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 مي امدادخواهان به امدادرساني زمان در مربوطه هاي هزينه و امدادخواه مشتريان به ارائه قابل خدمات خصوص در امدادگران راهنمايي ، دفترچه اين تدوين و تهيه از هدف

 پيوست مطابق)  خودروبر اعزام و امدادگر اعزام ذهاب و اياب هزينه و امدادي خدمات اجرت امدادخواه، مشتريان به ارائه قابل خدمات جدول حاوي راهنما دفترچه اين. باشد

 .باشد مي( امداد خدمات ارائه اجرائي روش 3 شماره

 راهنما اين در موجود جداول به توجه با را امداد خدمات هاي هزينه و نمايند ارائه امدادي خدمات جدول مطابق تنها امدادخواهان به را امدادي خدمات بايست مي امدادگران

 : باشد مي زير بشرح ها هزينه اخذ نحوه. نمايند محاسبه

 و نمايد اخذ مشتري از دفترچه، اين طبق را مربوطه هاي هزينه امدادگر( شركتي غير خودرو غيرگارانتي، خدمات ارائه خودرو، گارانتي اتمام) آزاد خدمات ارائه صورت در -

 .نمايد مي ارائه مشتري به را امداد پذيرش فرم از نسخه يك

 با بايست مي امدادگر و گردد نمي دريافت مشتري از شده ارائه خدمات قبال در اي هزينه ، گارانتي پوشش تحت خدمات ارائه و خودرو بودن گارانتي تحت درصورت -

 .نمايد اقدام گارانتي جاري روال به توجه

 مي امدادي خدمات مخصوص كدها اين. گردد ثبت امداد خدمات جدول در شده مشخص كدهاي با سون سيستم در بايستي گارانتي و آزاد صورت به گرفته صورت امدادهاي كليه

 .باشد مي مجاز عامليت به ارجاع يا و محل در رفع قابل خودرو شرايط به بنا مذكور خدمات. باشد

 . گردد مي محاسبه( AKC-PR034/A03) امداد خدمات ارائه اجرائي روش سه پيوست به توجه با محل به خودروبر اعزام و امدادگر اعزام ذهاب و اياب هزينه:  1 نكته

 مشتري فاكتور در و نموده استعالم را استفاده مورد قطعه قيمت بايستي امدادگر. باشد مي استناد قابل سون افزار نرم در قطعه روز قيمت اساس بر امداد قطعات نرخ:  2 نكته

 نمايد درج

 .نميباشد پذيرش برگه در گارانتي خدمات براي AKRD15 خدمات كد درج به نياز و شده لحاظ مربوطه خدمات كد در گارانتي موارد براي ياب عيب دستگاه با تست هزينه:  3 نكته

 .باشد مي مسئوليت احراز اطمينان از بروزبودن و دريافت و استفاده از آخرين ويرايش ابالغ شده دفترچه بر عهده مدير عامليت مجاز و امدادگر:  4نكته 

 به ملزم امداد پذيرش برگه نمودن تكميل حين در امدادگر و باشد مي يكسان شركتي غير و شركتي خودروهاي كليه براي امدادي قطعات و خدمات براي شده تعريف هاي نرخ 

 جريمه خاطي امدادگر ، امدادخواه از بيشتر هزينه اخذ جهت تخطي هرگونه صورت در و باشد مي)نسخه بروز و مهر شده توسط واحد خدمات ويژه(  دفترچه اين اطالعات از استفاده

 .نمايد جلب را ايشان رضايت و داده عودت مشتري به را هزينه التفاوت مابه ميبايست مسئول عامليت و

 .فرمايند حاصل تماس)داخلي يك (  021– 48644444 تلفن شماره با توانند مي مشاوره يا سوال هرگونه داشتن صورت در محترم امدادگران

 

دفترچه استاندارد خدمات امداد 
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 جدول خدمات امدادي
 كد خدمات گارانتي كد خدمات آزاد نام خودرو نام خدمات رديف

 اجرت

 )غير گارانتي( 

زمان تعميراتي 

 )نفر/ساعت(
 توضيحات

 999RRHZZ كليه خودروها اعزام امدادگر 1
مطابق پيوست سه روش اجرائي ارائه خدمات 

 (AKC-PR034/A03امداد )
 هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گردد

 AK0ZZ كليه خودروها حمل با خودروبر 2
مطابق پيوست سه روش اجرائي ارائه خدمات 

 (AKC-PR034/A03) امداد
 هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گردد

 AKRD01 37110R00 خودروهاكليه   تعويض باطري 3

 

 

 ريال 150000
 

 هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گردد 2/0

 3طبق توضيحات  بند  AKRD15 كليه خودروها تست با دستگاه عيب ياب 5
 ريال 250000
 

 گرددهزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي  3/0

 AKRD17 95760A00 كليه خودروها تعريف ريموت و كد سوئيچ 6
 ريال 200000
 

 هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گردد 2/0

 3طبق توضيحات بند  AKRD16 كليه خودروها تست باطري با دستگاه 7
 ريال 250000
 25/0 

 صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گرددهزينه با توجه به شرايط خودرو به 

 AKRD02 كليه خودروها اتصال باطري 8
 ريال 155000
 

17/0 
 هزينه بصورت آزاد محاسبه مي گردد

 كليه خودروها تعويض فيوز 9
 مربوطه طبق جدول

AKRD03 
 ريال 125000
 

 هزينه بصورت آزاد محاسبه مي گردد 17/0

 كليه خودروها تعويض رله 10
 

AKRD08 
 ريال 180000
 

 هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا گارانتي محاسبه مي گردد 25/0

 AKRD14 كليه خودروها تعويض الستيك زاپاس 11
 ريال 150000

 
 هزينه بصورت آزاد محاسبه مي گردد.  17/0

 كليه خودروها سوخت رساني به خودرو 12

  AKRD18كد سوخت رساني 
 ريال 125000
 

17/0 
 هزينه بصورت آزاد محاسبه مي گردد.

در صورت توقف خودرو به دليل اتمام بنزين در سطح شهر سوخت رساني  انجام مي 

 ليتر بنزين ارائه و هزينه سوخت جداگانه از مشتري اخذ مي گردد 10گردد و حداقل 
 

 هزينه بنزين بر اساس تعرفه آزاد مصوب دولت  AKR6كد هزينه سوخت 

 طبق جدول مربوطه AKRD12 كليه خودروها تعويض تسمه دينام 13
 .هزينه بصورت آزاد محاسبه مي گردد

 تعويض تسمه دينام بسته به شرايط در عامليت يا محل امدادخواه صورت پذيرد

 45/0 ريال UM AKRD20 340000 تعويض تسمه واترپمپ 14
 گارانتي محاسبه مي گردد.هزينه با توجه به شرايط خودرو به صورت آزاد يا 

 واتر پمپ  بسته به شرايط در عامليت يا محل امدادخواه صورت پذيرد,تعويض تسمه 
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 )آزاد( خدمات اجرت )گارانتي( خدمات كد )آزاد( خدمات كد باطري ساعت آمپر خودرو نام قطعه نام
 تعميراتي زمان

 )نفر/ساعت(

  باطري

LD  UN- YD 
TD(2.0,1.6) – Koup (2.0,1.6)  

 آمپر 60

AKRD01 37110R00 

150000 2/0 

VG - VQ - HM(3.8) – XM- SL- 

RP- JF-QL - KM - MG - GH- TF 
 2/0 150000 آمپر 70

BL 70 2/0 150000 برعكس قطب آمپر 

HM (4.6)- UM 90 2/0 150000 آمپر 

TA(1.2) 40 2/0 150000 آمپر 

AM-UB 45 2/0 150000 آمپر 
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 )نفر/ساعت( تعميراتي زمان )آزاد( خدمات اجرت )آزاد( خدمات كد قطعه فني شماره خودرو نام قطعه امن

 دينام تسمه

LD 
2521223700 

2521223721 

AKRD12 

 

400000 
0/7 

TD(2.0)-UN 2521225000 400000 0/7 

Koup (2.0) 2521225010 400000 0/7 

GH - XM -VG - HM(3.8) 252123c100 450000 0/8 

KM 
2521237181 

2521237182 
450000 0/8 

SL 252122G710 450000 0/8 

MG - VQ 
252123E 000 

252123E001 
450000 0/8 

HM(4.6)  
252123F300 

252123F310 
450000 0/8 

TD(1.6) – Koup (1.6) 252122B000 400000 0/7 

TF 252122G750 450000 0/8 

TA 2521203200 
400000 0/7 

AM-UB 252122B020 400000 0/7 

YD(2.0) – Koup (2.0) 252122E820 400000 0/7 

RP 252122E820 450000 0.8 

UM - QL 252122GGA1 450000 0.8 

JF 252122G760 450000 0.8 

BL 252123C200 450000 0.8 

 UM - QL 252122GGB0 AKRD20 340000 45/0 تسمه واترپمپ
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 زمان تعميراتي )نفر/ساعت( اجرت خدمات )آزاد( كد خدمات )آزاد( شماره فني قطعه نام خودرو نام قطعه

 كليه خودروها فيوز تيغه اي

 آمپر( 10) 1898004815

AKRD03 

 

125000 
17/0 

 آمپر( 15) 1898004816

 آمپر( 20) 1898004817

 آمپر( 25) 1898004818

 آمپر( 30) 1898004819

 كليه خودروها فيوز رابط

A000918604 (60)آمپر 

AKRD03 
125000 

17/0 

 آمپر( 80) 1898005929

 آمپر( 120) 1898006575

 آمپر( 140) 1898004806

 آمپر( 150) 1898005932

 كليه خودروها فيوز كاتريجي

1878005000 
AKRD03 

125000 
17/0 1879001316 

MG665216 

 رله قدرت

VQ-MG-GH-UN 9523038000 AKRD08 180000 
25/0 

MG-UN 3916025000 AKRD08 180000 
25/0 


