« شرایط اولیه اعطاء نماینذگی «
مطابق دستور العمل شرایط و ضوابط خذمات پس از فروش صنعت خودرو

ابعاد قسمتهای مختلف نماینذگی :
- 1
 - 1عَلِ هغقف حذاقل  600هشز هزثغ
 - 2فضبی اداری (دذیزػ ،اًشظبر هؾشزیبى ،هذیزیز ،هبلی  ،دزعٌلی  )...حذاقل هجوَػب  100هشز هزثغ
ً - 3وبیؾگبُ حذاقل هشزاص  150هشزهزثغ
 - 4دبرکیٌگ حذاقل هشزاص 120هشز هزثغ
 - 5اًجبر قطؼبر یذکی ٍ ثذًِ ٍ فزٍؽگبُ لَاسم یذکی حذاقل  120هشز هزثغ
 - 6اًجبر داغی حذاقل  20هشز هزثغ

قسمتهای مورد نیاز در تعمیرگاه
- 2
- 1هحل دذیزػ ٍ سزخیـ خَدرٍ
 - 2قغوز هذیزیز ٍ اداری
 - 3اسبق کبرؽٌبط فٌی ٍ هذیز سؼویز گبُ
- 4جبیگبُ ّبی سؼویزاسی
 - 5اًجبر قطؼبر یذکی
 - 6اًجبر هَاد هقزفی هبًٌذ رٍغي ٍ رٍاًکبرّب
 - 7اًجبر قطؼبر داغی
 - 8اًجبر اثشار ٍ سجْیشار
 - 9دبرگیٌک خَدرٍّبی سؼویز ؽذُ  ،هٌشظز سؼویز  ،هؾشزیبى
- 10

قغوشْبی رفبّی هبًٌذ آثذارخبًِ  ،رخشکي  ،حوبم ً ،وبسخبًِ  ،غذاخَری

- 11

ٍجَد عزٍیظ ثْذاؽشی هزداًِ ٍ سًبًِ ثزای هؾشزیبى ٍ دزعٌل ًوبیٌذگی ثقَرر هجشا

- 3مذارک مورد نیاز جهت اعطاء نماینذگی:
 - 1جَاس کغت سؼویزاسی ٍ خذهبر ثِ ّوزاُ افل جَاس کغت
 - 2گَاّی ػذم عَء دیؾیٌِ
 - 3گَاّی ػذم اػشیبد
 - 4عٌذ هبلکیز ٍ یب اجبرُ ًبهِ طَالًی هذر ( 5عبل ثِ ثبال ) ثِ ّوزاُ افل عٌذ
 - 5ارائِ اعبعٌبهِ ؽزکز ( ثزای هشقبضیبًی کِ ؽخقیز حقَقی دارًذ).
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 - 6ارائِ آگْی رٍسًبهِ رعوی (ثزای هشقبضیبًی کِ ؽخقیز حقَقی دارًذ).
 - 7ارائِ هذارک سَاى هبلی کبفی جْز احذاص  ،اعشبًذارد عبسی  ،خزیذ سجْیشار ٍ اثشار السم سؼویز گبُ (هیبًگیي
هبًذُ حغبة ثبًکی )
 - 8ارائِ سغَیِ حغبة سبثلَّبی عزدرة ثب عبسهبى سیجبعبسی یب ؽْزداری
 - 9کذی ؽٌبعٌبهِ ثِ ّوزاُ افل آى
- 10

 3قطؼِ ػکظ اس هبلکیي

- 11

کزٍکی هحل هؼزفی ؽذُ

- 12

کذی رسجِ قجلی ػبهلیز (در فَرر ٍجَد)

- 13

ػکظ اس کلیِ اهکبًبر ثز رٍی CD

- 14

دالى (ًقؾِ َّایی هجوَػِ)

- 4ابسار و تجهیسات السامی
 -ابسار و تجهیسات عمومی تعمیرگاهی :4 1


کوذزعَر ثبد ثِ فَرر هزکشی



دزط ّیذرٍلیکی حذاقل عِ سي



عز کبهل عبػز اًذیکبسَر ثب دبیِ



عز هیکزٍهشز



کَلیظ



دریل دعشی



عٌگ رٍهیشی



دعشگبُ ؽغشؾَ قطؼبر



دعشگبُ هکؼ رٍغي



جبرٍ ثزقی فٌؼشی



دهبعٌج رادیبسَر



دوخ رٍغي ٍ ٍاعگبسیي



جزثقیل سًجیزی عقفی یب جک عیبر هَسَر درآر



سزکوشز



دعشگبُ ػیت یبة



جک عَعوبری



گزیظ دوخ
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هیش کبر ٍ عز قفغِ



عبػز اًذاسُ گیزی ثب دبیِ



جبرٍ ثزقی فٌؼشی



دهبعٌج رادیبسَر

 -تجهیسات تعمیرات مکانیکی:4 2


جک دٍ عشَى ثِ سؼذاد ًیوی اس فضبّبی سؼویزاسی



هیش دٍار هَسَر ٍ گزیظ



ریٌگ جوغ کي



عَدبح جوغ کي



فیلز



دعشگبُ آًبلیش چْبر گبس



گیج اًذاسُ گیزی کوذزط هَسَر



دعشگبُ ؽغشؾَی اًضکشَر

 -جایگاه الکتریکی:4 3


دعشگبُ ؽبرص ثبطزی



غلظز عٌج ثبطزی



هَلشی هشز



دعشگبُ آسهبیؼ ػولکزد دیٌبم ٍ آلشزًبسَر هشز



دعشگبُ سغز  ،ػولکزد ٍ ؽبرص کَلز



دعشگبُ سٌظین ًَر چزاغْبی جلَ

 -جایگاه میسان فرمان و جلوبنذی:4 4


جک چْبر عشَى



دعشگبُ هیشاى فزهبى کبهذیَسزی



دعشگبُ ثبالًظ چزخ



دعشگبُ جذاکٌٌذُ العشیک اس ریٌگ

 -جایگاه صافکاری:4 5


جکْبی هخقَؿ فبفکبری (جک ّیذرٍلیکی  ،جک فَلکغی ٍ جک دٍ دیچ)



دعشگبُ جَؽکبری CO2



عٌگ دعشی
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دعشگبُ جَؽکبری اعشلیي ٍ یب کبرثیذ



ٍعبیل ایوٌی



جک ؽبعی کؼ اعشبًذارد



دعشگبُ جَػ ًقطِ ای

 -جایگاه نقاشی :4 6


دیغَلِ ٍ اًَاع عَسى دیغشَلِ



خؾک کي هَضَػی



عیغشن سَْیِ اسبق رًگ



دعشگبُ دَلیؼ کي



هبعک هخقَؿ ًقبؽی (فیلشز دار)



دعشگبُ رطَثز گیز ٍ خؾک کي َّا



اسبق رًگ اعشبًذارد



دعشگبُ هیکغز رًگ

 -تجهیسات تکمیلی:4 7


دعشگبُ سغز سزهش



دعشگبُ سغز کوک فٌز



اگشٍس في



دعشگبُ سغز رٍغي سزهش



اثشار آالر هخقَؿ خَدرٍّبی ؽزکز راهک خَدرٍ

- 5نیروی انسانی مورد نیاز:
 .1هذیز سؼویز گبُ :لیغبًظ ثب  3عبل عبثقِ کبر هزسجط یب فَق دیذلن ثب  5عبل عبثقِ کبر هزسجط ٍ یب دیذلن  7عبل
 .2کبرؽٌبط فٌی :لیغبًظ فٌی ثب  2عبل عبثقِ کبر هزسجط یب فَق دیذلن فٌی ثب  4عبل عبثقِ کبر هزسجط ٍآؽٌب ثب
سثبى اًگلیغی ٍ رایبًِ
 .3هغئَل دذیزػ :دیذلن فٌی یب ثبالسز ثب  2عبل عبثقِ کبر هزسجط
 .4هغئَل قطؼبر (اًجبر دار ) :دیذلن یب ثبالسز ثب  2عبل عبثقِ هزسجط
 .5دزعٌل فٌی :دیذلن یب ثبالسز ثب  2عبل عبثقِ کبر هزسجط یب سیز دیذلن ثب حذاقل  4عبل عبثقِ کبر هزسجط

4

سَجِ :
ٍ- 1جَد جبیگبّْبی هکبًیکی  ،الکشزیکی ٍ هیشاى فزهبى ٍ جلَ ثٌذی در ّز سؼویز گبُ الشاهی هی ثبؽذ .
 - 2ؽزکز راهک خَدرٍ اس ّوکبری ثب هشقبضیبًی کِ ثزاعبط آخزیي ارسیبثی ؽزکز ثبسرعی کیفیز ٍ اعشبًذارد
ایزاى رسجِ  4را کغت ًوَدُ اًذ  ،هؼذٍر هی ثبؽذ .
اثؼبد جبیگبُ ّب ثب سَجِ ثِ دعشَر الؼول ؽزکز راهک خَدرٍ :
ردیف

نام جایگاه

متراش بر حسب متر مربع

1

هکبًیکی

4.5m×6.5m

29m2
29m2

2

الکشزیکی  ،ثبسزی عبسی ،کَلز ٍ ثخبری

4.5m×6.5 m

3

فزهبى ٍ جلَثٌذی

5m×7m

2

4

فبفکبری

2

2

5

ًقبؽی

6

گبس عَس ()CNG

35m

)4.5 m×6.5mفبفکبری ( 30 m +ؽبعی کؾی
2

)4.5 m×6.5mجبیگبُ ًقبؽی ( 40 m +اسبق رًگ
2

45m

ؽوبرُ سلفي021-88618361 :
ؽوبرُ فکظ021-88611528 :
دغز الکشزًٍیکی اهَر ػبهلیي هجبس dealers@ramakkodro.com :
ًؾبًی دفشز هزکشی  :خیبثبى هالفذرا  ،ؽیزاس ؽوبلی ،هیذاى ؽیزاس ،دالک 71

5

59m

2

69m

2

45m

