماده 

كننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ضمني حمايت از حقوق مصرف

حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در  ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي وذي

 صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.



مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده  -16ماده 

اشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به بشخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي

كننده شده است. در مورد شركتهاي خارجي عالوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در مصرف

 ايران مسئول خواهد بود.

دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي  -تبصره 

 پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.

هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون  اتحاديه -17ماده 

بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. يا براي رسيدگي به سازمان نظام صنفي 

( قانون 52تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده )

نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرارداده و در صورت احراز 

 تب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.تخلف مرا

 ها و مجازاتجريمه  -فصل پنجم

چنانچه كاال يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كاال يا خدمات معيوب باشد و به  -18ماده 

ت كننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخ واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف

 جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

( الي 3عرضه كنندگان كاال و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد ) -19ماده 

كنندگان ( اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كاال و خدمات به مصرف8)

ارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم عالوه بر جبران خس

 شد.خواهند



كه عرضه كنندگان كاالو خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار در صورتي -تبصره

خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند عالوه بر انجام تعهد، 

 نمايند.ت وارده را جبرانخسار

توانند عالوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضه كنندگان مراجع ذيصالح رسيدگي كننده مي -20ماده 

كاال و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كاالهاي عرضه شده به منظور 

 رضه شده نمايند.تعمير و اصالح و رفع عيب كاالهاي فروخته شده يا خدمات ع

هاي بازرگاني و آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه -21ماده 

 دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

االجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات از زمان الزم -22ماده 

مجلس شوراي  24/12/1382راساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب حكومتي و ب

هاي گردد. همچنين پروندهاسالمي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بالاثر مي

مفتوحه در هياتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان الزم االجرا شدن اين قانون به 

 زيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.سازمان تع

تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يك  15ماده و  22قانون فوق مشتمل بر 

به تائيد شوراي  23/8/88هزارو سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 نگهبان رسيد.

 



 

 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از 

مصرف كنندگانحقوق 

  



 يتعال بسمه

 زات وابستهي ، كشاورزي و تجه ي سازاهي راهماشينضوابط اجرايي  اقنون حمايت از حقوق مصرف كنندگان  رد بخش  

 

موضووع قانون حمايت ازحقووق مصورف كننودگان  21ماده آيين نامه اجراي  37با استناد به مفاد ماده 

ضوابط اجرايي اين قانون در هيئت محترم وزيران ،  2/9/1390ه مورخ 45341/ت/17370مصوبه شماره 

كوه بوه  "سازي، كشواورزي و تجهيوزات وابسوته هاي راهخدمات فروش و پس از فروش ماشين "بخش 

هوا يوا كنندگان، واسطهتعهدات و وظايف عرضه شدنذكر مي شود به منظور مشخص  "ماشين"اختصار 

هاي مجواز آنوان بوراي پوس از فوروش و نماينودگي هاي خدماتها يا شركتهاي فروش، واسطهشركت

  ر مي باشد.را به شرح زي "كنندگانرعايت حقوق مصرف"

 اهداف:

-الف( تعيين حداقل شرايط كمي و كيفي خدمات فروش و پوس از فوروش ارائوه شوده از سووي عرضوه

 كنندگان كاال و خدمات مربوطه.

ب( الزام توليدكنندگان و واردكنندگان به بهبود كيفيت محصوالت و پاسخگويي بوه نيازهوا و انتظوارات 

 .آنهامصرف كنندگان و رعايت 

 ج( ايجاد فضاي رقابتي  در تامين نيازهاي مصرف كنندگان.

 

 كنندگانهاي عرضهتعاريف، دامنه كاربرد، مسئوليت -فصل اول
 روند:ات در معاني مشروح زير به كار ميدر اين ضوابط، اصطالح -1ماده 

عبارت است از كليه خدماتي از قبيل اطالع رساني در موورد مشخصوات خدمات  فروش ماشين: -1-1

كمي و كيفي كاال و خدمت، شرايط و ضوابط فروش، نحوه تحويل اسناد، مدارک، تجهيوزات و متعلقوات 

كليه شرايط فروش از جمله شرايط فوق بوه طوور  جانبي به طور كامل و به موقع، شرايط تحويل و اعالم

 شفاف  كه موجب ارايه خدمات فروش بهتر و آسانتر به مصرف كننده مي شود.



ضوابطي است كه به منظور تعيين كليوه و  قواعد، مقررات، چارچوب ها و شرايط ضوابط فروش : -1-2

كنندگان آن ابوال  گرديوده و كليه عرضهبازرگاني تعيين و به توسط وزارتمربوط به فروش ماشين شرايط 

 گردد.مي

عبارت است از كليه خدمات پس از فروش يك ماشين از قبيل ضومانت : خدمات پس از فروش -1-3

و تعهد، )پشتيباني خدمات، تعميرات و تامين قطعات استاندارد( كوه بور عهوده توليود كننوده و يوا وارد 

 شود.و تضمين كاركرد مطلوب محصول ميكننده آن كاال قرار مي گيرد و موجب تعهد 

شخصيت حقيقي و يا حقوقي است كه از طرف توليدكننده يا واردكننده كاال و نمايندگي مجاز:  -1-4

دار ارايه خدمات فروش و پس از فوروش بووده و داراي يا واسطه خدمات به عنوان نماينده رسمي، عهده

 باشد.مجوز و پروانه معتبر از مراجع ذيربط مي

توليدكننده يا واردكننوده  شود كه توسطبه شخص حقيقي يا حقوقي اطالق مي واسطه خدمات: -1-5

در طوول دوره تضومين و تعهود  هاي مجاز(دار خدمات فروش و يا پس از فروش )از طريق نمايندگيعهده

ا بوه عنووان تواند به عنوان بخشي از مجموعه توليدكننده و واردكننده و يوباشد. واسطه خدمات  ميمي

 شركتي مستقل تحت نظارت توليدكننده و واردكننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد.

شامل مصوبات دولوت، وزارت جهادكشواورزي، وزارت صونايع و معوادن، : استانداردهاي ابالغي -1-6

ايوران، سوازمان  وزارت بازرگاني، استاندارهاي تصويب شده توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صونعتي

 باشد.ها ميحفاظت محيط زيست و شركتهاي توليد كننده و واردكننده انواع ماشين

-هايي كه مشمول يكي از استانداردهاي كارخانهقطعات و مجموعهقطعه و مجموعه استاندارد: -1-7

 اي يا ملي يا توامان باشد.

 اي يا ملي يا توامان باشد.خدمات تعميراتي كه مطابق با استاندارد كارخانه خدمات فني استاندارد: -1-8

به مجموعه خدمات تعهد شوده اعوم از توامين قطعوات و خودمات فنوي تعهدات دوره ضمانت: -1-9

فصل كاري، مواه و گردد كه در يك دوره زماني )ساعت كاركرد، استاندارد و يا تعويض دستگاه اطالق مي

 گردد.كننده يا واردكننده تضمين مياز سوي توليد "رايگان"م آنها به طور يا سال(، انجا



به مجموعه خدمات شامل تعميرات، تامين لوازم يدكي، پشتيباني خدمات، : تعهدات دوره تعهد -1-10

كننده هزينه توقف و اجرت المثل اطالق مي شود كه انجام آن در يك دوره زماني مشخص از سوي توليد

 گردد.ننده تعهد مييا واردك

گردد كننده ميكننده به همراه ماشين تحويل مصرفسندي است كه توسط عرضه ضمانت نامه: -1-11

باشود. در ضومانت ناموه كننده يا واردكننده در دوران ضمانت و دوران تعهد ميو متضمن تعهدات توليد

 گردد.شود ذكر ميشرح قطعات مصرفي و استهالكي كه مشمول ضمانت نمي

ضمانت نامه به لحاظ شكلي مي تواند در قالب برگه هاي چاپي، تجهيزات سخت افزاري و نورم *تبصره:

افزاري، كارت هاي هوشمند و يا غيره با رعايت و لحاظ مشخصات مذكور دراين ضوابط، طراحي و عرضه 

 گردد.

كننده يوا ز سوي توليداستفاده مطابق مشخصات اعالم شده ا: نحوه استفاده مطلوب از ماشين -1-12

واردكننده )شيوه به كارگيري، نگهداري و نظاير آن( كه در ضومانت ناموه و دفترچوه راهنمواي مصورف 

 باشد.كننده توضيح داده شده است، مي

اي است به زبوان فارسوي كوه حواوي موواردي از مجموعهكتابچه راهنماي مصرف كنندگان:  -1-13

و عمومي، فهرست متعلقات و تجهيزات همراه، نحووه اسوتفاده هاي اختصاصي قبيل مشخصات و ويژگي

-اي، ضووابط حمايوت از حقووق مصورفهواي دورهمطلوب، راهنماي خدمات شامل بازديدها و سورويس

هاي مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش و سواير مووارد بوه ، فهرست نمايندگي كنندگان ماشين

كننده بوه مصورف اشد و در زمان تحويل ماشين بايد توسط عرضهبتوليدكننده و يا واردكننده ميتشخيص 

 كننده ارائه گردد.

منظور از تامين ماشوين جوايگزين )فقوط در دوران ضومانت(، تامين ماشين جايگزين مشابه: -1-14

واگذاري ماشين مشابه و در صورت عدم امكان، پرداخت خسوارت خوواب ماشوين )توقوف بوال اسوتفاده 

 باشد.ماشين( مي



قيمت كارشناسوي ماشوين بور اسواس نظور كارشوناس رسوته مورتبط كوانون قيمت كارشناسي: -1-15

گوردد(، كارشناسان رسمي دادگستري )بر مبناي اولين زمان اعالم عيبي كه منجر به تعوويض ماشوين موي

 خواهد بود.

، شخصيت حقوقي است كه براي ارزيوابي عملكورد توليود كننوده، واردكننوده :شركت بازرسي -1-16

هاي مجاز برابر آيين نامه ها و دستورالعمل هاي واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمايندگي

هاي ادواري و موردي و ارايوه آن بوه هموراه اظهارنظركارشناسوي الزم بوه انجمون ابالغي و تهيه گزارش

كننودگان، كنندگان و توليدتخصصي ذيربط حمايت از حقوق مصرف كنندگان و سازمان حمايت مصرف

 تعيين مي گردد. 

قطعاتي كه نقص يا عيب آنها موجب احتمال صدمه جسمي يا جواني اشوخاص : قطعات ايمني -1-17

 گردد و مشمول استاندارد ملي و اجباري و فهرست قطعات ايمني مي باشد.

اين كتابچه حاوي اطالعاتي اسوت كوه كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات:  -1-18

هواي مجواز و زمان استاندارد تعميرات، خدمات و هزينه هاي واحد زماني مربوطه را در محل نماينودگي

هم چنين در محل كار ماشين برآورد نموده و قبل از عرضوه هور نووع ماشوين و نيوز هور سواله توسوط 

 گردد. توليدكننده يا واردكننده براي تاييد و تصويب به انجمن حمايتي ذيربط ارايه مي

منظور از بهاي محصول، مبلغ مندرج در سند فوروش )صورتحسواب( رسومي از بهاي محصول: -1-19 

 باشد كه ممهور به مهر آن است.سوي عرضه كننده مي

هاي خودمات پوس از كنندگان، واسطهاجرت يا دستمزدي است كه از سوي عرضهنرخ خدمات: -1-20

هاي مراجع نرخگذار و ضوابط جاري قانوني در ملهاي مجاز مطابق ضوابط و دستورالعفروش و نمايندگي

 گردد.كننده با صدور صورتحساب رسمي دريافت ميازاي ارايه خدمات از مصرف

خدمات امدادي و تعميراتي است كه در محل استقرار ماشين يا تجهيزات وابسته خدمات سيار: -1-21

 گردد.كننده ارايه ميدر خارج از نمايندگي مجاز و در محل استقرار ماشين به مصرف

كننودگان اعوم از توليود كننودگان ،واردكننودگان، دامنه كاربرد اين ضوابط شامل  كليه عرضه -2ماده 

سوازي و هاي مجاز انواع ماشوينهاي راههاي خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي فروش، واسطهواسطه



هواي ماشوين مكوانيكي، تراكتوور و كمبواين وكشاورزي نظير انواع لودر، بولدوزر، گريدر، غلطوك، بيول 

انواع تجهيزات وابسته نظير دنبالوه بنودها و جلوبنودهاي تراكتووري، تجهيوزات  خودگردان  در مزرعه و

ها، جنگول ها، دامداريكشاورزي قبل از كاشت و بعد از برداشت محصول و تجهيزات مربوط به مرغداري

توليد و يا در چهوارچوب مقوررات جواري از طريوق مبوادي  و مرتع، شيالت و آبزيان كه در داخل كشور

 باشد.شوند، ميرسمي و يا مناطق آزاد به كشور وارد شده و يا مي

وزارت صنعت ، معدن و تجارت صرفا  در صورت حصول اطمينان از ايجاد شبكه خدمات پس  : 1تبصره 

بوراي توليود كننودگان داخلوي از فروش متناسب با شبكه فروش جهت كاالهاي موضوع اين آيين ناموه 

 مجوز بهره برداري را صادر و يا تمديد مي نمايد.

در پروانه بهره برداري قيد نمودن شرط تامين شبكه خدمات قبول از عرضوه و فوروش كواال  : 2تبصره 

 الزامي است.

-ييننامه مكلفند ضمن رعايت مفاد ساير آكليه واردكنندگان و توليدكنندگان موضوع اين آيين-3ماده

هاي اجرايي مرتبط با اين قانون و ارايه مجوزهاي الزم و رعايت استانداردهاي محيط زيست، ايمنوي نامه

و كيفيت، معيارهاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كليه وظايف و تكاليف موورد اشواره در 

 اين ضوابط را رعايت نمايند.

 باشد. مي رعهده  توليدكنندگان و واردكنندگان انواع ماشينمسئوليت اجرايي مفاد اين ضوابط ب -4ماده 

فروش و پس از فروش ارائه شده در جهت رعايت حقوق مصرف كننودگان و اثربخشي خدمات  -5ماده 

نحوه فعاليت افراد حقيقي و حقوقي مشمول اين ضوابط به صورت دوره ايي توسط انجمن ملي حمايوت 

واهد شد انجمن مذكور اين وظيفه را از طريوق شوركتهاي بازرسوي از حقوق مصرف كنندگان ارزيابي خ

كننده خدمات پس از فروش كه داراي تجوارب موورد نيواز و موورد تاييود سوازمان حمايوت از مصورف 

كنندگان و توليد كنندگان و سازمان ملي استاندارد ايران ) فهرست شركتهاي مورد تاييد ( مي باشوند ، 

ين افراد توانايي تامين عوامل شاخص را دارا نباشند ، از ادامه فعاليت آنها تا انجام خواهد شد و چنانچه ا

 زمان تامين شرايط الزم براي تامين حقوق مصرف كنندگان ممانعت به عمل خواهد آمد. 



ارزيابي بر عهده ارزيابي شونده است كوه از طريوق انجمون ملوي حمايوت از حقووق  هايهزينه :تبصره

  كتهاي ارزيابي كننده پرداخت خواهد شد.مصرف كنندگان به شر

كننودگان و احقواق حقووق و جلوب رضوايت ايشوان از مسئوليت رسيدگي به شكايات مصورف -6ماده 

باشد. در صورت كننده مي، در مرحله اول برعهده عرضه"تعهد"و  "ضمانت"خدمات ارايه شده در دوران 

طابق مفواد فصوول سووم، چهوارم و پونجم قوانون كننده مراتب مكننده و مصرفبروز اختالف بين عرضه

هاي اجرايوي و ضووابط مربوطوه قابول نامهو آيين 15/7/1388كنندگان مصوب حمايت از حقوق مصرف

 باشد.پيگيري مي

 وظايف و تكاليف در ارايه خدمات فروش -فصل دوم

انواع فروش )فوري، هاي مربوط به كنندگان موظفند كليه مصوبات، ضوابط و دستورالعملعرضه-7ماده 

 گذاري را رعايت نمايند.اقساطي و اجاره به شرط تمليك و...( و قيمت

هاي مربوط به خدمات فروش اعالمي از سوي مراجع رسومي مصوبات، ضوابط و دستورالعمل -*تبصره

ايوي آن هاي اجرنامهكنندگان و آييندولتي، غير دولتي و ... نبايد مغاير با قانون حمايت از حقوق مصرف

 باشد.

توليد كننده و وارد كننده موظف به رعايت اسوتانداردهاي ابالغوي در موورد ايمنوي، كيفيوت،  -8ماده 

 باشد.كننده ميسالمت ماشين و تجهيزات وابسته و مطابقت آن با ضمانت ارايه شده به مصرف

ايوت مصورف گان و واردكننودگان مكلفنود درصوورت درخواسوت سوازمان حمكنندكليه توليد -9ماده 

 كنندگان و توليدكنندگان وانجمن حمايتي ذيربط، اطالعات و آمار مورد نياز را ارايه نمايند. 

كنندگان الزامي است. در قرارداد فروش درج مشخصوات ماشوين عقد قرارداد فروش با مصرف -10ماده 

ريخ تحويول كننده، قيمت فروش، نرخ سود مشاركت و خسوارت تواخير در تحويول، توامورد نظر مصرف

كننده موظف به تحويل كننده الزامي بوده و عرضهماشين )به روز( و نام كليه متعلقات درخواستي مصرف

 باشد.ماشين مورد نظر در زمان تعهد شده در قرارداد با رعايت استانداردهاي تعيين شده مي

 ارائه نمايد.كننده كننده موظف است يك نسخه از اصل قرارداد را  به مصرفعرضه -*تبصره



باشود. مودت فروش نقدي و تحويل فوري منوط به نداشتن تعهدات معوق همان ماشوين موي -11ماده 

روز  30باشد. تواخير در تحويول )پوس از روز تقويمي پس از انعقاد قرارداد مي 30زمان تحويل حداكثر 

سواليانه( بصوورت  %30)درصود  5/2مشمول پرداخت خسارت تاخير به خريدار، به ازاي هر ماه تقويمي(، 

 شود.روز شمار مي

فروش بايد مجوز مربوطه را از كارگروهي مركب از توليدكننده يا واردكننده قبل از اقدام به پيش -12ماده 

 نمايندگان وزارت بازرگاني، انجمن حمايتي  ذيربط  اخذ نمايد.

پرداخوت سوود مشواركت  كننوده موظوف بوهدر قراردادهاي پيش فروش، توليدكننده و وارد -13ماده 

از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويول  حداقل معادل نرخ سود سپرده گذاري يكساله در سيستم بانكي

 باشد.ماشين به خريدار مي

روز تقويمي پس از تواريخ واريوز وجوه تكميلوي )البواقي مبلوغ  30زمان تحويل حداكثر تا  -1*تبصره 

 شود.قرارداد( تعيين مي

 %12درصود ) 1كننده به ازاي هر ماه اخير در تحويل، مشمول خسارت تحويل به مصرفت -2*تبصره 

ساليانه(، عالوه بر سود مشاركت مندرج در قرارداد بصورت روز شمار بر اساس كل مبلغ پرداخوت شوده 

 شود.كننده ميتوسط مصرف

مربوطوه، قيموت و كننده در مورد نوع ماشوين و متعلقوات در صورت تغيير عقيده مصرف -3*تبصره 

-تاريخ تحويل جديد، با توافق توليدكننده يا واردكننده، در قرارداد منعقده ثبت و به امضاء طورفين موي

 رسد.

قرارداد در شرايط خاص كه توليدكننده يا واردكننده قادر به تحويل ماشين مندرج در متن  -4*تبصره 

 ييرات در قرارداد الزامي مي باشد.كننده نسبت به هر گونه تغنباشد، كسب رضايت كتبي مصرف

شود ولي سود روز تقويمي پس از عقد قرارداد، پذيرفته مي 30كننده تا قبل از انصراف مصرف -14ماده 

گيرد. در صورت اعالم انصراف خريد پس از يكماه، بازپرداخت سود مشواركت مشاركتي به آن تعلق نمي

مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه  درصد كمتر از سود مشاركت 3بر مبناي حداكثر 

 گيرد.روز به خريدار صورت مي 15و سود مشاركت حداكثر ظرف 



درصورت عدم محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه و سود مشاركت در زموان مقورر، شورايط  -*تبصره

 د.درصد( صورت پذير 3پرداخت بايد بر اساس قرارداد منعقده )بدون كسر حداكثر 

-موي نامه حاكم بر قراردادهاي منعقده توسط توليدكننده و واردكننده ماشوينمفاد اين آيين -15ماده 

 نمي باشد. ضوابطهاي مندرج در اين باشد و عدم ذكر آنها در متن قرارداد رافع مسئوليت

عهودات ، عدم ايفاي تضوابطعدم پرداخت سود مشاركت، خسارت تاخير در تحويل مندرج در  -16ماده 

 تلقي و قابل رسيدگي در مراجع مورد اشاره در قانون است.

 وظايف و تكاليف در ارايه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت و دوره تعهد -فصل سوم 

موظف است دفترچه راهنماي فارسي دستگاه، ضمانت ناموه  توليدكننده يا واردكننده ماشين -17ماده 

اصي و عمومي ماشين، سند فوروش، پرسشونامه ارزيوابي رضوايت به زبان فارسي، مشخصات فني، اختص

هاي مجاز در سراسر كشور را در زمان تحويول ماشوين بوه مشتريان و نظرسنجي، نام و نشاني نمايندگي

 كننده تحويل و رسيد نمايند.مصرف

ظوف اسوت ، توليدكننده يا واردكننوده مو براي آشنايي با نحوه استفاده و نگهداري ماشين -1*تبصره 

عالوه بر ارايه دفترچه راهنما، به برگزاري دوره آموزشي براي مصرف كننده و يا نمايندگان آنهوا حوداقل 

 به مدت يك روز كاري اقدام نمايد.

هوا شوامل شورح اقوالم مصورفي و قطعوات دفترچه راهنماي ماشين و مفاد ضومانت ناموه -2*تبصره 

 ي شركت بازرسي تهيه و تاييد مي گردد.استهالكي توسط انجمن حمايتي ذيربط با همكار

 االجرا است.  رعايت ضوابط مندرج در ضمانت نامه و دفترچه راهنما، براي مصرف كننده الزم -18ماده 

كننوده يكسوال سازي از تاريخ تحويل بوه مصورفهاي راهحداقل دوره تضمين براي انواع ماشين -19ماده

هاي كشواورزي از تواريخ ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد و براي انواع ماشين 1500و يا  ماه( 12)

ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد، و بوراي سواير   2400ماه( و يا  24كننده دو سال )به مصرفتحويل 

ركودام زودتور فورا ساعت كواركرد، ه 1200ماه( و يا  12بندها و تجهيزات كشاورزي يكسال )ادوات، دنباله

 باشد.برسد مي



توانود بور اسواس سياسوت تجواري خوود و بوه منظوور ارتقواء توليدكننده و واردكننوده موي -*تبصره

كننده نسبت به افزايش دوره ضمانت با تعهودات مربوطوه اقودام نمايود كوه در ايون رضايتمندي مصرف

 گردد.كننده اعالم صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور شفاف به مصرف

اقالم ضمانت شامل كليه قطعات و تجهيزات ماشين، ازجمله الستيك، باطري و لووازم برقوي،  -20ماده 

 باشد.به غير از اقالم و لوازم مصرفي و استهالكي مي

هاي ماشين، تعويض قطعات مصرفي و استهالكي ناشي از عيب موجود در هر يك از مجموعه -*تبصره

 گردد.كننده بوده و مشمول تضمين ميبر عهده توليدكننده يا وارد

تعمير ماشين و تجهيزات وابسته و يا تعويض قطعات ناشوي از خسوارت حاصول از حادثوه يوا  -21ماده 

 گردد.تصادف بوجود آمده، كه به علت ايرادات فني نباشد مشمول ضمانت نمي

يص كارشناس رسمي هاي دستگاه با نظر و تشخچنانچه عيوب موجود در هر يك از مجموعه -*تبصره

 باشد.دادگستري سبب بروز حادثه گردد، خدمات مربوطه بر عهده توليدكننده و واردكننده مي

چنانچه توقف دستگاه براي رفع عيوب ماشين تحت ضمانت )كه ناشي از خسارت حاصول از  -22ماده  

زينوه اسوتاندارد حادثه و يا تصادف نباشد( بيش از زموان تعيوين شوده در كتابچوه راهنمواي زموان و ه

تعميرات طول بكشد، توليدكننده و واردكننده موظف به تامين ماشين مشابه جايگزين و در صورت عدم 

 باشد.امكان، پرداخت خسارت توقف ماشين به مندرج در اين ضوابط مي

مدت زمان توقف ماشين براي پرداخت خسارت بعد از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي  -23ماده 

ن و هزينه استاندارد تعميرات، براي كليه روزهاي توقف )اعم از تعطيل و غير تعطيول بودون در نظور زما

كننده( شروع و پس از انجام تعميرات الزم و اعالم آمادگي براي تحويل گرفتن فرآيندهاي داخلي عرضه

 يابد. كننده، خاتمه ميماشين به مصرف

هواي ديگور، همان نمايندگي مجاز يا هر يك از نمايندگيكننده به در صورت مراجعه مصرف -*تبصره

براي بار دوم، براي رفع ايراد تكراري، زمان توقف از بدو تاريخ پوذيرش، بوراي پرداخوت خسوارت توقوف 

 گردد.محاسبه مي



براي انواع ماشين از زمان اعالم عيب از سوي مصرف كننده به توليد كننده، واردكننده و يوا  -24ماده 

دمات پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و يوا در صوورت امكوان از زموان تحويول ماشوين بوه واسطه خ

نمايندگي مجاز و يا واسطه خدمات پس از فروش و يا توليدكننده و واردكننده، بوه ازاي هور روز توقوف 

بوه مازاد بر زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات، خسوارت پرداختوي 

مصرف كننده برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در هموان دوره زمواني براسواس نظور كارشوناس رسومي 

 باشد.دادگستري رسته مرتبط مي

دوران " كه توقف هر يك از انواع ماشوين بوراي رفوع خرابوي هواي احتموالي دردرصورتي -1تبصره *

نوه اسوتاندارد تعميورات بوه طوول بيش از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زموان و هزي "ضمانت

انجامد، براي هر روز توقف مازاد بر زمان تعيين شده، توليدكننده يا واردكننده ملوزم بوه پرداخوت يوك 

 باشد.( بهاء ماشين طبق سند فروش عالوه بر مقدار قبلي مي001/0هزارم )

توانود از كننده ميدرخصوص پرداخت خسارت توقف موضوع اين ماده، توليدكننده يا وارد -2*تبصره 

 اقدام نمايد. روز پس از تحويل ماشين 15در كمتر از  طريق واسطه خدمات پس از فروش خود

كننده به توليدكننده و واردكننده، واسطه خودمات پوس از در دوران ضمانت چنانچه مصرف -25ماده 

يطي در مودت زموان فروش يا نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل ايرادات ماشين تحت هور شورا

كننوده  موظوف اسوت ضومن باقيمانده از دوره ضمانت ماشين براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد، عرضه

كننده ترتيبي اتخاذ نمايد كه ماشين در اولين فرصت ممكن تحت الزام به اعالم كتبي موضوع به مصرف

 شرايط ضمانت رفع نقص گردد. 

ض قطعات صورت گرفته در دوران ضومانت و تعهود، مشومول كليه خدمات ارائه شده و تعوي -*تبصره

 باشد. ضمانت مورد اشاره در اين ضوابط مي

توليدكننده يا واردكننده موظف است معادل مدت توقف بيش از زمان استاندارد تعميورات را  -26ماده 

 به زمان دوره تضمين مربوطه اضافه نمايد.

بارگيري، حمل  و نقل، نصوب و راه انودازي ماشوين بور عهوده هاي در دوران ضمانت، هزينه -27ماده 

 باشد.توليدكننده يا واردكننده مي



حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تامين كليه قطعات يدكي و ارائه خدمات تعميراتي به  -28ماده 

دكننده مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه از نوع و مدل مربوطه توسط توليدكننده و وار

 باشد.مي

در دوران ضمانت و تعهد، توليدكننوده و واردكننوده، واسوطه خودمات پوس از فوروش و يوا  -29ماده 

-باشوند. صوورتها و تجهيزات تحت مسوئوليت مويهاي مجاز موظف به پذيرش كليه ماشيننمايندگي

كننده مصرف هاي معيوب گزارش شده توسطحساب مربوط به تعمير يا تعويض كليه قطعات و مجموعه

بايد بر اساس اطالعات مندرج در كتابچه راهنماي زمان و هزينه اسوتاندارد تعميورات كوه قوبال توسوط 

رسويده  توليدكننده يا واردكننده تهيه و با همكاري شركت بازرسي به تصويب انجمون حموايتي ذيوربط

 كننده ارايه گردد.است، مستند گرديده و به مصرف

هاي مجاز آن موظف به پذيرش كليه واردكننده، واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگي -*تبصره

باشد و رعايوت كليوه هاي وارداتي مشابه نوعي كه داراي نمايندگي رسمي آن در كشور است، ميماشين

 نامه و مقررات وزارت بازرگاني در اين خصوص الزامي است.ضوابط اين آيين

ها و تجهيزات بيش از زمان تعيين شده در كتابچه عهد چنانچه رفع عيوب ماشيندر دوران ت -30ماده 

راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات طول بكشد به ازاي هر روز توقوف موازاد )در مزرعوه، سوايت 

كننده و يا در تعميرگاه نمايندگي مجاز(، برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در دوره زماني بر اساس مصرف

 شود. نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط محاسبه و به مصرف كننده پرداخت مي

چنانچه نقص يا عيب قطعات ماشين در طول دوره بيش از دو بار تعمير تكراي همچنان بواقي  تبصره :

باشد يا در صورتيكه نقص يا عيب قطعات موجب احتمال صدمه جسومي يوا جواني ) قطعوات ايمنوي ( 

و با يكبار تعمير برطرف نشده باشد يا ماشين بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل  اشخاص گردد

استفاده بماند ، توليد كننده و واردكننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده ، ماشين معيوب را 

 د.با ماشين نو تعويض يا با توافق با وي بهاي آن را مطابق سند فروش به مصرف كننده مسترد دار

توليدكننده يا واردكننده بايود پوس از تودوين كتابچوه راهنمواي زموان و هزينوه اسوتاندارد  -31ماده 

هاي مجواز خوود ابوال  نمايود توا تعميرات و تصويب، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي



ي مجواز كننده تحويول شوود و در نماينودگيهاكننده بر اساس آن صادر و به مصرفصورتحساب مصرف

كننوده، امكوان مقايسوه صورتحسواب صوادره بوا امكاناتي را فراهم نمايد تا در صورت درخواست مصورف

 جداول مذكور وجود داشته باشد. 

هاي مجواز را ملوزم نمايود توا ضومن ارايوه توليد كننده و واردكننده موظف است نمايندگي -32ماده 

ماه يا  6و يا خدمات ارائه شده خود را به مدت  صورتحساب مطابق مفاد اين ضوابط، قطعات تعويض شده

 ساعت، هر كدام زودتر فرا برسد، ضمانت نمايد. 500

ها و تجهيزات موضوع اين ضووابط نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش ماشين -33ماده 

 باشد.كه به دليل موارد ايمني قادر به تردد نيستند، مي

ز تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در بور  پوذيرش، ماشوين  داراي عيوب اگر نمايندگي مجا -34ماده 

كننده تماس گرفته و از او براي انجوام تعميورات كسوب تكليوف ديگري است، قبل از تعمير آنها، بايد با مصرف

 نمايد. 

كننوده تحويول در دوران تعهد، نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصورف -35ماده 

 دهد.

چنانچه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضوه كننوده و يوا بوه دليول عودم  –36ماده 

كننده مربوطه كيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرف كننده گردد، عرضه

 باشد.كننده برابر با مفاد اين ضوابط ميموظف به تامين حقوق مصرف

دمات ارائه شده از سوي توليود كننوده و يوا وارد كننوده بوه صوورت سويار در دوران كليه خ–37ماده 

 ضمانت رايگان و پس از آن تا سررسيد دوران تعهد با دريافت هزينه طبق ضوابط جاري الزامي است.

 ساير تعهدات -فصل چهارم

اسطه خودمات پوس از توليدكننده يا واردكننده ماشين  بايد نسبت به ابال  اين ضوابط به و -38ماده 

 هاي مجاز اقدام نمايد.فروش و از طريق آن به كليه نمايندگي

توليد كننده و واردكننده بايد نسبت به تهيه و ابال  ضوابط پذيرش، گردش كار خدمات قابل  -39ماده 

 هاي مجاز و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.ارايه و ترخيص به نمايندگي



هاي مجاز، موظف به نصب تابلو رتبه نمايندگي )در صورت اخوذ( از حيور رعايوت نمايندگي -40ماده 

كنندگان و همچنين نصب تابلوي حقوق مصرف كنندگان به نحوي كه قابل رويوت باشود، حقوق مصرف

 باشد.در محل پذيرش مي

ئه خدمات به توليدكننده يا واردكننده موضوع اين ضوابط بايد مستندات اجرايي الزم براي ارا -41ماده 

هاي مختلف ماشين و تجهيزات، آمووزش هاي فني، راهنماي تعميراتي بخشماشين، كليه دستورالعملهر 

تخصصي و ابزار مخصوص را راسا فراهم  و يا از طريق واسطه خدمات پس از فوروش بوه استفاده از تجهيزات 

 هاي مجاز ارائه نمايد.كليه نمايندگي

ها و تجهيزات جديد، ابزارآالت، تجهيزات و قطعات توليدكننده يا واردكننده بايد براي ماشين -42ماده 

هاي الزم را براي هاي مجاز را تامين و آموزشيدكي مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي

 كننده داده باشد.كاركنان فني آنها قبل از شروع تحويل ماشين به مصرف

هاي رايگان ارايه شده را گذرانده اتور و سرويسكار معرفي شده از طرف خريدار بايد آموزشاپر *تبصره:

و تأييديه پايان دوره آموزش را براي كار با دسوتگاه را از مرجوع معرفوي شوده از سووي  توليدكننوده و 

 واردكننده، اخذ نمايد. اين تأييديه براي ارايه خدمات دوران ضمانت ضروري است.

اي را بوراي توليدكننده يا واردكننده موظف است ضمن تدارک انبار قطعوات يودكي سوامانه -43ماده 

-يدكي مورد نياز واسطه خدمات پس از فوروش و نماينودگي تامين و توزيع به موقع و نظارت بر قطعات

 كنندگان طراحي و اجرا نمايد.هاي مجاز آنها جهت ارايه به مصرف

نده موظف است امكان سطح دسترسي ايمون بوه سوامانه و يوا سيسوتم توليدكننده يا واردكن *تبصره:

مذكور را براي مراجع ذيربط دولتي و غير دولتي قيد شده در اين ضوابط بوه منظوور حمايوت از حقووق 

 كننده فراهم نمايد.كننده و عرضهمصرف

يمني نصب شده توليدكننده يا واردكننده موظف است سيستم رديابي قطعات، بويژه قطعات ا -44ماده 

بر روي ماشين را ايجاد نمايد بطوري كه در صورت تشخيص وجود نقص فنوي در هور گوروه از قطعوات 

نصب شده كه باعر بروز خسارت شود، امكان فراخوان ماشين هاي مربوطه و برطرف نمودن نقص مزبور 

 وجود داشته باشد.  



كننودگان را در بوه شوكايات مصورف توليدكننده و واردكننده موظف است نظوام رسويدگي  -45ماده 

اي خوود را بوه شوركت بازرسوي هايمجاز مستقر نمايد و گوزارش عملكورد دورهشركت و كليه نمايندگي

 تعيين شده ارايه نمايد.

كننوده از زموان وصوول الذكر مدت زمان تعيين تكليوف نهوايي شوكايت مصورفدر نظام فوق*تبصره: 

 روز كاري تجاوز نمايد. كننده نبايد از هفتشكايت توسط عرضه

توليدكنننده و واردكننده مستقيما و يا از طريق واسطه فروش و خدمات پوس از فوروش بايود  -46ماده 

كننوده از ميوزان و اي كوه مصورفكننوده بگونوهمصرفاي را براي پرداخت هزينه خسارت وارده به سامانه

 چگونگي دريافت خسارت خود مطلع گردد مستقر و اجرا نمايد.

هاي مجواز موظف است نظام نظرسنجي از مراجعين كليه نمايندگيتوليدكنننده و واردكننده -47ماده 

هوا بوه اي از گوزارشرا تحت نظارت و هماهنگي شركت بازرسي به اجرا درآورده و ضمن انعكاس نسوخه

ه كنندگان و توليدكننودگان وانجمون حموايتي ذيوربط، بور اسواس نتوايج حاصولسازمان حمايت مصرف

 اقدامات اصالحي موثر را اعمال نمايد. 

هواي مجواز را بور اسواس موظف است سيستم نظارت بر نماينودگيتوليدكنننده و واردكننده -48ماده 

 هاي زماني مشخص اجرا نمايد.وظايف تعيين شده در اين ضوابط را ايجاد و در بازه

هوا را بوا معيارهواي و لغو نمايندگي موظف است دستورالعمل اعطاءتوليدكنننده و واردكننده -49ماده 

 مشخص شده تدوين و اجرا نمايند.

واسطه فروش و خدمات پوس از فوروش موظفنود  توليدكنننده و واردكننده مستقيما و يا از طريق-50ماده 

، تودابيري اتخواذ نماينود كوه در دوران ضومانت هواضمن تدوين و اجراي نظام تشويق و تنبيوه نماينودگي

 مجاز بر اساس ميزان محصوالت برگشتي )رفع عيب نشده( جريمه شوند.هاي نمايندگي

توليدكننده و واردكننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب -51ماده 

ندارد، واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعالم صريح عيوب رفع شده يوا نشوده 

 باشد.واگذاري خودرو، مجاز مي مزبور در اسناد



گوذاري وزارت بازرگواني هواي قيموتكنندگان مكلفنود مطوابق ضووابط و دسوتورالعملعرضه-52ماده 

هاي نظارت و سواير مراجوع قوانوني نورخ كنندگان و توليدكنندگان(، كميسيون)سازمان حمايت مصرف

 خدمات خود را تعيين نمايند.

تعهدات، معادل ريالي تعهد انجوام نشوده بوه عنووان ارزش تخلوف از  در هر مورد عدم انجام -53ماده  

سوي انجمن حمايتي ذيربط تعيين و حسب لزوم در شعب تعزيرات حكومتي رسيدگي و منجر به صدور 

 شود.راي مي
اي در آن و عدم در صورت عدم امكان استفاده از مجموعه كل ماشين، به دليل وجود عيب و نقيصه*تبصره:  

كننده حقوق مصرف كننده از سوي توليدكننده و واردكننده، ارزش كل ماشين يا تجهيزات مناسب و تاميناقدام 

 . چنانچه رضايت موابسته به عنوان ارزش تخلف لحاظ مي شود.


