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اًجام سرٍيس ّاي دٍرُ اي طثك تَصيِ شروت سازًذُ تاػث افسايش لاتليت اطويٌاى ٍ دٍام خَدرٍ ٍ خيشگيري از ػيَب ًاخَاستِ هي گردد.



اًجام سرٍيس ّاي اٍليِ ،ثاًَيِ ٍ دٍرُ اي در دٍرُ گاراًتي الساهي است ٍ ػذم اًجام آى تاػث اتطال گاراًتي خَدرٍ هي گردد.



ّسيٌِ اًجام سرٍيس ّاي ثاًَيِ ٍ دٍرُ اي ترػْذُ هشتري هي تاشذ.

اًَاع سرٍيس ّاي دٍرُ اي :
اًَاع سرٍيس تؼييي شذُ تراي ايي خَدرٍ شاهل سرٍيس  S ٍ P ، C ، B ، Aهي تاشٌذ

سرویس ها:
جذٍل زهاًي اًجام سرٍيس ّاي اٍليِ ،ثاًَيِ ٍ دٍرُ اي خَدرٍّاي ٍاًت زاهياد ديسل يَرٍ 5
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جذٍل اًجام سرٍيس ّاي دٍرُ اي خَدرٍّاي ٍاًت زاهياد ديسل يَرٍ  – 5ويلَهترّاي خاص
سرٍيس ّاي تؼريف شذُ

ويلَهتر (زهاى)
1000 Km

تخليِ آب فيلتر اٍليِ ٍ فيلترثاًَيِ سَخت )تَسط هشتري(

2500 Km

تويس وردى فيلتر َّا
تويس واري سٌسَر جرياى َّا
تؼَيض رٍغي هَتَر

)5000 Km (6M

تؼَيض فيلتر اٍليِ سَخت (آتگير)
تؼَيض فيلتر ثاًَيِ سَخت
تؼَيض فيلتر رٍغي
تؼَيض فيلتر َّا

15000 Km
)30000 Km (24M

گريس واري چْار شاخ گارداى
تازديذ اتصاالت ٍ ًشتي اگسٍز
تؼَيض رٍغي گيرتىس
تويس واري سيستن خٌه وٌٌذُ هَتَر (رادياتَر)

)40000 Km (30M

تؼَيض رٍغي ديفراًسيل
تؼَيض هايغ خٌه وٌٌذُ هَتَر

50000 Km

تؼَيض واتاليست
تؼَيض رٍغي گيرتىس

)60000 Km (42M

تؼَيض رٍغي والچ
تؼَيض رٍغي ترهس

)80000 Km (54M

تؼَيض رٍغي ديفراًسيل
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شرح انواع سرویس ها :
سرویس P
تازديذ ٍضؼيت تسوِ ديٌام  ،وَلر ٍ تٌظين آًْا در صَرت ًياز
تازديذ هايغ خٌه وٌٌذُ هَتَر ٍ رفغ ًشتي از لَلِ ّاي سيستن خٌه واري
تازديذ سيستن اگسٍز شاهل اتصاالت  ،واتاليست ٍ هٌثغ اگسٍز از ًظر ًشتي ٍ سَراخ شذگي ٍ ػايك
تازديذ هيساى رٍغي هَتَر ٍ تازديذ فيلتر رٍغي (تازديذ ًشتي هَتَر)
تازديذ رٍغي ٍاسىازيي (گيرتىس ٍ ديفراًسيل) ٍ ًشتي
تازديذ

تازديذ هيساى آب تاتري ،هيساى غلظت آى ،اتصاالت ٍ تررسي شارش تاتري
تازديذ هخسى رٍغي ترهس ٍ والچ
تازديذ ػولىرد سيستن ّاي ترهس ّاي جلَ ٍ ػمة (ًشتي – تواس لَلِ ّاي ترهس)
تازديذ سيستن والچ ٍ تٌظين (رگالش) در صَرت لسٍم
تازديذ ٍضؼيت تان سَخت ،لَلِ ّاي سَخت ،شيلٌگ ّا ٍ اتصاالت ٍ فيلتر سَخت از ًظر ًشتي ٍ ػولىرد هٌاسة
تازديذ سَخاج  EGRاز ًظر ػولىرد ٍ تازديذ ًشتي آب ،خٌه وي EGR
تازديذ تَرتَ شارش (اتصاالت ،تست ّاً ،شتي رٍغي ٍ ،ػولىردي)
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سرویس S
رٍغي هَتَر
فيلتر رٍغي
تؼَيض

فيلتر اٍليِ سَخت
فيلتر ثاًَيِ سَخت
فيلتر َّا

تازديذ

تويسواري سٌسَر جرياى َّا
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سرویس A
تويس وردى ايٌتروَلر
تازديذ سَخاج  EGRاز ًظر ػولىرد ٍ تازديذ ًشتي آب  ،خٌه وي EGR
تازديذ تسوِ ّا (ديٌام ٍ وَلر) از ًظر تريذگي  ،ساييذگي ٍ وشش (سفتي)
تازديذ تَرتَشارش (اتصاالت ،تست ّاً ،شتي رٍغي ٍ ػولىردي)
رٍغي گيرتىس
رٍغي ديفراًسيل
رٍغي ّيذرٍليه فرهاى
ٍضؼيت تاتري ٍ اتصاالت ،هيساى الىترٍليت تاتري ٍ غلظت آى
خذال والچ
اتصاالت ،لَلِ ّا ٍ شيلٌگ ّاي ترهس ٍ شيلٌگ هىش تَستر ترهس ،سَخاج وٌترل ٍ تست ّا
خذال ترهس
رٍغي ترهس
تازديذ ّا

رٍغي والچ
ترهس دستي
لٌت ترهس جلَ (ديسىي)
لٌت ترهس ػمة (واسِ اي)
لَلِ ٍ اتصاالت فرهاى
طرز وار فرهاى ٍ خَستِ جؼثِ فرهاى
رٍغي گيرتىس
فشار تاد الستيه ّا
وورتٌذ ّاي ايوٌي
چراؽ ّا ٍ ػالئن
تَق ،ترف خان وي ٍ شيشِ شَي جلَ
تررسي ًشتي از هجوَػِ هَتَر ٍ گيرتىس
تازديذ ٍ تويسواري واتاليست
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سرویس B
تويس وردى ايٌتروَلر
تازديذ شيلٌگ ّاي سيستن خٌه وٌٌذُ هَتَر ٍ تست ّاي هرتَطِ ٍ ،اتر خوح
تازديذ سَخاج  EGRاز ًظر ػولىرد ٍ تازديذ ًشتي آب  ،خٌه وي EGR
تازديذ تسوِ ّا (ديٌام ٍ وَلر) از ًظر تريذگي  ،ساييذگي ٍ وشش (سفتي)
تازديذ تَرتَشارش (اتصاالت ،تست ّاً ،شتي رٍغي ٍ ػولىردي)
رٍغي گيرتىس
رٍغي ديفراًسيل
سيستن سَخت رساًي ( تان ،لَلِ ّاي سَخت ،شيلٌگ ّا ٍ اتصاالت)
ٍضؼيت تاتري ٍ اتصاالت ،هيساى الىترٍليت تاتري ٍ غلظت آى
خذال والچ
اتصاالت ،لَلِ ّا ٍ شيلٌگ ّاي ترهس ٍ شيلٌگ هىش تَستر ترهس ،سَخاج وٌترل ٍ تست ّا
خذال ترهس
رٍغي ترهس
رٍغي والچ
ترهس دستي
تلثريٌگ ٍ لمي چرخ ّاي جلَ ٍ ػمة
لٌت ترهس جلَ (ديسىي)
تازديذ ّا

لٌت ترهس ػمة (واسِ اي)
لَلِ ٍ اتصاالت فرهاى
طرز وار فرهاى ٍ خَستِ جؼثِ فرهاى
رٍغي گيرتىس
گردگيرّاي خلَس ٍ جؼثِ فرهاى
سيستن تؼليك ،ووه فٌرّا
فشار تاد الستيه ّا
وورتٌذ ّاي ايوٌي
چراؽ ّا ٍ ػالئن
تَق ،ترف خان وي ٍ شيشِ شَي جلَ
سيستن تَْيِ هطثَع
تازديذ ٍ وٌترل گشتاٍر وليِ اتصاالت ايوٌي
تررسي ًشتي از هجوَػِ هَتَر ٍ گيرتىس
تازديذ ٍ تويسواري واتاليست
رٍغي ّيذرٍليه فرهاى
سيستن ترهس ضذ لفل ABS
آچاروشي خيچ ّاي اتصال اتاق تِ شاسي
ػية ياتي ٍ رفغ خطاّا تا دستگاُ ػية ياب
تازديذ زٍاياي چرخ

سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیسل یورو 5
سرویس C
تويس وردى ايٌتروَلر
تازديذ سَخاج  EGRاز ًظر ػولىرد ٍ تازديذ ًشتي آب  ،خٌه وي EGR
تازديذ تسوِ ّا (ديٌام ٍ وَلر) از ًظر تريذگي  ،ساييذگي ٍ وشش (سفتي)
تازديذ تَرتَشارش (اتصاالت ،تست ّاً ،شتي رٍغي ٍ ػولىردي)
رٍغي گيرتىس
رٍغي ديفراًسيل
ٍضؼيت تاتري ٍ اتصاالت ،هيساى الىترٍليت تاتري ٍ غلظت آى
خذال والچ
اتصاالت ،لَلِ ّا ٍ شيلٌگ ّاي ترهس ٍ شيلٌگ هىش تَستر ترهس ،سَخاج وٌترل ٍ تست ّا
خذال ترهس
رٍغي ترهس
رٍغي والچ
تازديذ ّا

ترهس دستي
لٌت ترهس جلَ (ديسىي)
لٌت ترهس ػمة (واسِ اي)
لَلِ ٍ اتصاالت فرهاى
طرز وار فرهاى ٍ خَستِ جؼثِ فرهاى
رٍغي گيرتىس
فشار تاد الستيه ّا
وورتٌذ ّاي ايوٌي
چراؽ ّا ٍ ػالئن
تَق ،ترف خان وي ٍ شيشِ شَي جلَ
تررسي ًشتي از هجوَػِ هَتَر ٍ گيرتىس
تازديذ ٍ تويسواري واتاليست
رٍغي ّيذرٍليه فرهاى
سيستن ترهس ضذ لفل ABS

