
 
 

 

 

 کارت گارانتی خودرو
 

                   TDC-A930005 :کد فرم

 :سریال شماره

 :تاریخ

 :تاریخ شروع گارانتی :مدل خودرو

 :شماره بدنه :شماره شاسی

 :رنگ :شماره موتور

 :مدل :نام مالک

 :توضیحات

 مشخصات دوره گارانتی رنگ کامیون مشخصات دوره گارانتی

 ماه 18 .کیلومتر، هرکدام زودتر فرا رسد 200،000ماه یا  24

 های دوره گارانتیمشخصات سرویس

 شرایط سرویس                                                                نوع سرویس

 .(ماه از تاریخ شروع گارانتی الزامی است 3حداکثر ) کیلومتر، 2500تا  2000بین  ما سرویس اولیه

 شود.در محل نمایندگی انجام بایست میکیلومتر کارکرد  200،000سقف تا یک بار کیلومتر  10،000هر  ایسرویس دوره

 

 

 
 محل مهر و امضا

 واحد فروش

 توجه:
 

  دهد.پوشش گارانتی قرار میشرکت تیراژ دیزل بر اساس این کارت گارانتی، خودرو با مشخصات فوق را تحت 

 زل از رکت تیراژ دیز فروش شاهای مجاز خدمات پس بهنگام مراجعه برای دریافت خدمات گارانتی، این کارت را بهمراه داشته باشید. در غیر این صورت نمایندگی

 ارائه خدمات گارانتی معذور خواهند بود. لذا در حفظ و نگهداری این کارت کوشا باشید.

  د.باشضروری می رسال شدههای سرویس او اطالعیه استفاده از مزایای دوره گارانتی، مطالعه دفترچه گارانتی کامیون، کتابچه راهنمای دارنده کامیونبرای 

  ر صورت رانتی خودرو دو گارد کدوره گارانتی، محدود به شرایط مندرج در دفترچه شرایط گارانتی خودرو بوده و عدم اطالع از آن، حقی برای مالک ایجاد نخواهد

 رعایت کلیه موارد اعالم شده در این دفترچه و نظر کارشناس شرکت تیراژ دیزل معتبر است.

 باشد.و اجرت بر عهده مشتری می هاریس، فیلترنجام سرویس اولیه اعم از روغن، گهزینه ا 

  ت تیراژ نداردهای شرکبق با استاباید کاربری مذکور کامالً مطا و ... اقدام نماید اعم از باری،کمپرسی، میکسرکاربری  هرگونهبه نصب  نسبتدر صورتی که مشتری

 در صورت نصب کاربری غیر استاندارد، خسارت ناشی از آن متوجه مالک خودرو خواهد بود. دیزل باشد.

  های هیلومتر انجام آن، هزینکه با توجه به رسیدن زمان یا ماه بوده و در صورت عدم انجام سرویس اولی 3مدت زمان نصب کاربری از تاریخ تحویل خودرو حداکثر

 باشد.خرابی مرتبط بر عهده مشتری می

 ارسال نماید. 19389 -79131گردد آن را به صندوق پستی از یابنده تقاضا می 

 2پالک  -پیشرونبش بن بست  -یابان منظریهخ -امرانیه جنوبیک -بزرگراه صدر  -: تهراندفتر مرکزی شرکت تیراژ دیزل آدرس 
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