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 1سال یا  10000کیلومتر

 2سال یا 40000کیلومتر

 3سال یا  100000کیلومتر

 5سال یا 150000کیلومتر

 3ماه یا  3000کیلومتر

 1سال یا  20000کیلومتر

 3سال یا  60000کیلومتر

رٍغي هَتَر

رگالش درب ّا یىثار

جلَ پٌجرُ

ولیذّای ترلی

لطؼات گیرتىط ٍ دیفراًعیل

تیغِ ترف پان وي

تاتری

واتالیعت اگسٍز

بدون گارانتی
رٍغي گیرتىط

هیساى فرهاى یىثار

پایِ آفتاتگیر

چراغْای داخلی ٍ خارجی

لطؼات هَتَر

ولیِ الهپ ّا

ضذ یخ

ریٌگ چرخْا

پٌل طالچِ ػمة

رٍدری ّا

هىاًیسم تؼَیض دًذُ

لٌت ترهس جلَ ٍ ػمة

رٍغي ترهس

شارش گاز وَلر در صَرت ون تَدى

الظتیه رٍی پذالْا

داشثَرد ٍ لطؼات اى

لطؼات ظیعتن ظَخت رظاًی

شوغ هَتَر

رٍغي ّیذرٍلیه

رگالش ترهس دظتی یىثار

تعوِ دیٌام

گرد گیر پلَض

لطؼات هىاًیسم فرهاى ترلی ٍ جؼثِ فرهاى

هَوت ّای وف

تاالًط چرخْا یىثار

تعوِ ووپرظَر

هَتَر شیشِ شَیی

لطؼات اوعل جلَ ٍ ػمة

خار لطؼات تسئیٌی

تٌظین ًَر چراؽ ّا یىثار

پَظتِ فیلتر َّا

ًَارّای دٍر درب ٍ ًَارّای آتثٌذی

لطؼات ظیعتن وَلر

اًَاع فیلترّا

َّاگیری ترهس یىثار

ٍاشر تِ جس ظر ظیلٌذر ٍ هٌیفَلذ

شیشِ ّا

لطؼات ظیعتن تخاری

فیَزّا

رگالش واتل تؼَیض دًذُ یىثار

تلٌذگَّا

وٌعَل ٍظط(فرٍرفتگی ٍ تغییر رًگ)

لطؼات ظیعتن خٌه وٌٌذُ هَتَر

لطؼات تذًِ خَدرٍ(تِ جس ایراد زًگ زدگی ٍ رًگ

تایرّا (ایراد ویفی)

تَق

پَلی ووپرظَر

اظتارت ٍ هتؼلمات آى

آًتي

رام زیر هَتَر

دیٌام

تاتری ریوَت

هٌثغ ّا

صٌذلی ّا (رٍوش ٍ فَم)

لطؼات ظیعتن ایرتگ

شعتشَی اًصوتَر
ایراد لطؼِ تِ دلیل تصادف

رادار ػمة

غرتیله فرهاى

لطؼات ظیعتن ترهس

ظرٍیط ّای ادٍاری

دٍرتیي ػمة

ظَییچ هىاًیىی درتْا

ووپرظَر وَلر

آچاروشی

فٌذن

تازٍیی ترف پاوي

پٌل وَلر ٍ تخاری

گردگیرّا

لَال درب ّا

فشٌگی ترهس

دظتِ راٌّوا

شلگیرّا ,گل پخش وي ّا ٍ واٍرّا

واتل درب هَتَر ٍ صٌذٍق ػمة

جؼثِ داشثَرد

دظتِ ترف پان وي

جاظیگاری

هیلِ ًگِ دارًذُ درب هَتَر

آفتاتگیر(ایراد دفرهگی)

هَتَر ٍ هىاًیسم ترف پان وي

پیچ ,هْرٍُ ,اشر ٍ تعت

جه صٌذٍق ػمة

آییٌِ ّای داخلی ٍ جاًثی ترلی خَدرٍ

جؼثِ فیَزّا

ترهس درب ّا

آتثٌذی ًفَر آب تِ داخل

لاب ظتَى ٍ لاب ّای تسئیٌی

صفحِ آهپر

واٍر الظتیه زاپاض

رگالش ظاًرٍف یىثار

ظیعتن صَتی ٍ تصَیری

یًَیت ّای وٌترل

لَگَ

هیل فرهاى

دظتِ هَتَر جلَ چپ/راظت

هىاًیسم تٌظین صٌذلی

ظگذظت

دظتِ هَتَر ػمة

هىاًیسم تاز وردى درب صٌذٍق ,درب هَتَر ٍ درب تان

ًوذ درب هَتَر

لطؼات لفل هروسی ٍ ولیِ لفل ّا

دیعه ترهس
هیل تؼادل وَتاُ ٍ تلٌذ

هىاًیسم شیشِ تاالتر

ظیثه طثك ٍ ظیثه فرهاى

تان خَدرٍ

دظتگیرُ ظمفی

ظین وشی ّا
فٌر لَل
ظاًرٍف ٍ هىاًیسم آى
ووه فٌر ػمة
تلثریٌگ چرخْای ػمة ٍ جلَ
ووه فٌر جلَ
رلِ ّای ترلی
ظٌعَر  ٍ TPMSهؼرفی آى
لطؼات ظیعتن ضذ ظرلت
دظتگیرُ ّای داخلی ٍ خارجی
وورتٌذ ایوٌی
ظین وشی فٌذن
وَیل
ولیِ ظٌعَرّا
حرارت گیر هٌیفَلذ دٍد
حرارت گیر لَلِ اگسٍز

اًثارُ ّای اگسٍز

