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  راهنماي خدمات طاليي شركت گواه
  :مشترك گرامي

ارتباط برقرار نموده و با اعالم شماره  021-47977لطفا با مركز تماس اين شركت به شماره تلفن . باشيد شما مشترك خدمات طاليي شركت گواه مي
همراه خود را نيز جهت ثبت در سابقه اطالعاتي اشتراك اعالم لطفاً شماره تلفن .اطالعات زير را دريافت و در كادر مربوطه ثبت نماييد ، شاسي خودرو

  .اين اقدام به شما كمك خواهد كرد تا آسانتر از مزاياي ارائه خدمات ،بهره مند گرديد .فرماييد

    :نوع اشتراك
   :تاريخ شروع اشتراك
   :تاريخ انقضاي اشتراك

  :تذكرات مهم
تريلر استاندارد، تريلري است كه (استاندارد ) تريلر(كه از يدك  استفقط مشمول خودروهايي  به كشنده هاو گارانتي ارائه خدمات طاليي  .1

كه سازنده آنها داراي پروانه بهره برداري مي  يا تريلرهايي )سازنده آن تأييديه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي را داشته باشد
،بر اين اساس استفاده مي نمايند) در خصوص گروه دوم الزامي است  و منبع اختصاصي تأمين باد ترمز ضمن اينكه داشتن بوستر دوبل(باشند 

 .استاندارد تأكيد مي گردد) تريلرهاي(استفاده از يدك هاي 
تريلر با ذكر نام لذا الزمست شماره شاسي  ،توسط كارشناسان اين شركت ميباشد) تريلر(در هر زمان منوط به تأييد يدك  مذكورارائه خدمات  .2

 ه مركز تماس اين شركت اعالم شود،ب قبل از نصب شركت سازنده آن

الزامي مي  درخصوص اعالم اطالعات كليه يدك ها 1 مختلف استفاده مي نمايد، رعايت تذكر شماره) تريلرهاي(چنانچه خودرو از يدك هاي  .3
 .باشد

زمان اشتراك محفوظ خواهد  اشتراك براي خودرو تا زمان انقضاء نيز اعتباركيت متعلق به خودرو بوده و با تغيير مالخدمات طاليي  اشتراك .4
در هنگام نقل و انتقال خودرو، باتوجه به آنكه رعايت دستورالعمل هاي اين دفترچه براي مالكين جديد الزامي ميباشد،لطفاً ، بر اين اساس بود

 .جديد تحويل داده شوداين دفترچه نيز به همراه ساير اسناد و مدارك به مالك 
مشمول اطالعات اين دفترچه به گونه اي نگارش شده كه دسترسي شما را به فهرست مطالب، آسان و در كمترين فرصت مي توانيد ، از كليه خدماتي كه 

    . آن مي باشيد اطالع حاصل نماييد
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  تعالي بسمه
  

خودروهاي جديد داراي تكنولوژي پيشرفته و گسترش شبكه ارائه خدمات پس از فروش  و همچنين توسعه چشمگير صنعت ويژه  با گسترش روزافزون استفاده از خودرو، به
داخلي خودروسازي،  خودرو كشور، ايجاد سازمان منسجم و كارآمد در زمينه خدمات پس از فروش و تامين اطمينان خاطر دارندگان خودرو و همچنين حمايت از صنايع

  .ي و قطعي مي باشديك نياز ضرور
  . تاسيس شد 1344الذكر به عنوان تأمين كننده قطعات و ارائه گر خدمات پس از فروش براي محصوالت ايران خودرو ديزل در سال  شركت گواه در پاسخ به نياز فوق

جهت تكميل زنجيره  1389رامش و اطمينان بيشتر از بهمن ماه شركت گواه به دنبال استقبال هموطنان عزيز از خدمات پس از فروش ارائه شده و به منظور ايجاد رفاه، آ
هاي وارده به خودرو، تحت  اي و پشتيباني و بازسازي آسيب هاي دوره خدمات، عالوه بر ارائه خدمات فوق اقدام به ارائه مجموعه كاملي از خدمات شامل امداد سيار، سرويس

ت ايران خودرو ديزل نمود، همچنين اين شركت در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان خود براي اولين بار در به دارندگان محصوال.عنوان خدمات خدمات طاليي نمود
  .به خودروهاي سنگين اقدام نمايد) تعميرات سيار در محل(كشور نسبت به ارائه خدمات امدادرساني 

  
اين دفترچه را به دقت مطالعه فرماييد تا در موقع . باشد شركت گواه به مشتركين خود ميحاوي كليه نكات مهم مربوط به خدمات طاليي ) دفترچه حاضر(دفترچه راهنما 

فقط موارد ذكر شده در اين دفترچه با توجه به نوع اشتراك خريداري شده جزء تعهدات اين شركت بوده و خارج از موارد . نياز به خدمات، از ضوابط مربوطه مطلع باشيد
  .واهد بودمذكور، شركت گواه متعهد نخ

  
  
  
  

مقدمه
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 سطوح و شرح خدمات شركت گواه -1جدول
  

  خدمات
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 250.000 _ √ √ √  خدمات طاليي يك ستاره

  ٢۵٠.٠٠٠ كيلومتر 40000تا  √ √ √  خدمات طاليي دو ستاره

  500.000 كيلومتر 60000تا  √ √ √  خدمات طاليي سه ستاره
  500.000 كيلومتر 80000تا  √ √ √  خدمات طاليي چهار ستاره
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  شرح و راهنماي دريافت خدمات امداد سيار-2جدول
  

  )صفحه(توضيحات بيشتر  شرح خدمات  سرفصل

دريافت خدمت امداد  روش
  سيار

  )021-47977تلفن (تماس با مركز تماس  -1
  اعالم شماره شاسي يا اشتراك -2
  بيان علت خرابي و نشاني دقيق محل خرابي خودرو و شماره تلفن -3
  دريافت كد پيگيري از مركز تماس  -4

6  

  6  .خودرو مي نمايند جهت راه ا ندازيدر صورت امكان ،كارشناسان مركز تماس اقدام به راهنمائي تلفني   راه اندازي تلفني
  7  .در صورتيكه با راهنمائي تلفني،خودرو راه اندازي نشود امدادگر به محل توقف خودرو اعزام ميشود  اعزام امدادگر

  .كليه هزينه ها طبق تعرفه دريافت مي گردد :غيرمشتركين   هزينه ها
  .در صورتيكه خودرو داراي پوشش خدمات طاليي باشد كليه هزينه ها طبق ضوابط مربوطه خواهد بود: خدمات طاليي

-  

  نكات مهم

داراي پوشش گارانتي باشد،دريافت هزينه تعميرات طبق ضوابط گارانتي خواهد ) محصوالت ايران خودرو ديزل(در صورتيكه خودرو -1
  .بود

  -  .را دريافت نماييد) داراي مهر و امضاء امدادگر (پس از دريافت خدمت ،صورتحساب  -2
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  شرح و راهنماي دريا فت خدمات طاليي -3جدول
 

  )صفحه(توضيحات بيشتر  شرح خدمات  سرفصل
  6  2و  1مطابق جداول   روش دريافت خدمت امداد سيار

  جبران خسارت
  )حوادث و تصادفات(

  )021-47977تلفن (ارتباط با مركز تماس -1
  دريافت گزارش حادثه از مراجع انتظامي يا قضائي-2
  مراجعه به نمايندگي هاي مجاز طرف قرارداد شركت گواه -3
  ارائه مدارك مورد نياز  -4

11  

  خودرو معوض
  )سرقت كلي-خسارت كلي(

  ارتباط با مركز تماس جهت اطالع و ثبت در سيستم  -1
  تهيه مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده  -2
  مراجعه به دفتر مركزي شركت گواه جهت تشكيل پرونده   -3

14  

  21  .نمايندگي هاي مجاز طرف قرارداد گواهتماس با مركز تماس و يا مراجعه به   سرويس دوره اي
  22  طبق ضوابط مندرج در دفترچه  هزينه توقف خودرو
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   خدمات امداد سيار: بخش اول
                                                                                                       
    

  .باشد شود، مطابق ضوابط مندرج در اين دفترچه به شرح زير مي عنوان خدمتي در راستاي رضايت مشتريان انجام مي امداد سيار كه به خدمات 
 )هزينه اياب و ذهاب  امدادگر براي مشتركين رايگان است(امدادرساني به خودروهاي متوقف   .1-1
  .امكان اندازي خودرو در محل توقف در صورت تعمير و راه  .1-2
 

  
در . ته باشددر صورتيكه خودروي شما به علت نقص فني و يا حادثه از حركت بازايستاده و يا حركت آن احتمال بروز حادثه يا ايجاد خسارت را در پي داش .2-1

امداد رساني فقط در داخل كشور . تماس حاصل فرمائيد 021-47977هاي اصلي باشد با شماره تلفن  هر نقطه از كشور كه قابل دسترسي از طريق جاده
  .امكان پذير مي باشد

اما چنانچه درخواست . بايست به تعميرگاه مراجعه نمايد باشد، مي در صورتيكه خودرو دچار حادثه يا نقص فني گرديده ولي قادر به حركت ايمن  .2-2
  .صورت امكان اقدام به اعزام امدادگر خواهد شد  اعزام امدادگر جهت رفع عيب در محل را داشته باشد، در

براي پيگيري نحوه عملكرد كاركنان مركزتماس، اعالم . نمايند كاركنان مركز تماس در هنگام پاسخگويي تلفن، شماره شناسايي خود را اعالم مي . 2-3
  .باشد شماره شناسايي كارشناسان ضروري مي

تلفن همراه خود و يا تلفني كه از طريق آن بتوان به شما   اشتراك، نشاني دقيق محل توقف ، ايراد خودرو و شمارههنگام ارتباط با مركزتماس ،شماره  .2-4
هاي فني الزم را انجام خواهند داد و در صورت نياز،  كاركنان مركزتماس در ابتدا جهت رفع عيب خودرو، راهنمايي. دسترسي داشت را اعالم فرماييد

  .وقف خودرو اعزام خواهند كردامدادگر را به محل ت
را از كاركنان مركز تماس دريافت نموده و يادداشت )شماره ثبت رايانه (در صورت درخواست اعزام امدادگر، به محل توقف خودرو حتما كد پيگيري  .2-5

  .هاي بعدي ، مورد استفاده قرار گيرد فرماييد تا در صورت نياز به پيگيري
  

 درخواست امداد -2

 اهداف كلي -1
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ايد، با تماس مجدد با مركز  قبل از رسيدن امدادگر از تغيير مكان خودرو، خودداري فرماييد و چنانچه به هر دليل از درخواست امداد منصرف شده  .3-1

  . تماس انصراف خود را اعالم نماييد در صورت عدم اعالم انصراف با ثبت در سابقه خودرو ،هزينه هاي مربوطه به حساب مشتري منظور خواهد شد
  . باشند  خودروهاي امدادي، منقش به نام وآرم شركت گواه بوده و امدادگران شركت نيزداراي كارت شناسايي و ملبس به لباس فرم شركت مي  .3-2
  .      شركت گواه مسئوليتي در قبال خودروهاي امدادي و امدادگران غيروابسته به اين شركت را ندارد.  3-3
  
  
تعميرات و بهاي قطعات تعويضي و دريافت داغي قطعات ،   در صورتيكه خودروي شما در دوره گارانتي شركت ايران خودرو ديزل باشد، هزينه  .4-1

  .و در غير اينصورت طبق تعرفه به عهده مشتري خواهد بود. . مشمول ضوابط دوره گارانتي است
در اين صورت داغي . نمايد بهاي قطعات تعويضي را براساس صورتحساب صادره از مشتري دريافت ميامدادگر پس از پايان تعميرات، اجرت و   .4-2

  .قطعات تعويض شده متعلق به مشتري مي باشد
موجب  مواردي كه خودرو متوقف شده وامكان حركت آن وجود ندارد ويا حركت آن(هزينه اياب و ذهاب امدادگر و بازديد خودرو براي موارد امدادي .   4-3

  .براي دارندگان اشتراك خدمات طاليي رايگان بوده و وجهي از اين بابت از مشتري دريافت نخواهد شد) شود بروز خسارت ياحادثه مي
  .باشد اجرت و بهاي قطعات طبق تعرفه مي  .4-4
يست كليه نسخ صورتحساب را رويت نموده و با امدادگر مجاز نيست هيچ مبلغي را بدون درج در صورتحساب از مشتري دريافت نمايد، مشتري مي  4-5

  .در صورت تاييد آنها را امضا و رضايت خود را اعالم نمايد
  .امدادگر موظف است يك نسخه از صورتحساب تكميل شده با مهر و امضاء تحويل مشتري نمايد  .4-6
  شود نظرات خود را در محل  يان محترم درخواست ميبر روي صورتحساب، محلي براي درج نظرات مشتريان در نظر گرفته شده است از مشتر  4-7

  .مشخص شده درج نمايند

  صدور صورتحساب -4

  انجام تعميرات اعزام امدادگر و -3
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 خدمات طاليي: بخش دوم

  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  

كارت اشتراك كه روي آن شماره اشتراك، تاريخ شروع و پايان اشتراك درج شده، به همراه ) طبق ضوابط(به منظور استفاده بهينه از مزاياي خدمات طاليي 
روز  24ت ساع(اعتبار خدمات طاليي از تاريخ تحويل خودرو مندرج در برگه گارانتي ،به مدت يك سال شمسي. گردد دفترچه حاضر به شما تحويل مي

  است ) ام365
  :باشد خدمات طاليي به شرح زير مي

 )021-47977تلفن از طريق ( ارائه خدمات امداد سيار در محل .1.1
 )و ضوابط مندرج در دفترچه 5و  4براساس جداول (جبران خسارت وارده به خودرو، ناشي از سوانح ، تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو  .1.2
 )ضوابط مندرج در دفترچه 5و  4براساس جداول (از خسارت كلي و سرقت كلي خودرو   جبران خسارت تعويض خودرو ناشي .1.3
 تضمين كيفيت و دوام رنگ خودروي تعمير شده در دوره اشتراك و به مدت يكسال از تاريخ انجام كار   .1.4
 )و ضوابط مندرج در دفترچه 1مطابق جداول ضميمه (اي  هاي دوره انجام رايگان سرويس .1.5

  اهداف كلي -1
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اين سطوح عبارتند از . هاي متناسب با هر نوع خودرو و رفاه بيشتر مشتريان، سطوح مختلفي براي خدمات طاليي تعريف شده است به منظور ارائه سرويس

  .اند خدمات طاليي يك، دو، سه و چهار ستاره كه مطابق جداول زير تعريف گرديده
  

  شرح خدمات طاليي: 4جدول 
  

  
  خدمات

 
      سطوح خدمات طاليي 

  اي هاي دوره سرويس  جبران خسارت
  هزينه توقف

  )ريال(

  500.000روزانه    كيلومتر80000تا   دارد  چهارستاره

  500.000روزانه    كيلومتر 60000تا   دارد  سه ستاره

  250.000روزانه    كيلومتر 40000تا   دارد  دو ستاره
  250.000روزانه    ــ  دارد  يك ستاره

  
  

  خدماتسطوح  -2



١٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ميزان سهم مشترك در جبران خسارات وارده: 5جدول 
  

 شرح نوع حادثه

% 70كمتر از (خسارت جزيي 
 )خسارت

به سهم مشترك اضافه % 10از خسارت وارده بر عهده مشترك خواهد بود و براي هرنوبت حادثه و سرقت قبلي % 10در حوادث 
 .خواهد شد

 )سرقت كلي(تعويض خودرو
به عهده مشترك بوده و براي هر نوبت حادثه يا سرقت ) طبق جدول ضريب عمر(خودرو قبل از سرقت از قيمت % 20نوبت اول 

 .به سهم مشترك اضافه خواهد شد% 10قبلي 

يا خسارت كلي (تعويض خودرو
 )خسارت% 70بيش از 

ر نوبت حادثه يا به عهده مشترك بوده و براي ه) طبق جدول ضريب عمر(از قيمت خودرو قبل از حادثه % 20 سهم مشتري
 .به سهم مشترك اضافه خواهد شد% 10سرقت قبلي 

  
  نكات

 )عالوه بر سهم نوبتهاي قبلي(خواهد بود % 30سهم مشتري خسارات ناشي از سيل، زلزله و آتشفشان حداقل  .1
 خواهد بوددر تعويض خودرو، پرداخت مابه التفاوت خودرو قبل از حادثه و يا سرقت با خودروي درخواستي بعهده مشترك  .2
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  :تصادفات و حوادث  .4-1

با رعايت  جبران خسارت ناشي از به هم خوردن دو يا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيئي ديگر به خودرو، واژگوني و سقوط خودرو
  .باشد موارد زير در تعهد خدمات طاليي مي

توجه داشته باشيد كه گزارش فوق (تصادف ابتدا با نيروي انتظامي و يا مراجع قضايي تماس گرفته و گزارش حادثه يا كروكي را اخذ نماييد  در صورت وقوع
  :سپس مطابق موارد زيراقدام فرماييد) كامل و در سربرگ داراي تاريخ و شماره و ممهور به مهر مراجع مذكور باشد

  .باشد ر حادثه ميمشترك خدمات طاليي مقص.4-1-1
مراجعه و در صورت نياز به راهنمايي بيشتر با مركز تماس اين شركت تماس ديزل هاي مجاز ايران خودرو  پس از تهيه مدارك زير به يكي از نمايندگي

  :بگيريد
 اصل و كپي گواهينامه راننده ●

 اصل و كپي كارت يا سند خودرو ●

 اصل و كپي بيمه شخص ثالث ●

براي خسارت بيش از پنج ميليون ريال و كمتر از هفت ميليون ريال ارائه گزارش حادثه و براي (ل كروكي يا گزارش حادثه اصل يا كپي برابر اص ●
  )خسارت بيش از هفت ميليون ريال ارائه اصل كروكي الزامي است

بيمه نامه شخص ثالث به مهر جبران خسارت اقدام پس از ارائه مدارك فوق، كارشناس شركت ، از خودرو بازديد و نسبت به تعيين خسارت و ممهور نمودن 
  . شود سپس نسبت به بازسازي خودرو اقدام مي. الذكر در پرونده ضبط خواهد شد نموده و كپي آن همراه با مدارك فوق

  حوادث، سوانح و تصادفات -4
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  :باشد مشترك خدمات طاليي مقصر حادثه نمي.4-1-2
نمايندگيهاي بيمه مقصر حادثه مراجعه و يا مبلغ جبران خسارت از مقصر دريافت در صورت وجود مقصر حادثه، جهت دريافت جبران خسارت به يكي از 

  .گردد
  
  :مشترك خدمات طاليي با ذكر درصد مقصر حادثه باشد.4-1-3
ز در صورتيكه براساس كروكي نيروي انتظامي و يا رأي مراجع قضايي، مشترك خدمات طاليي با ذكر درصد مقصـر حادثـه باشـد، جهـت جبـران بخشـي ا       

  .باشد  بايد مدارك مندرج در بند مذكور را تهيه و ارائه نمايد 1-1-4خسارت كه مشمول ضوابط بند 

  

  حوادث و سوانح.  4-2
سوزي، صاعقه، انفجار، طوفان و سيل و زلزله و ريزش مواد شيميايي و  جبران خسارات ناشي ازشكست شيشه به تنهايي ، ريزش آوار، بارش تگرگ، آتش 

  .ايت موارد زير در تعهد كليه سطوح خدمات طاليي مي باشداسيدي با رع
مطابق جدول (پس از وقوع حادثه با نيروي انتظامي يا مراجع قضايي تماس گرفته وگزارشات مورد نياز جهت دريافت خسارت در اثر سوانح و حوادث        

  .اقدام فرماييد 1-1-4نموده و سپس مطابق بند  در سربرگ داراي تاريخ، شماره و ممهور به مهر مراجع ذيصالح را دريافت)6
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  گزارشات مورد نياز جهت دريافت خسارت در اثر سوانح و حوادث:6جدول شماره 
  

  

 عنوان رديف

اصل يا آپي برابر اصل
گزارش نريوي انتظامي يا 
مراجع قضائي و يا گزارش 
هواشناسي يا استانداري يا 

 فرمانداري

گزارش آتش 
 نشاني

اصل و آپي مدارك 
 خودرو مشرتك

 √ − √ بارش تگرگ ١
 √ − √ صاعقه ٢
 √ − √ طوفان ٣
 √ − √ زلزله ٤
 √ − √ سيل ٥
 √ − √ آتشفشان ٦
 √ √ √ آتش سوزي ٧
 √ − √ ريزش آوار ٨
 √ √ √ انفجار ٩

ريزش مواد اسيدي و ١٠
 √ − √ شيميائي
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ارزش خودرو قبل از حادثه بيشتر باشد و يا امكان بازسازي آن به تاييد كارشناس % 70به خساراتي كه طي آن هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب ديده از   

  . اين شركت نرسد و يا اينكه مدت تعمير بيش ازحد پيش بيني شود ، اطالق مي گردد 
  .ول زير محاسبه و خودرو با رعايت ساير ضوابط تعويض مي گرددارزش خودرو قبل از حادثه بر اساس فرمول و جد 
  

  قيمت خودروي صفر× ضريب عمر  =ارزش خودرو قبل از حادثه
  

  ضرايب عمر: 7جدول شماره 
  

 سال اول

شش ماهه اول، 
پس از تحويل  

شش ماهه اول، 
پس از تحويل  
 با تغيير مدل

شش ماه دوم، 
 پس از تحويل

شش ماه دوم 
تحويل ،پس از 

 با تغيير مدل

0.94 0.90 0.87 0.85 

        

  خسارت كلي - 5
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  تعويض خودرو . 5-1
در از آنجائيكه جبران خسارت وارده به خودروهاي داراي خدمات طاليي با رعايت ضوابط مندرج در اين دفترچه در تعهد اين شركت مـي باشـد،    •

، اين شركت شرايطي را فراهم نموده است تـا   )نظر كارشناس شركت طبق.(صورتيكه خودرو دچار خسارت كلي شده و يا غير قابل بازسازي باشد
 . مشتركين محترم بتوانند از مزيت تعويض خودروي خسارت ديده نيز بهره مند گردند

در غيـر اينصـورت مشـترك    . خودروي معوض از محصوالت موجود ايران خودرو ديزل كه معادل خودروي اوليه مشـترك باشـد تحويـل ميگـردد     •
  .از خودروهاي با قيمت باالتر موجود در ايران خودرو ديزل و با پرداخت مابه التفاوت مربوطه درخواست نمايدميتواند 

  :مراحل تعويض خودرو .5-2
يگزين مشترك خودروي حادثه ديده را به شركت گواه واگذار نموده و با پرداخت سهم خود كه به شرح زير تعيين مي گردد نسبت به دريافت خـودروي جـا  

  .محاسبه مي گردد 5در اين روش مبناي محاسبه سهم مشترك ارزش خودرو قبل از حادثه مي باشد و سهم مشتري مطابق جدول .قدام مي نمايدا
  

 ارزش روز خودرو* ضريب عمر = ارزش خودرو در زمان حادثه

ارزش روز خودرو-حادثهارزش خودرو در زمان = فاصله ريالي ارزش خودرو در زمان حادثه تا ارزش خودروي درخواستي  

سهم مشترك از تعويض+فاصله ريالي ارزش خودرو در زمان حادثه تا ارزش خودروي درخواستي=سهم مشتري  
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  :مراحل اجراء.2-1- 5

جهت  2-2- 5مالك يا وكيل قانوني وي مي بايست به شركت گواه، مراجعه و نسبت به تكميل فرم درخواست و ارائه مدارك مشروحه در بند  •

  .تشكيل پرونده اقدام نمايد

  .اعزام كارشناس از سوي شركت گواه به پاركينگ محل توقف ، جهت احراز اصالت خودرو و حادثه و تنظيم گزارش بازديد •

  .تعيين ارزش خودرو در زمان حادثه و تعيين سهم مشترك از قيمت خودروي جايگزين توسط كارشناس تشكيل پرونده طبق ضوابط •

، توسط مشترك به حساب بانكي شركت و واگذاري سند خودرو به شركت گواه يا اشخاص )معادل سهم تعيين شده(واريزي ارائه اصل فيش  •

ارائه وكالت به شركت .در صورتيكه بنا به نظركارشناس شركت گواه خودرو غيرقابل بازسازي باشد.(حقيقي و يا حقوقي معرفي شده ازسوي شركت

 .).گزين واگذاري سند خودرو خواهد شد، الزامي بوده و اين وكالت جاي

  )حمل و انتقال خودرو حادثه ديده به پاركينگ اعالمي از سوي شركت در شهر تهران •
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  :مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده. 2-2- 5

  ) تهزينه انتقال سند ،خالفي و عوارض شهرداري به عهده مشترك اس(تكميل فرم اقرار و تعهد و قبول ضوابط مندرج در آن  •
 كارت سوخت و سوئيچ هاي خودرو  •

 . ارائه بيمه نامه شخص ثالث كه حداقل داراي سه ماه معتبر باشد •

  الزم بذكر است در صورتيكه خودرو غير قابل بازسازي باشد اصل مدارك خودرو مورد نياز است •
  

  :در صورتيكه مالك خودرو مقصر باشد) الف
و، شناسنامه مالكيت ، كارت خودرو ، كارت گارانتي ،  بيمه نامه شخص ثالث ، سند محضـري يـا   سند و فاكتور فروش خودر(اصل : مدارك خودرو  •

بنچاق در صورتي كه خودروي مذكور بين افراد نقل و انتقال يافته باشد، معرفي نامه از شـركت ليزينـگ چنانچـه خـودرو در رهـن باشـد،كپي       
 )ماي باز از تمام زواياي خودرو ومحفظه موتور قطعه عكس با ن 10روزنامه رسمي ليزينگ مربوطه ، حداقل 

  .ارائه قبض پاركينگ يا رسيد نمايندگي كه خودرو در آن متوقف ميباشد  •
شناسنامه و كارت ملي مالك ، وكالت كاري در صورتي كه مالك داراي وكيـل باشد،شناسـنامه و كـارت ملـي وكيـل،      (اصل و كپي : مدارك مالك  •

 )گواهينامه راننده

 )صورتجلسه صحنه حادثه ، كروكي حادثه ، اوراق موجود در پرونده متشكله در مراجع انتظامي و قضايي  ( اصل يا كپي برابر اصل :حادثه مدارك  •

 
  : در صورتيكه مالك خودرو مقصر حادثه نباشد) ب

  عمل شود 2-1- 4طبق بند 
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  :يادآوري.2-3- 5

  .و تخليه آن، به عهده مشترك خواهد بود  هزينه هاي بارگيري، حمل خودرو حادثه ديده به تهران •

  .به عهده مشترك است ... هزينه هاي نقل و انتقال سند خودروي حادثه ديده و عوارض شهرداري ، خالفي و •

  .هزينه پاركينگ در تهران به عهده شركت گواه است •

خـودرو بـاز يـا تعـويض گـردد، مبلـغ آن توسـط كارشـناس         در صورتيكه بعد از بازديد كارشناس و قبل از انتقال خودرو به پاركينگ قطعه اي از  •

  .محاسبه شده و به سهم پرداختي مشترك اضافه خواهد شد

  
  نكات مهم تعويض خودرو . 4- 5
 

  .باشد پذير نمي پس از شروع تعميرات ،درخواست تعويض خودرو از طرف مشترك امكان.1- 5-4

  .آن نيز باطل مي گردد چنانچه خودرو دچار خسارت كلي شده باشد گارانتي. 2- 5-4

  .با تعويض خودرو ،خدمات طاليي خودروي حادثه ديده باطل مي گردد. 3- 5-4
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  )كلي(سرقت خودرو .6-1

  .انجام پذيرد) داراي وكالتنامه رسمي(درصورت سرقت خودرو ، الزم است مراحل زير توسط مالك خودرو يا وكيل قانوني وي
  با مركز تماس شركت گواه و دريافت كد پيگيري ارتباط.6-1-1
  اعالم مراتب سرقت به نيروي انتظامي جهت تشكيل پرونده.6-1-2
  دريافت گزارش سرقت از مراجع انتظامي يا قضايي و ممهور كردن آن به مهر مراجع مذكور.6-1-3
  :مراجعه به شركت گواه و تحويل مدارك مشروحه زير.6-1-4

  .الذكر به شركت گواه فوق 3-1- 6تا  1- 1-6ر بندهايارائه مدارك مذكور د ●
  ها اصل سند مالكيت، بنچاق، كارت شناسايي خودرو ، كارت سوخت و سوئيچ ●
  نامه شخص ثالث  اصل بيمه ●
  .اصل كارت گارانتي ●
 اصل و كپي شناسنامه ،كارت ملي و گواهينامه مالك خودرو ●

  آن مبني بر عدم خالفي ازشركت گواه و ارائه پاسخ  دريافت فرم استعالم.6-1-5
  روز از تاريخ سرقت خودرو 20درج يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار پس از گذشت . 6-1-6
التفاوت ارزش روز خودروي صفر كيلومتر با ارزش روز خودرو قبل  باضافه ما به) 7و  5و جداول شماره  5مطابق با فرمول بند (واريز سهم مشتري . 6-1-7

  ).درصورت عدم كشف خودرو(، ) 2-1- 6بند (روز از تاريخ اعالم سرقت به مراجع انتظامي و قضايي  60ازسرقت، پس از گذشت 
  )هاي انتقال مالكيت به عهده مشترك است كليه هزينه(انتقال مالكيت خودرو با نظر شركت گواه . 6-1-8
در صورت عدم موجودي، مشترك . ه معادل خودروي اوليه مشترك باشد تحويل ميگرددخودروي معوض از محصوالت موجود ايران خودرو ديزل ك. 6-1-9

  ميتواند از خودروهاي با قيمت باالتر موجود در ايران خودرو ديزل و با پرداخت مابه التفاوت مربوطه درخواست نمايد

  سرقت كلي خودرو -6



٢٠ 
 

  نكات مهم سرقت كلي. 6-2
 
از قبيل روشن رها نمودن خودرو و يا جا گذاشتن سوئيچ داخل خودرو باشد ، سهم  در صورتي كه سرقت خودرو ناشي از سهل انگاري مشترك.6-2-1

  .افزايش خواهد يافت%  20مشتري جهت جبران خسارت 
  .تشكيل پرونده در نيروي انتظامي و اخذ گزارش سرقت الزامي است.  6-2-2
عمير آن را نمايد، مي بايست هزينه هاي تعمير قسمتهاي آسيب  در صورتي كه خودروي مكشوفه دچار خسارت شده باشد و مشترك درخواست ت. 6-2-3

  . ارزش خودرو قبل از سرقت كمتر باشد و امكان بازسازي آن نيز به تاييدكارشناس شركت گواه برسد% 70ديده از 
  ).عالوه بر سهم نوبت حادثه. (خواهد بود% 20حداقل سهم مشتري براي تعمير خودرو هاي مكشوفه . 6-2-4
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  .باشد مي 4هاي طاليي  دو، سه و چهار ستاره مطابق جدول  اي براي خدمات هاي دوره سقف استفاده از سرويس. 7-1
طرف قرارداد شركت هاي مجاز  اي با مركز تماس شركت گواه تماس گرفته و يا به يكي از نمايندگي هاي دوره جهت اخذ پذيرش براي انجام سرويس. 7-2

  .خودرو ديزل در سراسر كشور مراجعه نماييد ايران
به " 1جداول ضميمه "هاي مندرج در  هاي مجاز شركت ايران خودرو ديزل پس از اخذ مجوز از شركت گواه موظف به انجام كليه سرويس نمايندگي. 7-3

  .باشند صورت رايگان مي
  .نسبت به امضاء فاكتور و اخذ نسخه مشتري از نمايندگي اقدام فرماييد صورت تأييددر , پس از انجام سرويس توسط نمايندگي. 7-4
اي تحت  هاي دوره در فواصل مابين سرويس "1جداول ضميمه "تنظيم موتور و تعويض اقالم مصرفي مندرج در , براساس استاندارد تعميرات خودرو. 7-5

  .باشد پوشش خدمات طاليي نمي
كيلومتر بعد از آن  2000توانيد،در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و تا حداكثر  اي خودروي خود مي هاي دوره سرويسجهت انجام . 7-6

مند  توانيد از خدمات سرويس مزبور بهره صورت نمي در غير اين. هاي مجاز ايران خودرو ديزل مراجعه نماييد براي سرويس مورد نظر به نمايندگي
  .دشوي

  .هزينه سر ريز روغن به عهده مشترك خواهد بود.  7-7
در شبكه نمايندگي هاي مجاز  واعالم شده توسط كارخانه سازنده  مي بايد طبق استانداردها و ضوابطانجام سرويس هاي دوره اي : تذكر

با در نظر  "1جداول ضميمه "شده در موارد اعالم هزينه با توجه به ضوابط مندرج در اين دفترچه، ، البته شركت گواه انجام شود 
  .بعهده مشتري ميباشدطاليي خودرو، توسط شركت گواه بصورت رايگان پرداخت شده و هزينه ساير موارد گرفتن سطح خدمت 

 ايهاي دورهسرويس -7
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  ضوابط دريافت هزينه توقف خودرو  .8-1

ساعت به طول انجامد، مشروط براينكه اطالعات موجود  72تعميرات در نمايندگيهاي مجاز گواه، بيش از در صورتي كه توقف خودرو پس از پذيرش و شروع 

هزينه توقف  طبق ضوابط , نباشد 2- 8درسيستم ،مبني بر صدور مجوز انجام تعميرات و بستن درخواست ثبت شده باشد و نيزشامل موارد مذكور در بند 

  .دشركت به مالك خودرو پرداخت مي گرد

ساعت و روزهاي تعطيالت رسمي مطابق با مدت تعيين شده براي انجام تعميرات و جبران خسارت  طبق  72تعداد روز توقف خودرو پس از كسر . 1- 8-1

  .روز براي كل دوره اشتراك، قابل پرداخت است 45روز براي هر حادثه و حداكثر  10نظر كارشناس اين شركت حداكثر بمدت 

  .شود پرداخت مي  4نباشد مطابق جدول  2- 8ف خودرو در صورتي كه مشمول موارد قيد شده در بند هزينه توق. 2- 8-1

در صورت عدم مراجعه هزينه پاركينگ به عهده مشترك .مشترك بايد بالفاصله پس از اطالع از اتمام تعميرات خودرو براي ترخيص آن اقدام نمايد. 3- 8-1

  . مي باشد

  .تشخيص مالكيت خودرو براي پرداخت هزينه توقف ، ارائه كارت و يا سند مالكيت خودرو ، الزامي استاز آنجا كه مالك .4- 8-1

 خودروتوقفپرداخت هزينه- 8
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  :گردد مواردي كه مشمول پرداخت هزينه توقف خودرو نمي  .8-2

  توقف خودرو هاي داراي خدمات طاليي يك ستاره.1- 8-2

  تعويض خودرو.2- 8-2

  سرقت كلي.3- 8-2

  اي هاي دوره سرويس.4- 8-2

  .درصورتيكه انجام تعميرات و يا جبران خسارت بدون صدور مجوز از جانب شركت گواه باشد .5- 8-2

  روزهاي توقف پس از اعالم اتمام تعميرات .6- 8-2

  روزهاي قبل از تكميل و تحويل مدارك الزم .7- 8-2

  هرگونه توقف خودرو خارج از نمايندگيهاي مجاز گواه.8- 8-2

  .تعميرات خودرو به تعويق افتاده باشد, واست ويا ممانعت مالكدرخ روزهايي كه به .9- 8-2

  توقف خودرو در نمايندگي در ايام تعطيالت رسمي.10- 8-2

  .توقف خودرو مازاد بر مدت تعيين شده توسط كارشناس شركت.11- 8-2

  .پرداخت هزينه توقف خودرو براي تعميرات مشمول گارانتي در تعهد خدمات طالئي نمي باشد. 12- 8-2
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  .ندارد ) موارد خارج از شمول (  10  ر شده در بخششركت گواه هيچگونه تعهدي براي جبران خسارت در موارد ذك  .9-1
از بروز حادثه و يا سرقت در صرفاً خسارت وارده به خودرو با رعايت ضوابط اين دفترچه در تعهد خدمات طاليي مي باشد و هزينه هاي جانبي ناشي   . 9-2

  .)فقط خسارت وارده به خودرو با رعايت ضوابط اين دفترچه در تعهد خدمات طاليي است(تعهد نمي باشد 
باشد و شامل تجهيزات و قطعاتي كه بعد از تحويل بنا به  ها و خدمات طاليي بر مبناي  وضعيت خودرو در تاريخ تحويل از كارخانه مي ارائه سرويس  .9-3

  .شود درخواست خريدار بر روي خودرو نصب شده باشد، نمي
هاي مربوطه اين دفترچه درج شده است، تهيه نمايد در غير  به منظور ارائه خدمات تعهد شده، مشترك بايد كليه مدارك الزم را كه در بخش  .9-4

  .اينصورت شركت هيچگونه تعهدي در قبال جبران خسارت ندارد
، نسبت به ابطال اشتراك خدمات طاليي اقدام ) طبق نظر كارشناسان شركت(هرگونه سوء استفاده مشترك از خدمات طاليي در صورت اثبات   .9-5

  .خواهد شد
هاي مجاز ميسر  چنانچه در زمان بروز حادثه، خدمات طاليي خودرو معتبر بوده ولي به داليلي امكان اطالع به شركت گواه و يا مراجعه به نمايندگي  .9-6

دال بر وقوع حادثه در زمان اشتراك به ) 1- 4(رديده و در اين مدت، اعتبار خدمات طاليي منقضي شده باشد، الزم است مدارك مندرج در بند نگ
  .در غير اينصورت شركت تعهدي در قبال ارائه خدمات ندارد. روز از زمان اتمام اشتراك نگذشته باشد 15شركت ارائه گردد، مشروط بر اينكه بيش از 

ماه پس از اتمام اشتراك امكان  4در صورتيكه مشترك در زمان اشتراك خود تشكيل پرونده داده و كد پيگيري دريافت نموده باشد، ارائه خدمات تا .9-7
فزايش خسارتي كه مشروط بر اينكه مدارك مثبته بابت عدم اقدام و مراجعه به موقع مشترك به شركت ارائه گردد، بديهي است هر گونه ا. پذير مي باشد 

  . بنا به گزارش كارشناس اين شركت به دليل تاخير در مراجعه ايجاد گرديده باشد در تعهد اين شركت نمي باشد
  .در صورت بروز اختالف نظر بين مشترك و واحدهاي اجرايي، نظر واحد امور مشتريان شركت گواه معتبر خواهد بود  .9-8
پس از تاييد كارشناس شركت ، فقط در همان نمايندگي كه تعميرات اوليه انجام شده ) عودت به تعمير(ترك درخواست اصالح تعميرات توسط مش. 9-9

  .است ، انجام پذير خواهد بود
  .هرگونه توافق مشترك با نمايندگي به صورت مكتوب مورد استناد مي باشد. 9-10
  .خودرو پرداخت نخواهد شدهيچ مبلغي بابت استرداد حق اشتراك توسط شركت گواه به مالك .9-11

 طالييخدماتضوابط و نكات مهم -9
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  .هزينه تعويض لنت و الستيك در سرويسهاي ادواري تحت پوشش خدمات طاليي نميباشد. 9-12

) ناشي از حوادث و يا سرقت ( بابت جبران خسارات وارده ) بدون درنظر گرفتن فرانشيزهاي پرداختي توسط مشترك(حداكثر مبالغ خالص پرداختي . 9-13

  .عادل قيمت خودروي حادثه ديده در شروع اشتراك ميباشددر يك دوره اشتراك م

  
  :بشرح زير پرداخت خواهد شد) اتاقك(يدك  يا و كاربري باتوجه به نوعبه كاميون هاي بيش از پنج تن، پرداخت خسارت، .9-14
  
  

  نام خودرو
  نوع 

يدك تحت 
 پوشش

 )تريلر يا اتاقك(شرح كاربري يا يدك 

 كفي A فراز

- B  كاميون جراثقال دار) چوبي و فلزي(تريلي كفي بغلدار ) حمل شير، روغن نباتي مايع، قير و آب(يك جداره  معمولي، تانكراتاق بار 

 –آريا  –سهند 
كاميونت كاميون و 

  كروس
  2624و  1924

C 
يخچال دار ) دري و فلزيكانتينردار چا(كمپرسي، كاميون و تريلر بونكردار، سيمان و حمل گندم، پمپ انتقال بتون و حفاري چاه، 

ميكسردار، حمل كپسول گاز، تانكر مخصوص حمل نفت و گازوئيل حمل روغن موتور، كاميون ) حمل شير(دو جداره  و تانكر
 مسقف مرغ زنده

- D تانكر مخصوص حمل بنزين و نفت جت 

- E  تانكر مخصوص حمل گاز و مواد اسيدي، حمل شيشه، كپسول گاز، حمل مرغ و سردخانه دار، ) حمل شير(تانكر سه جداره 
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باتوجه به نوع كاربري يا يدك، ، در هنگام تصادف، متفاوت از موارد درج شده در جدول فوق باشد  ي مذكورچنانچه كاربري يا يدك خودروها •
 : انجام ميگرددپرداخت خسارت بشرح جدول ذيل 

  
 جدول ميزان پرداخت خسارت بر اساس نوع يدك 

نوع يدك تحت  
 پوشش 

 نوع يدك نصب شده  

 A   B   C   D   E  
 A  100% 85% 68% 57% 48% 
 B  100% 100% 80% 67% 57% 
 C  100% 100% 100% 83% 71% 
 D  100% 100% 100% 100% 86% 
 E  100% 100% 100% 100% 100% 
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  خدمات مشمول بيمه شخص ثالث و سرنشين  .10-1
  نداشتن گواهينامه رانندگي معتبر باتوجه به نوع خودرو در زمان بروز حادثه  .10-2
  خط و خش و خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه خودرو  .10-3
  افت قيمت ناشي از حادثه و عمر خودرو  .10-4
  .خيانت در امانت  سرقت خودرو ناشي از  .10-5
  ).فاقد مجوز انجام كار.(تعمير و جبران خسارت فاقد مجوز شركت گواه   .10-6
  تعميرات مشمول گارانتي  .10-7
  )پوليش(جال دادن و براق نمودن رنگ خودرو  .10-8
  .خسارتهائي كه عمداً توسط راننده و يا مالك خودرو به آن وارد گردد  .10-9
  داشتن حالت غير عادي و يا مصرف مشروبات الكلي ،مواد مخدر و قرص هاي روانگردان در زمان رانندگيخسارات ناشي از .  10-10
  .روز از اتمام دوره اشتراك به شركت ارائه گردد 15خساراتي كه در دوره اشتراك ، حادث و مدارك آن پس از گذشت .  10-11
  )به استثناء درحين سرقت( خسارات ناشي از تعقيب و گريز توسط مراجع انتظامي   .10-12
  تهاجم و خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از انفجارهاي اتمي, اعتصاب, اغتشاش, شورش, خسارات ناشي از جنگ. 10-13
  .و منفجره بوجود آمده است) اسيدي(خساراتي كه ناشي از حمل مواد سريع االشتعال ، مواد سوزاننده.  10-15
  .انگاري مشترك باشد خسارت وارده به دليل سهل, تشخيص كارشناس شركت گواه مواردي كه بنا به     .10-14

  موارد خارج از شمول خدمات طاليي - 10
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  خسارت وارده در خارج از كشور   .10-15
  )اعم از رالي و سرعت( خسارت وارده به خودرو در مسابقات اتومبيل راني .  10-16
  به شكل غيراستاندارد خسارت وارده به خودرو ناشي از حمل بار بيشتر از ظرفيت خودرو و حمل بار    .10-17
  ) مواردي همچون دستكاري كيلومتر كاركرد، مصرف قطعات غيراستاندارد(جبران خسارت ناشي از تخلف و يا تغيير استاندارد خودرو توسط مالك .  10-18
تريلري است كه سازنده آن تاييديه سازمان تريلر استاندارد (غير استاندارد استفاده نموده اند ) اتاقك(جبران خسارت خودروهايي كه از يدك . 10-19

  .)استاندارد و تحقيقات صنعتي را داشته باشد
  ).اتاقك(جبران خسارت يدك . 10-20
  .تحت پوشش خدمات طاليي نميباشدبه تنهايي ) يا رينگ(آسيب ديدگي الستيك . 10-21
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 ):3صفحه 1باتوجه به جدول ( سهندو  فرازكاميون  دوره اي سهايسروي .1

  

 نوع سرويس
 كيلومتر كاركرد

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 

 * * * * * * * * روغن موتور 
 * * * * * * * * فيلتر روغن 

 *   *   *   *   فيلتر گازوئيل 
 * * * * )بزرگ(فيلتر هوا 

     *            روغن محور عقب و مياني
  *  )فرازفقط  (روغن مندل 

  *  )فرازفقط (روغن جعبه فرمان 

 * * * * * * * * بازديدهاي دوره اي 
  
  
  
  

 1ضميمه شماره
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  ):3صفحه 1باتوجه به جدول ( )6*4(كاميون آريا  و )LKو  L( 2624كاميون  دوره ايسرويسهاي  .2
  
 

 نوع سرويس 
 كيلومتر كاركرد

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 

 * * * * *  * * * روغن موتور 

 * * * * *  * * * فيلتر روغن 

 *   *   *    *   )كاغذي و نمدي(فيلتر گازوئيل 

 * * * * )فيلتر هوا (روغن هواكش 
       *         روغن محور عقب 

     *           روغن مندل 
 * * * * * * * * بازديدهاي دوره اي 
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  ):3صفحه 1باتوجه به جدول ( )4*2(كاميون آريا  و )LKو  L( 1924كاميون  دوره ايسرويسهاي  .3
 
 

 نوع سرويس
 كاركردكيلومتر 

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 

 * * * * * * * * روغن موتور
 * * * * * * * * فيلتر روغن

 * * * * )كاغذي و نمدي( فيلتر گازوئيل
 * * * * )فيلتر هوا (روغن هواكش 

 * روغن محور عقب
 * * * * * * * * بازديدهاي دوره اي
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  ):3صفحه 1باتوجه به جدول (كاميونت كروس  كاميون وميني بوس ،  دوره اي ياسهسروي .4
 
 
 
 

 نوع سرويس
 كيلومتر كاركرد

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 
 * * * * * * * * روغن موتور 
 * * * * * * * * فيلتر روغن 

 *   *   *   *   فيلتر گازوئيل 
 * * * * فيلتر هوا 

     *           روغن محور عقب 
گريس چند (گريسكاري 

 *       *       )منظوره

 * * * * * * * * بازديدهاي دوره اي 
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   ساير خدمات:بخش هفتم
 
  

  
برخي از اين .شركت گواه مفتخر است عالوه بر ارائه خدمات ذكر شده در بخش هاي قبل، امكانات بيشتري را در اختيار متقاضيان شركت قرار دهد     

  :امكانات به شرح زير مي باشد 

  مركز تماس -1
 .عريف شده مشتريان مي باشدمركز تماس مكاني براي ايجاد ارتباط سامانه اي براي هدايت و پاسخگوئي به خواسته هاي ت

با برنامه ريزي متناسب با آن ايام نسبت به ارائه خدمات ويژه به مشتريان اقدام  ,شركت گواه به منظور ارائه خدمات در ايام خاص  :امداد ايام خاص - 2 
  .مي نمايد

  نظرسنجي -3
 .اقدام به نظرسنجي از مشتريان نموده است جهت بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات ارائه شده1389شركت گواه از سال 

  . اين طرح شامل نظرسنجي از مجموعه خدمات شركت شامل امداد ، خدمات طاليي، تعميرات گارانتي و ساير خدمات مي باشد

  :وب سايت شركت گواه -4
سب رضايت بيشتر و برقراري ارتباط نزديكتر  اقدام شركت گواه در راستاي افزايش اطالعات مشتريان از خدمات  قابل ارائه توسط اين شركت و ك      

  )WWW.GOVAH.COM( .به راه اندازي وب سايت نموده است
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  :باشد آدرس دفتر مركزي شركت گواه به شرح زير مي
  13445-133خ جالل ـ صندوق پستي  –جاده مخصوص كرج ـ  خ نخ زرين  8تهران ـ كيلومتر 

  

  :باشد مطابق جدول زير مي دهاي مختلف شركت گواهواح  شماره تلفن
  

  شماره تماس  نام واحد  رديف
  021-47977  مركزتماس 1
  ٠٢١-۴۴۵۴۵٢٧٩  امور مشتريان 2
  021- 44545016 _20  مركز تلفن 3

  
  
  

  وب سايت شركت گواه و پست الكترونيكي واحد هاي شركتآدرس 
  
  
  
 

  WWW.GOVAH.COM وب سايت شركت
 POST@GOVAH.COM پست الكترونيكي شركت

 CRM@GOVAH.COM پست الكترونيكي امور مشتريان

 :هاي شركتنشاني و تلفن

 2ضميمه شماره


