پيوست ب
آيين نامه اجرايی قانون حمايت از
حقوق مصرف کنندگان

بسمهتعالي
تج
بخ
ضوابط اجرايي اقنون حمايت از حقوق مصرف كنندگان رد ش ماشيناهي راهسازي ،كشاورزي و هيزات وابسته
هيئت وزيران با استناد بهه مفهاد مهاده  1و اختيهارات مهاده  23قهانون حمايهت ازحقهوق مصهرف كننهدگان مصهوب
 3133/7/31مجلس شوراي اسالمي ضوابط اجرايي اين قانون در بخش " خدمات فروش و پس از فروش ماشينههاي
راهسازي ،كشاورزي و تجهيزات وابسته " كه به اختصار "ماشين" ذكر مي شود را به منظور مشخص نمودن تعهدات و
وظايف عرضهكنندگان ،واسطهها يا شركتهاي فروش ،واسطهها يا شركتهاي خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي
مجاز آنان براي "رعايت حقوق مصرفكنندگان" را به شرح زير تصويب نمود.
اهداف:
الف) تعيين حداقل شرايط كمي و كيفي خدمات فروش و پس از فروش ارائه شهده از سهوي عرضههكننهدگان كهاال و
خدمات مربوطه.
ب) الزام توليدكنندگان و واردكنندگان به بهبود كيفيت محصوالت و پاسخگويي به نيازها و انتظارات مصرف كنندگان
و رعايت آنان.
ج) ايجاد فضاي رقابتي در تامين نيازهاي مصرف كنندگان.

فصل اول -تعاريف ،دامنه کاربرد ،مسئوليتهاي عرضهکنندگان
ماده  -1در اين ضوابط ،اصطالحات در معاني مشروح زير به كار ميروند:
 -1-1خدمات فروش ماشين:عبارت است از كليه خدماتي از قبيل اطالع رساني در مورد مشخصات كمي و كيفهي
كاال و خدمت ،شرايط و ضوابط فروش ،نحوه تحويل اسناد ،مدارك ،تجهيزات و متعلقات جانبي بهه طهور كامهل و بهه
موقع ،شرايط تحويل و اعالم كليه شرايط فروش از جمله شرايط فوق به طور شفاف كه موجب ارايه خهدمات فهروش
بهتر و آسانتر به مصرف كننده مي شود.
 -2-1ضوابط فروش  :قواعد ،مقررات ،چارچوب ها و شرايط و ضوابطي است كه به منظور تعيين كليه شرايط مربوط
به فروش ماشين توسط وزارتبازرگاني تعيين و به كليه عرضهكنندگان آن ابالغ گرديده و ميگردد.
 -3-1خدمات پس از فروش :عبارت است از كليه خدمات پس از فهروش يهك ماشهين از قبيهل ضهمانت و تعههد،
(پشتيباني خدمات ،تعميرات و تامين قطعات استاندارد) كه بهر عههده توليهد كننهده و يها وارد كننهده آن كهاال قهرار
مي گيرد و موجب تعهد و تضمين كاركرد مطلوب محصول ميشود.

 -4-1نمايندگی مجاز :شخصيت حقيقي و يا حقوقي است كه از طرف توليدكننده يا واردكننهده كهاال و يها واسهطه
خدمات به عنوان نماينده رسمي ،عهدهدار ارايه خدمات فروش و پس از فروش بوده و داراي مجوز و پروانهه معتبهر از
مراجع ذيربط ميباشد.
 -5-1واسطه خدمات :به شخص حقيقي يا حقوقي اطالق ميشود كهه توسهط توليدكننهده يها واردكننهده عههدهدار
خدمات فروش و يا پس از فروش (از طريق نمايندگيهاي مجاز) در طول دوره تضمين و تعهد ميباشد .واسطه خدمات
ميتواند به عنوان بخشي از مجموعه توليدكننده و واردكننده و يا به عنوان شركتي مستقل تحت نظارت توليدكننده و
واردكننده فعاليت نموده و خدمات خود را ارائه نمايد.
 -6-1استانداردهاي ابالغی :شامل مصوبات دولت ،وزارت جهادكشاورزي ،وزارت صنايع و معادن ،وزارت بازرگهاني،
استاندارهاي تصويب شده توسط ساز مان اسهتاندارد و تحقيقهات صهنعتي ايهران ،سهازمان حفاظهت محهيط زيسهت و
شركتهاي توليد كننده و واردكننده انواع ماشينها ميباشد.
 -7-1قطعه و مجموعه استاندارد:قطعات و مجموعههايي كه مشمول يكي از استانداردهاي كارخانهاي يها ملهي يها
توامان باشد.
 -8-1خدمات فنی استاندارد :خدمات تعميراتي كه مطابق با استاندارد كارخانهاي يا ملي يا توامان باشد.
 -9-1تعهدات دوره ضمانت:به مجموعه خدمات تعهد شده اع از تهامين قطعهات و خهدمات فنهي اسهتاندارد و يها
تعويض دستگاه اطالق ميگردد كه در يك دوره زماني (ساعت كاركرد ،فصل كاري ،ماه و يا سال) ،انجام آنهها بهه طهور
"رايگان" از سوي توليدكننده يا واردكننده تضمين ميگردد.
 -11-1تعهدات دوره تعهد :به مجموعه خدمات شامل تعميرات ،تامين لوازم يدكي ،پشتيباني خدمات ،هزينه توقف
و اجرت المثل اطالق مي شود كه انجام آن در يك دوره زماني مشخص از سوي توليدكننده يا واردكننده تعهد مهي-
گردد.
 -11-1ضمانت نامه :سندي است كه توسط عرضهكننده به همراه ماشين تحويل مصرفكننده مهيگهردد و متضهمن
تعهدات توليدكننده يا واردكننده در دوران ضمانت و دوران تعهد ميباشد .در ضمانت نامهه شهرح قطعهات مصهرفي و
استهالكي كه مشمول ضمانت نميشود ذكر ميگردد.
*تبصره:ضمانت نامه به لحاظ شكلي مي تواند در قالب برگه هاي چاپي ،تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري ،كارت
هاي هوشمند و يا غيره با رعايت و لحاظ مشخصات مذكور دراين ضوابط ،طراحي و عرضه گردد.

 -12-1استفاده مطلوب از ماشين :نحوه استفاده مطابق مشخصات اعالم شده از سوي توليهدكننهده يها واردكننهده
(شيوه به كارگيري ،نگهداري و نظاير آن) كه در ضمانت نامه و دفترچه راهنمهاي مصهرف كننهده توضهيح داده شهده
است ،ميباشد.
 -13-1کتابچه راهنماي مصرف کنندگان :مجموعهاي است به زبان فارسي كه حاوي مواردي از قبيل مشخصات و
ويژگيهاي اختصاصي و عمومي ،فهرست متعلقات و تجهيزات همراه ،نحوه استفاده مطلوب ،راهنماي خهدمات شهامل
بازديدها و سرويسهاي دورهاي ،ضوابط حمايت از حقوق مصرفكنندگان ماشين  ،فهرست نمايندگيهاي مجاز شبكه
فروش و خدمات پس از فروش و ساير موارد به تشخيص توليدكننده و يا واردكننده ميباشد و در زمان تحويل ماشهين
بايد توسط عرضهكننده به مصرف كننده ارائه گردد.
 -14-1تامين ماشين جايگزين مشابه:منظور از تامين ماشين جايگزين (فقط در دوران ضمانت) ،واگذاري ماشهين
مشابه و در صورت عدم امكان ،پرداخت خسارت خواب ماشين (توقف بال استفاده ماشين) ميباشد.
 -15-1قيمت کارشناسی :قيمت كارشناسي ماشين بر اساس نظر كارشناس رسته مرتبط كهانون كارشناسهان رسهمي
دادگستري (بر مبناي اولين زمان اعالم عيبي كه منجر به تعويض ماشين ميگردد) ،خواهد بود.
 -16-1شرکت بازرسی :شخصيت حقوقي است كه براي ارزيابي عملكرد توليد كننده ،واردكننهده ،واسهطه فهروش،
واسطه خدمات پس از فروش ،نمايندگيهاي مجاز برابر آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابالغي و تهيهه گهزارشههاي
ادواري و موردي و ارايه آن به همراه اظهارنظركارشناسي الزم به انجمن تخصصي ذيهربط حمايهت از حقهوق مصهرف
كنندگان و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،تعيين مي گردد.
 -17-1قطعات ايمنی :قطعاتي كه نقص يا عيب آنها موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و مشمول
استاندارد ملي و اجباري و فهرست قطعات ايمني مي باشد.
 -18-1کتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات :اين كتابچه حاوي اطالعاتي است كه زمان اسهتاندارد
تعميرات ،خدمات و هزينه هاي واحد زماني مربوطه را در محل نمايندگيهاي مجاز و ه چنين در محل كار ماشهين
برآورد نموده و قبل از عرضه هر نوع ماشين و نيز هر ساله توسط توليدكننده يا واردكننده براي تاييهد و تصهويب بهه
انجمن حمايتي ذيربط ارايه ميگردد.
 -19-1بهاي محصول :منظور از بهاي محصول ،مبلغ مندرج در سند فروش (صورتحسهاب) رسهمي از سهوي عرضهه
كننده ميباشد كه ممهور به مهر آن است.

 -21-1نرخ خدمات:اجرت يا دستمزدي است كه از سوي عرضهكننهدگان ،واسهطهههاي خهدمات پهس از فهروش و
نمايندگيهاي مجاز مطابق ضوابط و دستورالعملهاي مراجع نرخگذار و ضوابط جاري قانوني در ازاي ارايه خهدمات از
مصرفكننده با صدور صورتحساب رسمي دريافت ميگردد.
 -21-1خدمات سيار:خدمات امدادي و تعميراتي است كه در محل استقرار ماشين يا تجهيزات وابسهته در خهارج از
نمايندگي مجاز و در محل استقرار ماشين به مصرفكننده ارايه ميگردد.
ماده  -2دامنه كاربرد اين ضوابط شامل كليه عرضهكنندگان اع از توليد كنندگان ،واردكنندگان ،واسطههاي فروش،
واسطههاي خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز انواع ماشينهاي راهسازي و كشاورزي نظير انواع لودر ،بولدوزر،
گريههههدر ،غلطههههك ،بيههههل مكههههانيكي ،تراكتههههور و كمبههههاين و ماشههههينهههههاي خههههودگردان در مزرعههههه و
انواع تجهيزات وابسته نظير دنباله بندها و جلوبندهاي تراكتوري ،تجهيزات كشاورزي قبل از كاشت و بعد از برداشت
محصول و تجهيزات مربوط به مرغداريها ،دامداريها ،جنگل و مرتع ،شيالت و آبزيان كه در داخل كشور توليد و يها
در چهارچوب مقررات جاري از طريق مبادي رسمي و يا مناطق آزاد به كشور وارد شده و يا ميشوند ،ميباشد.
ماده-3كليه واردكنندگان و توليدكنندگان موضوع اين آييننامه مكلفند ضمن رعايت مفاد ساير آييننامههاي اجرايي
مرتبط با اين قانون و ارايه مجوزهاي الزم و رعايت استانداردهاي محيط زيست ،ايمني و كيفيت ،معيارههاي سهازمان
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،كليه وظايف و تكاليف مورد اشاره در اين ضوابط را رعايت نمايند.
ماده  -4مسئوليت اجرايي مفاد اين ضوابط برعهده توليدكنندگان و واردكنندگان انواع ماشين ميباشد.
ماده  -5مسئوليت انجام ارزيابيهاي ادواري شركتهاي واردكننده و توليدكننده ،واسطهههاي فهروش ،واسهطهههاي
خدمات پس از فروش ،نمايندگيهاي مجاز و ارايه گزارش ههاي ادواري و يها مهوردي بهر عههده شهركت بازرسهي كهه
صالحيت آن از سوي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان استاندارد تاييد مهيگهردد و توسهط
انجمن ذيربط حمايت از حقوق مصرفكنندگان تعيين ميشوند ،ميباشد.
*تبصره :1تامين هزينههاي انجام بازرسي برعهده انجمن حمايتي ذيربط و از محل اعتبارات آن ميباشد.
*تبصره :2صالحيت شركت بازرسي بايد به تاييد سازمان اسهتاندارد و تحقيقهات صهنعتي ايهران و سهازمان حمايهت
مصرف كنندگان و توليدكنندگان برسد و شركت بازرسي داراي گواهينامه مرتبط در اين خصوص باشد.

تبصره :3تا زمان تشكيل انجمنهاي حمايتي تخصصي مربوطه ،تعيهين شهركت بازرسهي از سهوي سهازمان حمايهت
مصرف كنندگان و توليد كنندگان صورت مي پذيرد وپرداخت هزينه ارزيابي بر عهده توليد كننهده و واردكننهده مهي
باشد.
ماده  -6مسئوليت رسيدگي به شكايات مصرفكنندگان و احقاق حقوق و جلب رضايت ايشان از خدمات ارايهه شهده
در دوران "ضمانت" و "تعهد" ،در مرحله اول برعهده عرضهكننده ميباشد .در صورت بروز اختالف بين عرضهكننده و
مصرف كننده مراتب مطابق مفاد فصهول سهوم ،چههارم و پهنج قهانون حمايهت از حقهوق مصهرفكننهدگان مصهوب
 3133/7/31و آييننامههاي اجرايي و ضوابط مربوطه قابل پيگيري ميباشد.
فصل دوم -وظايف و تكاليف در ارايه خدمات فروش
ماده -7عرضهكنندگان موظفند كليه مصوبات ،ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به انواع فهروش (فهوري ،اقسهاطي و
اجاره به شرط تمليك و )...و قيمتگذاري را رعايت نمايند.
*تبصره -مصوبات ،ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به خدمات فروش اعالمي از سوي مراجع رسهمي دولتهي ،غيهر
دولتي و  ...نبايد مغاير با قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان و آييننامههاي اجرايي آن باشد.
ماده  -8توليد كننده و وارد كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني ،كيفيت ،سالمت ماشهين و
تجهيزات وابسته و مطابقت آن با ضمانت ارايه شده به مصرفكننده ميباشد.
ماده  -9كليه توليدكننهد گان و واردكننهدگان مكلفنهد درصهورت درخواسهت سهازمان حمايهت مصهرف كننهدگان و
توليدكنندگان وانجمن حمايتي ذيربط ،اطالعات و آمار مورد نياز را ارايه نمايند.
ماده  -11عقد قرارداد فروش با مصرفكنندگان الزامي است .در قهرارداد فهروش درج مشخصهات ماشهين مهورد نظهر
مصرفكننده ،قيمت فروش ،نرخ سود مشاركت و خسارت تاخير در تحويل ،تاريخ تحويل ماشين (به روز) و نهام كليهه
متعلقات درخواستي مصرفكننده الزامي بوده و عرضهكننده موظف به تحويل ماشين مورد نظر در زمان تعهد شده در
قرارداد با رعايت استانداردهاي تعيين شده ميباشد.
*تبصره -عرضهكننده موظف است يك نسخه از اصل قرارداد را به مصرفكننده ارائه نمايد.
ماده  -11فروش نقدي و تحويل فوري منوط به نداشتن تعهدات معوق همان ماشين مهيباشهد .مهدت زمهان تحويهل
حداكثر  14روز تقويمي پس از انعقاد قرارداد ميباشد .تاخير در تحويل (پس از  14روز تقهويمي) ،مشهمول پرداخهت
خسارت تاخير به خريدار ،به ازاي هر ماه  2/1درصد ( %14ساليانه) بصورت روز شمار ميشود.

ماده  -12توليدكننده يا واردكننده قبل از اقدام به پيش فروش بايد مجوز مربوطه را از كهارگروهي مركهب از نماينهدگان
وزارت بازرگاني ،انجمن حمايتي ذيربط اخذ نمايد.
ماده  -13در قراردادهاي پيش فروش ،توليدكننده و واردكننده موظف به پرداخت سود مشهاركت ،از تهاريخ دريافهت
وديعه تا تاريخ تحويل ماشين به خريدار ميباشد.
*تبصره  -1زمان تحويل حداكثر تا  14روز تقويمي پس از تاريخ واريز وجه تكميلي (البهاقي مبلهغ قهرارداد) تعيهين
ميشود.
*تبصره  -2تاخير در تحويل ،مشمول خسارت تحويل به مصرفكننده به ازاي هر ماه  3درصد ( %32ساليانه) ،عالوه
بر سود مشاركت مندرج در قرارداد بصورت روز شمار بر اساس كل مبلغ پرداخت شده توسط مصرفكننده ميشود.
*تبصره  -3در صورت تغيير عقيده مصرفكننده در مورد نوع ماشين و متعلقهات مربوطهه ،قيمهت و تهاريخ تحويهل
جديد ،با توافق توليدكننده يا واردكننده ،در قرارداد منعقده ثبت و به امضاء طرفين ميرسد.
*تبصره  -4در شرايط خاص كه توليدكننده يا واردكننده قادر به تحويل ماشين مندرج در متن قرارداد نباشد ،كسب
رضايت كتبي مصرفكننده نسبت به هر گونه تغييرات در قرارداد الزامي مي باشد.
ماده  -14انصراف مصرفكننده تا قبل از  14روز تقويمي پس از عقد قرارداد ،پذيرفته ميشود ولي سود مشاركتي به
آن تعلق نميگيرد .در صورت اعالم انصراف خريد پس از يكماه ،بازپرداخت سود مشاركت بر مبناي حداكثر  1درصهد
كمتر از سود مشاركت مندرج در قرارداد محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه و سود مشاركت حداكثر ظهرف  31روز
به خريدار صورت ميگيرد.
*تبصره -درصورت عدم محاسبه و پرداخت اصل مبلغ وديعه و سود مشاركت در زمان مقرر ،شرايط پرداخت بايد بر
اساس قرارداد منعقده (بدون كسر حداكثر  1درصد) صورت پذيرد.
ماده  -15مفاد اين آييننامه حاك بر قراردادهاي منعقده توسط توليدكننده و واردكننده ماشين ميباشد و عدم ذكر
آنها در متن قرارداد رافع مسئوليتهاي مندرج در اين آيين نامه نمي باشد.
ماده  -16عدم پرداخت سود مشاركت ،خسارت تاخير در تحويل مندرج در آييننامه ،عدم ايفاي تعهدات تلقي و قابل
رسيدگي در مراجع مورد اشاره در قانون است.

فصل سوم -وظايف و تكاليف در ارايه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت و دوره تعهد
ماده  -17توليدكننده يا واردكننده ماشين موظف است دفترچه راهنمهاي فارسهي دسهتگاه ،ضهمانت نامهه بهه زبهان
فارسي ،مشخصات فني ،اختصاصي و عمومي ماشين ،سند فروش ،پرسشنامه ارزيابي رضايت مشهتريان و نظرسهنجي،
نام و نشاني نمايندگيهاي مجاز در سراسر كشور را در زمان تحويل ماشين به مصرفكننده تحويل و رسيد نمايند.
*تبصره  -1براي آشنايي با نحوه استفاده و نگهداري ماشين  ،توليدكننده يا واردكننده موظف است عهالوه بهر ارايهه
دفترچه راهنما ،به برگزاري دوره آموزشي براي مصرف كننده و يا نمايندگان آنها حداقل به مدت يك روز كاري اقدام
نمايد.
*تبصره  -2دفترچه راهنماي ماشين و مفاد ضمانت نامهها شامل شرح اقالم مصهرفي و قطعهات اسهتهالكي توسهط
انجمن حمايتي ذيربط با همكاري شركت بازرسي تهيه و تاييد مي گردد.
ماده  -18رعايت ضوابط مندرج در ضمانت نامه و دفترچه راهنما ،براي مصرف كننده الزماالجرا است.
ماده -19حداقل دوره تضمين براي انواع ماشينهاي راهسازي از تاريخ تحويل به مصرفكننده يكسهال ( 32مهاه) و يها
 3144ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد و براي انواع ماشينهاي كشاورزي از تاريخ تحويل بهه مصهرفكننهده دو
سال ( 21ماه) و يا  2144ساعت كاركرد هركدام زودتر فرا برسد ،و براي ساير ادوات ،دنبالهبندها و تجهيزات كشهاورزي
يكسال ( 32ماه) و يا  3244ساعت كاركرد ،هركدام زودتر فرا برسد ميباشد.
*تبصره -توليدكننده و واردكننده ميتواند بر اساس سياست تجاري خود و به منظور ارتقهاء رضهايتمندي مصهرف-
كننده نسبت به افزايش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نمايد كه در اين صورت بايد جزئيات شرايط آن به طور
شفاف به مصرفكننده اعالم گردد.
ماده  -21اقالم ضمانت شامل كليه قطعات و تجهيزات ماشين ،ازجمله الستيك ،باطري و لوازم برقي ،به غير از اقالم
و لوازم مصرفي و استهالكي ميباشد.
*تبصره -تعويض قطعات مصرفي و استهالكي ناشي از عيب موجود در هر يك از مجموعههههاي ماشهين ،بهر عههده
توليدكننده يا واردكننده بوده و مشمول تضمين ميگردد.
ماده  -21تعمير ماشين و تجهيزات وابسته و يا تعويض قطعات ناشي از خسارت حاصل از حادثه يها تصهادف بوجهود
آمده ،كه به علت ايرادات فني نباشد مشمول ضمانت نميگردد.

*تبصره -چنانچه عيوب موجود در هر يك از مجموعههاي دستگاه با نظر و تشخيص كارشناس رسهمي دادگسهتري
سبب بروز حادثه گردد ،خدمات مربوطه بر عهده توليدكننده و واردكننده ميباشد.
ماده  -22چنانچه توقف دستگاه براي رفع عيوب ماشين تحت ضمانت (كه ناشي از خسارت حاصهل از حادثهه و يها
تصادف نباشد) بيش از زمهان تعيهين شهده در كتابچهه راهنمهاي زمهان و هزينهه اسهتاندارد تعميهرات طهول بكشهد،
توليدكننده و واردكننده موظف به تامين ماشين مشابه جايگزين و در صورت عهدم امكهان ،پرداخهت خسهارت توقهف
ماشين به مندرج در اين ضوابط ميباشد.
ماده  -23مدت زمان توقف ماشين براي پرداخت خسارت بعد از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه
استاندارد تعميرات ،براي كليه روزهاي توقف (اع از تعطيل و غير تعطيل بدون در نظهر گهرفتن فرآينهدهاي داخلهي
عرضهكننده) شروع و پس از انجام تعميرات الزم و اعالم آمادگي براي تحويل ماشين به مصرفكننده ،خاتمه مييابد.
*تبصره -در صورت مراجعه مصرفكننده به همان نمايندگي مجاز يا هر يك از نمايندگيهاي ديگر ،بهراي بهار دوم،
براي رفع ايراد تكراري ،زمان توقف از بدو تاريخ پذيرش ،براي پرداخت خسارت توقف محاسبه ميگردد.
ماده  -24براي انواع ماشين از زمان اعالم عيب از سوي مصرف كننده به توليد كننده ،واردكننده و يا واسطه خدمات
پس از فروش و يا نمايندگي مجاز و يا در صورت امكان از زمان تحويل ماشين به نمايندگي مجاز و يا واسطه خدمات
پس از فروش و يا توليدكننده و واردكننده ،به ازاي هر روز توقف مازاد بر زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و
هزينه استاندارد تعميرات ،خسارت پرداختي به مصرف كننده برابر ارزش عدم كاركرد دسهتگاه در همهان دوره زمهاني
براساس نظر كارشناس رسمي دادگستري رسته مرتبط ميباشد.
*تبصره  -1درصورتيكه توقف هر يك از انواع ماشين براي رفع خرابي هاي احتمالي در "دوران ضمانت" بهيش از
زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميرات به طول انجامد ،براي هر روز توقهف مهازاد بهر
زمان تعيين شده ،توليدكننده يا واردكننده ملزم به پرداخت يك هزارم ( )4/443بهاء ماشين طبق سند فروش عهالوه
بر مقدار قبلي ميباشد.
*تبصره  -2درخصوص پرداخت خسارت توقف موضوع اين ماده ،توليدكننده يا واردكننده ميتواند از طريق واسهطه
خدمات پس از فروش خود اقدام نمايد.
ماده  -25در دوران ضمانت چنانچه مصرفكننده به توليدكننده و واردكننهده ،واسهطه خهدمات پهس از فهروش يها
نمايندگي مجاز مراجعه نمايد و رفع كامل ايرادات ماشين تحت هر شرايطي در مدت زمان باقيمانهده از دوره ضهمانت

ماشين براي نمايندگي مجاز مقدور نباشد ،عرضهكننده موظف است ضمن الزام به اعالم كتبي موضهوع بهه مصهرف-
كننده ترتيبي اتخاذ نمايد كه ماشين در اولين فرصت ممكن تحت شرايط ضمانت رفع نقص گردد.
*تبصره -كليه خدمات ارائه شده و تعويض قطعات صورت گرفته در دوران ضمانت و تعهد ،مشهمول ضهمانت مهورد
اشاره در اين ضوابط ميباشد.
ماده  -26توليدكننده يا واردكننده موظف است معادل مدت توقف بيش از زمان استاندارد تعميرات را به زمان دوره
تضمين مربوطه اضافه نمايد.
ماده  -27در دوران ضمانت ،هزينههاي بارگيري ،حمل و نقل ،نصب و راه اندازي ماشين بهر عههده توليدكننهده يها
واردكننده ميباشد.
ماده  -28حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تامين كليه قطعات يدكي و ارائه خدمات تعميراتي به مدت حداقل
ده سال بعد از فروش آخرين دستگاه از نوع و مدل مربوطه توسط توليدكننده و واردكننده ميباشد.
ماده  -29در دوران ضمانت و تعهد ،توليدكننده و واردكننده ،واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگيهاي مجاز
موظف به پذيرش كليه ماشينها و تجهيزات تحت مسئوليت ميباشند .صورتحساب مربوط به تعمير يا تعويض كليه
قطعات و مجموعههاي معيوب گزارش شده توسط مصرفكننده بايد بر اساس اطالعات منهدرج در كتابچهه راهنمهاي
زمان و هزينه استاندارد تعميرات كه قبال توسط توليدكننده يا واردكننده تهيه و با همكاري شركت بازرسي به تصويب
انجمن حمايتي ذيربط رسيده است ،مستند گرديده و به مصرفكننده ارايه گردد.
*تبصره -واردكننده ،واسطه خدمات پس از فروش و يا نمايندگيهاي مجاز آن موظف به پذيرش كليه ماشهينههاي
وارداتي مشابه نوعي كه داراي نمايندگي رسمي آن در كشور است ،ميباشد و رعايت كليهه ضهوابط ايهن آيهيننامهه و
مقررات وزارت بازرگاني در اين خصوص الزامي است.
ماده  -31در دوران تعهد چنانچه رفع عيوب ماشينها و تجهيزات بيش از زمان تعيين شده در كتابچه راهنماي زمان
و هزينه استاندارد تعميرات طول بكشد به ازاي هر روز توقف مازاد (در مزرعه ،سايت مصرفكننده و يها در تعميرگهاه
نمايندگي مجاز) ،برابر ارزش عدم كاركرد دستگاه در دوره زماني بر اساس نظر كارشهناس رسهمي دادگسهتري رسهته
مرتبط محاسبه و به مصرف كننده پرداخت ميشود.
ماده  -31توليدكننده يا واردكننده بايد پس از تدوين كتابچه راهنماي زمان و هزينه استاندارد تعميهرات و تصهويب،
آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز خود ابالغ نمايد تا صورتحساب مصرفكننده بر اساس آن

صادر و به مصرفكننده تحويل شود و در نمايندگيهاي مجاز امكاناتي را فراه نمايد تا در صورت درخواست مصهرف-
كننده ،امكان مقايسه صورتحساب صادره با جداول مذكور وجود داشته باشد.
ماده  -32توليد كننده و واردكننده موظف است نمايندگيهاي مجاز را ملزم نمايد تا ضمن ارايه صورتحساب مطابق
مفاد اين ضوابط ،قطعات تعويض شده و يا خدمات ارائه شده خود را به مدت  6ماه يا  144ساعت ،هر كدام زودتر فهرا
برسد ،ضمانت نمايد.
ماده  -33نمايندگي مجاز تحت هر شرايطي ملزم به پذيرش ماشينها و تجهيزات موضوع اين ضوابط كهه بهه دليهل
موارد ايمني قادر به تردد نيستند ،ميباشد.
ماده  -34اگر نم ايندگي مجاز تشخيص دهد عالوه بر عيوب مندرج در برگ پهذيرش ،ماشهين داراي عيهب ديگهري اسهت،
قبل از تعمير آنها ،بايد با مصرفكننده تماس گرفته و از او براي انجام تعميرات كسب تكليف نمايد.
ماده  -35در دوران تعهد ،نمايندگي مجاز بايستي داغي قطعات تعويضي را به مصرفكننده تحويل دهد.
ماده  –36چنانچه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضه كننده و يا به دليل عدم كيفيت تعميرات و
يا در صورت سهل انگاري ،خسارتي متوجه مصرف كننده گردد ،عرضهكننده مربوطه موظف به تامين حقوق مصهرف-
كننده برابر با مفاد اين ضوابط ميباشد.
ماده  –37كليه خدمات ارائه شده از سوي توليد كننده و يا وارد كننده به صورت سهيار در دوران ضهمانت رايگهان و
پس از آن تا سررسيد دوران تعهد با دريافت هزينه طبق ضوابط جاري الزامي است.
فصل چهارم -ساير تعهدات
ماده  -38توليدكننده يا واردكننده ماشين بايد نسبت به ابالغ اين ضوابط به واسهطه خهدمات پهس از فهروش و از
طريق آن به كليه نمايندگيهاي مجاز اقدام نمايد.
ماده  -39توليد كننده و واردكننده بايد نسبت به تهيه و ابالغ ضوابط پهذيرش ،گهردش كهار خهدمات قابهل ارايهه و
ترخيص به نمايندگيهاي مجاز و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد.
ماده  -41نمايندگيهاي مجاز ،موظف به نصب تابلو رتبه نمايندگي (در صورت اخذ) از حيث رعايت حقوق مصهرف-
كنندگان و همچنين نصب تابلوي حقوق مصرف كنندگان به نحوي كه قابل رويت باشد ،در محل پذيرش ميباشد.

ماده  -41توليدكننده يا واردكننده موضوع اين ضوابط بايد مستندات اجرايي الزم براي ارائه خدمات به ههر ماشهين،
كليه دستورالعملهاي فني ،راهنماي تعميراتي بخش ههاي مختلهف ماشهين و تجهيهزات ،آمهوزش اسهتفاده از تجهيهزات
تخصصي و ابزار مخصوص را راسا فراه و يا از طريق واسطه خدمات پس از فروش به كليه نمايندگيهاي مجاز ارائه نمايد.
ماده  -42توليدكننده يا واردكننده بايد براي ماشينها و تجهيزات جديد ،ابزارآالت ،تجهيزات و قطعات يدكي مهورد
نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگيهاي مجاز را تامين و آموزشهاي الزم را براي كاركنان فني آنها قبهل از
شروع تحويل ماشين به مصرفكننده داده باشد.
*تبصره :اپراتور و سرويسكار معرفي شده از طرف خريدار بايد آموزشهاي رايگان ارايهه شهده را گذرانهده و تدييديهه
پايان دوره آموزش را براي كار با دستگاه را از مرجع معرفي شده از سوي توليدكننده و واردكننده ،اخهذ نمايهد .ايهن
تدييديه براي ارايه خدمات دوران ضمانت ضروري است.
ماده  -43توليدكننده يا واردكننده موظف است ضمن تدارك انبار قطعات يدكي سامانهاي را براي تامين و توزيع به
موقع و نظارت بر قطعات يدكي مورد نياز واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگيههاي مجهاز آنهها جههت ارايهه بهه
مصرفكنندگان طراحي و اجرا نمايد.
*تبصره :توليدكننده يا واردكننده موظف است امكان سطح دسترسي ايمن به سامانه و يها سيسهت مهذكور را بهراي
مراجع ذيربط دولتي و غير دولتي قيد شده در اين ضوابط به منظور حمايت از حقوق مصهرفكننهده و عرضههكننهده
فراه نمايد.
ماده  -44توليدكننده يا واردكننده موظف است سيست رديابي قطعات ،بويژه قطعهات ايمنهي نصهب شهده بهر روي
ماشين را ايجاد نمايد بطوري كه در صورت تشخيص وجود نقص فني در هر گروه از قطعات نصب شده كه باعث بروز
خسارت شود ،امكان فراخوان ماشين هاي مربوطه و برطرف نمودن نقص مزبور وجود داشته باشد.
ماده  -45توليدكننده و واردكننده موظف است نظام رسيدگي به شهكايات مصهرفكننهدگان را در شهركت و كليهه
نمايندگيهايمجاز مستقر نمايد و گزارش عملكرد دورهاي خود را به شركت بازرسي تعيين شده ارايه نمايد.
*تبصره :در نظام فوقالذكر مدت زمان تعيين تكليف نهايي شكايت مصهرفكننهده از زمهان وصهول شهكايت توسهط
عرضهكننده نبايد از هفت روز كاري تجاوز نمايد.

ماده  -46توليدكنننده و واردكننده مستقيما و يا از طريق واسطه فروش و خدمات پهس از فهروش بايهد سهامانهاي را
براي پرداخت هزينه خسارت وارده به مصرفكننده بگونهاي كه مصرفكننده از ميزان و چگونگي دريافت خسارت خهود
مطلع گردد مستقر و اجرا نمايد.
ماده -47توليدكنننده و واردكننده موظف است نظام نظرسنجي از مهراجعين كليهه نماينهدگيههاي مجهاز را تحهت
نظارت و هماهنگي شركت بازرسي به اجرا درآورده و ضمن انعكاس نسخهاي از گزارشها به سازمان حمايت مصهرف-
كنندگان و توليدكنندگان وانجمن حمايتي ذيربط ،بر اساس نتايج حاصله اقدامات اصالحي موثر را اعمال نمايد.
ماده -48توليدكنننده و واردكننده موظف است سيست نظارت بر نمايندگيهاي مجاز را بهر اسهاس وظهايف تعيهين
شده در اين ضوابط را ايجاد و در بازههاي زماني مشخص اجرا نمايد.
ماده -49توليدكنننده و واردكننده موظف است دستورالعمل اعطاء و لغو نمايندگيها را با معيارههاي مشهخص شهده
تدوين و اجرا نمايند.
ماده -51توليدكنننده و واردكننده مستقيما و يا از طريق واسطه فروش و خدمات پس از فروش موظفند ضهمن تهدوين و
اجراي نظام تشويق و تنبيه نمايندگيها ،تدابيري اتخاذ نمايند كه در دوران ضمانت نمايندگيهاي مجاز بر اساس ميزان
محصوالت برگشتي (رفع عيب نشده) جريمه شوند.
ماده -51توليدكننده و واردكننده حق واگذاري يا استفاده از خهودروي مسهترد شهده را پهيش از رفهع عيهب نهدارد،
واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعالم صريح عيوب رفهع شهده يها نشهده مزبهور در اسهناد
واگذاري خودرو ،مجاز ميباشد.
ماده -52عرضهكنندگان مكلفند مطابق ضوابط و دستورالعملهاي قيمهتگهذاري وزارت بازرگهاني (سهازمان حمايهت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان) ،كميسيونهاي نظارت و ساير مراجع قانوني نرخ خدمات خود را تعيين نمايند.
ماده  -53در هر مورد عدم انجام تعهدات ،معادل ريالي تعهد انجام نشده بهه عنهوان ارزش تخلهف از سهوي انجمهن
حمايتي ذيربط تعيين و حسب لزوم در شعب تعزيرات حكومتي رسيدگي و منجر به صدور راي ميشود.
*تبصره :در صورت عدم امكان استفاده از مجموعه كل ماشين ،به دليل وجود عيب و نقيصهاي در آن و عدم اقدام
مناسب و تامين كننده حقوق مصرف كننده از سوي توليدكننده و واردكننده ،ارزش كل ماشين يا تجهيزات وابسته به
عنوان ارزش تخلف لحاظ مي شود..

