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  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به  

  TUھاي تعويض در پوش فیلتر روغن موتور حائز اھمیت در زمان نكات لزوم رعايت   موضوع: 

 ؛با سالم و احترام              

با توجه به اهمیت موضوع حفظ ایمنی و کیفیت خودرو و همچنین صیانت از حقوق مشتریان گرامی ، 

) اطالع رسانی الزم را    HAND OVERمقتضی است نمایندگیهاي محترم در زمان تحویل خودرو ( 

، رانا ، دانگ فنگ  207، پژو  206( پژو  TUدر خصوص رعایت شرایط مرتبط با فیلتر روغن موتورهاي 

) بعمل آورده ، تعهد نامه و بروشور تهیه شده ( پیوست ) در این خصوص را به کلیه   TU5و پارس 

  مشتریان تحویل نمایند.

امید است همچون گذشته با همکاري مناسب نمایندگی ها ، رضایت کامل مشتریان محترم جلب 

  گردد.

  

                                                                                                         

  

  

  

 48228832تلفن پاسخگویی:                                                                                                           

بازاریابی و فروش سرپرست معاونت  



  

  
  TUهاي تعویض در پوش فیلتر روغن موتور حائز اهمیت در زمان نکات لزوم رعایت موضوع: 

 
 

..اعالم اينجانب ................ به شماره ملي ..................مالك خودرو  به شماره شاسي ............و شماره انتظامي ...............            

مي دارم كه شركت ايران خودرو تمامي اطالعات الزم و ضروري در خصوص خطرات تعويض درپوش فيلتر روغن موتور، 

م تعميرگاه هاي مجاز ايران خورو را در اختيار اينجانب قرار داده و متعهد مي گردم در صورت بروز هرگونه خارج از سيست

عيب يا نقص در قطعه موصوف در هر مكاني جهت تعويض قطعه به نمايندگيهاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نمايم 

ر صورت عدم انجام اين تعهد هرگونه خسارتي به سرنشينان و خودرو اينجانب و يا خودرو و سرنشينان اشخاص  ثالث  و د

وارد آيد متهد به جبران خسارت بوده و حق هيچ گونه شكايتي از شركت ايران خودرو و ساير شركت هاي تابعه آن را در 

شخاص ثالث اينجانب متعهد به اطالع رساني و آگاه نمودن خريدار اين خصوص ندارم. ضمناٌ در صورت انتقال خودرو به ا

 در اين خصوص خواهم بود. 
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