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  بسمه تعالي

  

  ستاره ايرانسيار شركت دفترچه راهنماي خدمات امداد 

  ساعته) ٢٤(تلفن مركز پاسخگويي امداد

٤١٧١٦-٠٢١  

  ٣٥٦داخلي 

  

     ان روبروي شركت تام قبل از آزادگآدرس تعميرگاه مركزي: جاده مخصوص كرج به سمت تهران (شهيد لشگري) 

  ٤٨خيابان شهيد مطهري نبش خيابان يوسفيان پالك  -تهرانآدرس دفتر مركزي: 

٤١٧١٦-٠٢١  
www.setarehiran.com  

  كد مدرك:               

  ٠٢شماره بازنگري:         

  ٢٧/١٢/٩٨تاريخ بازنگري:         

 



 ٣ 

  گرامي: مشتري

با  لطفاً در صورتيكه مشترك خدمات ما ميباشيد و كارت اشتراك در اختيار نداريد، . خدمت رسان شما هستيم با افتخار

تماس گرفته و با اعالم شماره شاسي (بدنه) خودرو، اطالعات  ٠٢١-٤١٧١٦ به شماره تلفن:  اين شركت امداد پاسخگوييمركز 

 را دريافت نموده و در كادر مربوطه ثبت نماييد. لطفاً شماره تلفن همراه خود را نيز جهت ثبت در سابقه اطالعاتي اشتراك زير

  هره مند گرديد .فرماييد. اين اقدام به شما كمك خواهد كرد تا آسانتر از مزاياي ارائه خدمات، ب تكميل خود

  

  شماره اشتراك:                     

  

                    تاريخ شروع اشتراك:            

  

 تاريخ انقضاي اشتراك:          

  

در كمترين فرصت و  نمايداطالعات اين دفترچه به گونه اي نگارش شده كه دسترسي شما را به فهرست مطالب، تسهيل مي 

   فرماييد.اطالع حاصل  خدمــــات مورد نظرتان،مي توانيد از 

  شروع مي شود، مشمول ضوابط اين دفترچه خواهند بود. ٠١/٠١/١٣٩٩كليه مشتركيني كه  اشتراك خودروي آنها از تاريخ 
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اي تا دورترين نقاط ويژه خودروهاي جديد و داراي تكنولوژي پيشرفته و گسترش شبكه جاده با گسترش روزافزون استفاده از خودرو، به

واحد خدمات پس از  ،كارآمد پس از فروش و رقابتي شدن ارائه خدمات و همچنين توسعه چشمگير صنعت خودرو در كشوركشور 

مرسدس سواري خودروهاي به فروش شركت ستاره ايران با استفاده از توان ناوگان گسترده شركت امداد خودرو ايران، شبكه امدادرساني 

  در سراسر كشور تامين نموده و اميدوار است اين خدمات نوين مورد استقبال مشتريان محترم قرار گيرد.نيز بنز را 

 ه بر امدادرساني، عالوخدمت در اين نوع  ه است كهستاره ايران براي امدادرساني به مشتركين طراحي گرديدسيار كارت اشتراك امداد 

سوار متناسب جهت حمل خودرو رو خودو همچنين در صورت نياز،  ود مي نمايندرا مشمول خخدمات امدادي اولويت  يدر هر شرايط

  معيوب به صورت رايگان به محل خرابي خودرو اعزام خواهد شد.

به مشتركين خود جهت ارائه ايران  ستارهسيار شركت كليه نكات مهم مربوط به خدمات امداد  دفترچه راهنما (دفترچه حاضر) حاوي* 

 باشد.مي

اين دفترچه را به دقت مطالعه فرماييد تا در موقع نياز به خدمات از ضوابط مربوط مطلع باشيد. فقط موارد ذكر شده در اين دفترچه با 

 ايران متعهد نخواهد بود. ستارهتوجه به نوع اشتراك خريداري شده جزء تعهدات اين شركت بوده و خارج از موارد مذكور، شركت 
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  ايران ستارهشركت جدول شرح خدمات 
  

  ٦   جدول شرح خدمات و فهرست بهاء  
  ٧   امداد سيار به غير مشتركينبخش اول: خدمات    
  ٨   بخش دوم: خدمات امداد سيار   

  ٨  اهداف كلي -١         
  ٩  درخواست امداد -٢         
  ١٠   عملياتاعزام امدادگر و انجام  -٣         
  ١١   صدور صورتحساب -٤         
  ١٢  حمل خودرو و هزينه انتقال سرنشين -٥         

  ١٤   جذب و تمديد اشتراكبخش سوم:    
 ١٤   ضوابط جذب و تمديد - ١

  ١٦تخفيفات كارت اشتراك                                                                                        - ٢

  ١٦انصراف                                                                                                  ضوابط  - ٣
                                           ١٨                                                                                                   : توصيه هاي ايمنيچهارمبخش    
  ١٩   بخش پنجم: توصيه هاي پيش از سفر    

  ٢٠  نمايندگي هاي مجاز شركت ستاره ايران  بخش ششم:
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  ايرانستاره شركت سيار  امداد خدماتسطوح و شرح  -١جدول
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  ندارد طبق تعرفه  طبق تعرفه طبق تعرفه )در دوره وارانتي( غير مشترك

 رايگان طبق تعرفه رايگان رايگان دارندگان اشتراك امداد سيار

 

  ٩١٣٩فهرست بهاء اجرتهاي سال  -٢جدول

  هزينه(ريال)  اجرتكد  اجرت خدمات
تومان ٧٠٠٠٠ ٤٨٢٣٣  هزينه باتري كمكي  

تومان ٨٠٠٠٠ ٩٤٠٢٤ تهيه بنزين  
تومان ٠٠٠٥٤ ٩٤٠١١ تعويض زاپاس  

تومان ٣٠٠٠٠ ٩٤٠٤١ تنظيم باد چرخ در محل  
دميگرد تومان اضافه ٣٠٠٠هر كيلومتر خارج شهر  + تومان ١٥٠٠٠٠ ٠٠٠٠  حمل  

 

  اولويت امداد رساني با مشتركين مي باشد. -١توجه :  

  كارت اشتراك پس از يك دوره يكساله، قابل تمديد است. -٢            

 خواهد بود. منظور از اياب و ذهاب، اعزام امدادگر به محل خودروي معيوب است. خاطر نشان مي گردد طبق ضوابط هزينه اجرت تعميرات فني بر عهده مشتري *
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  امداد سيار به غير مشتركين خدمات بخش اول: 
  

   امداد سيار شركت ستاره ايران مركز پاسخگوييارتباط با    •

  هزينه حمل خودرو به محل مورد نظر مشتري طبق تعرفه دريافت ميگردد.   •

  اجرت تعميرات طبق تعرفه دريافت مي گردد.امدادگر و  هزينه اياب و ذهاب   •

  امـــدادگر موظف است يك نسخه از صورتحساب تكميل شده را با مهر و امضاء تحويل مشتري نمايد.   •

 يمركز رگاهي) به تعمينقاش و يصافكار( خودرو حادثهجهت انجام امور  البرز و تهرانهاي استان غير مشتركين در كهيصورت در* 

  .باشديم رانيا ستاره شركت عهده به آنها خودرو حمل نهيهز ند،يمراجعه نما

                               )است يالزام رانيا خودرو امداد شركت يرسم فاكتور(ارائه 
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  امداد سيار خدماتبخش دوم: 
  . اهداف كلي:١   

به و شود، مطابق ضوابط مندرج در اين دفترچه عنوان خدمتي در راستاي رضايت مشتريان انجام ميخدمات اشتراك امداد سيار كه به 

  :باشدشرح زير مي

  :(پاسخ گويي به درخواست مشتريان، راهنمايي و راه اندازي تلفني، اطالع رساني، پيگيري امور مشتريان و مشاوره فني)خدمات ارتباطي  

  :مل و جابجايي خودرو و انتقال سرنشينان)(انجام فعاليتهاي امدادي، راه اندازي خودرو در محل، حخدمات امدادي و حمل 

  . درخواست امداد:٢   

. در صورتيكه خودرو شما به علت نقص فني و يا حادثه از حركت باز ايستاده و يا حركت آن، احتمال بروز حادثه يا ايجاد خسارت ١-٢

ميسر هاي اصلي كشور دسترسي از طريق جادهاز كشور كه قابل اي را در پي داشته باشد، در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه 

  امكان پذير مي باشد.ايران تماس حاصل فرمائيد. امداد رساني فقط در داخل كشور   ٠٢١-٤١٧١٦باشد با شماره تلفن 

بايست به تعميرگاه مراجعه نمايد. اما باشد، مي. در صورتيكه خودرو دچار حادثه يا نقص فني گرديده ولي قادر به حركت ايمن ٢-٢

 د، در صورت امكان اقدام به اعزام امدادگر خواهد شد .يعيب در محل را داشته باش بازديدچنانچه درخواست اعزام امدادگر جهت 

نتقال داده و زن خودرو را روشن نموده، خودرو را به منتهي اليه سمت راست اهاي چشمك. به منظور رعايت موارد ايمني، چراغ ٣-٢

  عنوان عالمت مشخصه درب موتور را باال بزنيد و منتظر رسيدن امدادگر بمانيد. به



 ٩ 

 نمايند كه ميتوانيد جهت، شماره شناسايي خود را اعالم ميبه تماس شمادر هنگام پاسخگويي  امداد مركز پاسخگويي. كاركنان ٤-٢ 

  نماييد.يري و نحوه عملكرد كاركنان از آن استفاده پيگ

، ايراد خودرو ، نشاني دقيق محل توقفخودرو شاسيكامل شماره اشتراك يا شماره  لطفاً ،. در تماس با مركز پاسخگويي امداد٥-٢

پاسخگويي تلفن همراه خود و يا تلفني كه از طريق آن بتوان به شما دسترسي داشت را اعالم فرماييد. كاركنان مركز  خودرو و شماره

يا ، امدادگر عدم رفع مشكل خودروهاي فني الزم را انجام خواهند داد و در صورت ابتدا جهت رفع عيب خودرو، راهنماييدر امداد 

  .نمودرا به محل توقف خودرو اعزام خواهند خودرو سوار 

شناسان مركز پاسخگويي ركد پيگيري (شماره ثبت رايانه) را از كا . در صورت درخواست اعزام امدادگر به محل توقف خودرو، حتما٦ً-٢

  هاي بعدي، مورد استفاده قرار گيرد.دريافت نموده تا در صورت نياز به پيگيري امداد

) متناسب خودرو پس از ارتباط با مركز پاسخگويي امداد . ميانگين زمان انتظار مشتري (مدت زمان رسيدن امدادگر به محل توقف٧-٢

 ١٥خواهد بود و زمان انتظار بين  و ميزان تراكم درخواست امداده امداد، وضعيت ترافيك با فاصله محل توقف خودرو معيوب از پايگا

دادگر را به شما اعالم ، مدت زمان تقريبي رسيدن امصورت امكان، كارشناسان مركز پاسخگويي امداد باشد. درمي دقيقه ٤٥دقيقه تا 

  .خواهند نمود

گردد ودرصورت استفاده از اين خودروها مي مورد استفاده شخصي صادر . كارت اشتراك امدادي منحصراً جهت خودروهاي٨-٢

  گردد.كارت اشتراك باطل مي ممنوع و خودروهاي ديگربصورت خودروهاي عمومي و كار يا براي 
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موفق به اعزام امدادگر و يا  واحد عمليات، مركز پاسخگويي امدادو اخذ كد پيگيري از  . در صورتيكه پس از تماس مشترك٩-٢

خودروبر نگردد، هزينه انتقال خودرو به نزديكترين نمايندگي مجاز بر اساس  ضوابط شركت و با مراجعه حضوري يا تماس مشتري با 

 پيگيري و...) در تعهد خواهد بود. و كد و ارائه مدارك معتبر(فاكتور معتبر) CRM(اداره ارتباط با مشتري 

  

  . اعزام امدادگر و انجام عمليات:٣  

 اًو در صورت جابجايي به هر دليل، لطفاً سريع فرماييد از تغيير مكان خودرو اجتنابيا خودرو سوار قبل از رسيدن امدادگر   .١-٣ 

مركز  هتماس مجدد بايد، با و چنانچه به هر دليل از درخواست امداد منصرف شده برسانيد مركز پاسخگويي امدادمراتب را به اطالع 

  .فرماييدانصراف خود را اعالم  مراتب ،پاسخگويي امداد

شما را از اعزام امدادگر مطلع  به شماره تلفن همراه اعالم شده، با ارسال پيامك همزمان با اعزام امدادگر . مركز پاسخگويي امداد٢-٣

  خواهد نمود.

منقش به نام و آرم شركت امداد خودرو ايران بوده و امدادگران شركت نيز ، اعم از امدادگر و خودرو سوار . خودروهاي امدادي٣-٣

  باشند . داراي كارت شناسايي و ملبس به لباس فرم شركت مي

  . شركت امداد خودرو ايران مسئوليتي در قبال خودروهاي امدادي و امدادگران غير وابسته به اين شركت را ندارد.      ٤-٣

  اندازي خودرو خواهند نمود.سيدن به محل توقف خودرو، سعي در تعمير و راه. امدادگران پس از ر٥-٣

 حاضر صحت هويت امدادگر مركز پاسخگويي امداداز روي كارت شناسايي امدادگر حاضر در محل، از  ،. در صورت نياز ميتوانيد٦-٣

 را استعالم نماييد.
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  . صدور صورتحساب:٤   

تعميرات و بهاي قطعات تعويضي و دريافت داغي قطعات مشمول ضوابط  دوره گارانتي باشد، هزينه. در صورتيكه خودرو شما در ١-٤

. (در حال حاضر اين خدمت صرفاً در مورد باتري خودرو دوره گارانتي است و در غير اينصورت، طبق تعرفه به عهده مشتري خواهد بود

  امكان پذير ميباشد)

نمايد. در اجرت و بهاي قطعات تعويضي را براساس صورتحساب صادره از مشتري دريافت مي . امدادگر پس از پايان تعميرات،٢-٤

  اين صورت داغي قطعات تعويض شده متعلق به مشتري مي باشد.

. هزينه اياب و ذهاب امدادگر و بازديد خودرو براي موارد امدادي (مواردي كه خودرو متوقف شده و امكان حركت آن وجود ندارد ٣-٤

رايگان بوده و وجهي از  سيار ستاره ايرانشود) براي دارندگان كارت اشتراك امداد حركت آن موجب بروز خسارت يا حادثه مي و يا

  اين بابت از مشتري دريافت نخواهد شد.

  باشد.. اجرت و بهاي قطعات طبق تعرفه مي٤-٤

بايست كليه نسخ صورتحساب دريافت نمايد. مشتري مي . امدادگر مجاز نيست هيچ مبلغي را بدون درج در صورتحساب از مشتري ٥-

  آنها را امضا و رضايت خود را اعالم نمايد. ،را رويت نموده و در صورت تاييد

  . امدادگر موظف است يك نسخه از صورتحساب تكميل شده را با مهر و امضاء تحويل مشتري نمايد.٦-٤

شود نظرات ان در نظر گرفته شده است. از مشتريان محترم درخواست مي. بر روي صورتحساب، محلي براي درج نظرات مشتري٧-٤

  خود را در محل مشخص شده درج نمايند.
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  . حمل خودرو و هزينه انتقال سرنشين:٥   

عمل به را اندازي خودرو در محل ميسر نگردد، امدادگر هماهنگي الزم براي انتقال خودرو به تعميرگاه . چنانچه به هر دليل راه١-٥

  خواهد آورد.

  . به طور كلي اعزام جرثقيل يا خودروبر منوط به تشخيص و تاييد كارشناسان اين شركت مي باشد.٢-٥

ها صرفاً به نزديكترين تعميرگاه مجاز در تعهد اين شركت بوده و در داخل شهرها حمل خودرو به هر يك . حمل خودرو در جاده٣-٥

باشد. در اين صورت اخذ پذيرش از نمايندگي مجاز در حد امكان به عهده اين شركت پذير مينهاي مجاز همان شهر امكااز نمايندگي

و در  است و هزينه حمل خودرو براي دارندگان كارت اشتراك امداد رايگان بوده و مبلغي از اين بابت از مشترك دريافت نخواهد شد

كيلومتر از محل  ١٠٠شركت ستاره ايران، حمل خودرو تا شعاع  صورت تمايل مشتري به حمل خودرو خارج از نمايندگي هاي مجاز

  خرابي خودرو رايگان بوده و طي مسافت بيش از آن به عهده مشتري خواهد بود.

  . انتقال خودرو بسته به شرايط، به وسيله خودروبر، خودروسوار و يا جرثقيل خواهد بود.٤-٥

يطي كه خودرو در جاده هاي بين شهري متوقف شده باشد، به مالك خودرو . پرداخت هزينه انتقال سرنشينان خودرو در شرا٥-٥

  (كه نام وي در سند و كارت خودرو درج گرديده است) قابل پرداخت خواهد بود.

  . هزينه قابل پرداخت جهت انتقال سرنشينان خودرو متوقف شده، بر اساس كيلومتر طي شده و نرخ متعارف مي باشد.٦-٥

. چنانچه مشترك درخواست انتقال خودرو به تعميرگاه مورد نظر خود را داشته باشد، فاصله تعميرگاه مي بايست در حد ذكر ٧-٥

  باشد و اخذ پذيرش نيز با مشتري است.  ٣-٥شده دربند 



 ١٣ 

  . براي هر مورد امدادي، در صورت نياز به حمل، فقط يكبار حمل رايگان صورت خواهد گرفت.٨-٥

  باشد.حضور سرنشينان خودرو در اتومبيل در حال حمل ممنوع مي. ٩-٥

  . چنانچه خودروي معيوب داراي بار و اثاثيه باشد ، حمل بار و اثاثيه در تعهد شركت  نمي باشد. ١٠-٥

  . جبران خسارت وارده به خودرو در حين جابجايي و حمل و نقل، بر عهده شركت مي باشد.١١-٥

ايران تعهدي در برابر حمل مجروحان و مصدومان ندارد، اما در صورت امكان موضوع را به مراكز اورژانس  . شركت امداد خودرو١٢-٥

  و يا مراجع انتظامي اطالع خواهد داد.

ايران تماس برقرار ننموده و كد پيگيري دريافت  شركت ستاره مركز پاسخگويي امداد. در صورتيكه به هر دليل مشترك با ١٣-٥

بدون هماهنگي مركز تماس، اقدام به حمل خودرو يا سرنشينان آن نمايد، اين شركت تعهدي در برابر پرداخت هزينه ننموده باشد و

  هاي انجام شده ندارد.

  .  خسارت احتمالي كه در اثر نجات خودرو حادث مي گردد در تعهد اين شركت نمي باشد.١٤-٥

مسئوليتي در مورد نحوه تعميرات انجام شده و يا هيچ ، هاي غير مجاز پس از حمل خودرو به تعميرگاه شركت ستاره ايران. ١٥-٥

 .نخواهد داشتخسارات احتمالي وارده به خودرو در تعميرگاه را 

  



 ١٤ 

  : جذب و تمديد اشتراكسوم بخش
درهر سال  سال از زمان توليد مي توانند طبق ضوابط شركت براي تمديد اشتراك امداد سيار ١٠تا  مرسدس بنزكليه خودروهاي سواري 

  اقدام نمايند.

  

  . ضوابط جذب و تمديد: ١   

  روز) مي باشد.٣٦٥. مدت اعتبار اشتراك امداد سيار يك سال (١-١

  ميباشد.تمديد  كارت اشتراك قابلمشترك،  تمايل .  در صورت٢-١

  روز بعد فعال خواهد شد. ٢٤اشتراك در ساعت  .  ٣-١

  ايران است. ستارههاي داخلي شركت .  تمديد اشتراك تابع دستورالعمل٤-١

ساعت،  ٤٨. پس از تمديد اشتراك، پيامكي مبني بر تمديد اشتراك دريافت خواهيد كرد. در صورت عدم دريافت پيامك پس از ٥-١

  ايران پيگيري فرماييد. ستاره كتوضعيت اشتراك خود را از مركز تماس شر

باشد و با انتقال سند خودرو، مدارك مربوطه شامل دفترچه راهنماي خدمات .مدارك مربوط به كارت امداد سيار متعلق به خودرو مي٦-١ 

  امدادي و كارت اشتراك به مالك جديد تحويل داده شود.

بابت ابطال  و گرددباطل مي طبق نظركارشناسان شركت، اشتراك مذكور. درصورت اثبات هرگونه سوء استفاده ازكارت اشتراك، ٧-١

  شود.اشتراك وجهي به مشترك پرداخت نمي



 ١٥ 

جهت به  اطالعات فردي خود را تماس حاصل نموده و مركز پاسخگويي امداداطالعات مالك خودرو، با  تغيير درخواستدرصورت . ٨-١

  فرماييد.  به روز رسانيايران سيار ستاره  نمودن آن درسيستم امداد روز

ستاره  شركت يا تارنماو  شركت ستاره ايران . مشتريان محترم مي توانند با مراجعه و يا تماس با دفاتر بازاريابي، نمايندگي هاي مجاز٩-١

  مطابق با ضوابط اقدام نمايند. امداد سيار نسبت به خريد كارت اشتراك  )www.setarehiran.comايران (

عدم پذيرش خودرو و يا پذيرش باعث خودرو  كاركرد، سيستم برق و فنيهر گونه تغيير و يا دستكاري در كيلومتر مشتري گرامي . ١٠-١

  مشروط در شبكه نمايندگي هاي شركت ستاره ايران مواجه خواهيد شد.

  

  

  

  

 
 
  



 ١٦ 

  ، به شرح جدول زير محاسبه و منظور مي گردد:امداداشتراك  ات كارت. تخفيف٢   

 شمول تخفيف ميزان تخفيف شرح تخفيف

  خانواده شهدا ، جانبازان و ايثارگران

   همكاران در گروه صنعتي ايران خودرو

 ساير (مناسبت هاي خاص)
 

 

  
 

  جهت استفاده از تخفيفات، ارائه مستندات الزامي است. -

  و هنگام صدور كارت اشتراك اعمال خواهد شد. ساير تخفيفات طبق ضوابط شركت -

  . ضوابط انصراف از اشتراك:٣  

  دريافت نموده اند قابل پذيرش نمي باشد . ستاره ايران.  تقاضاي انصراف از مشتركيني كه اشتراك خود را از شركت ١-٣
  .  امكان انصراف براي مشتركيني كه به هر دليل غير فعال شده اند، وجود ندارد .٢-٣
  باشند امكان پذير نمي باشد . از خدمات حمل استفاده نموده.  انصراف براي مشتركيني كه ٣-٣
  
  



 ١٧ 

  . دريافت مبلغ انصراف اشتراك: ١-٣

مشترك كارت امداد سيار در صورت عدم دريافت خدمات امدادي، مي تواند تقاضاي انصراف نمايد. در اينصورت هزينه پرداختي به وي 

  به صورت روزشمار محاسبه مي گردد :بر اساس فرمول زير  

  

  مبلغ قابل پرداخت بابت انصراف برابراست با

 حق اشتراك پرداخت شده   -هزينه اشتراك  )  %١٢هزينه اشتراك )}+ /٣٦٥+ روز شمار ) * (٢({( 

 

 



 ١٨ 

  : توصيه هاي ايمنيچهارمبخش 
  

خودرو را باز ننمائيد، زيرا در اين حالت سيستم خنك  يا منبع انبساط . هرگز در حالتي كه موتور گرم و يا روشن است درب رادياتور١
  و احتمال ايجاد آسيب سوختگي به شما خواهد بود. كننده موتور نياز به هواگيري پيدا مي كند

  . پس از باز و بست درب رادياتور از محكم بسته شدن آن اطمينان حاصل نمائيد .٢
  آورده است يكباره خاموش ننمائيد.. هيچگاه خودروئي را كه جوش ٣
  .باتري كمكي يا تعويض باتري در محل خود قرار ندهيد و ترجيحاً از داخل اتاق خارج نماييد اتصال را هنگام. هرگز سوئيچ خودرو ٤
خاموش  موتور آنرادر صورت روشن شدن چراغ هاي هشدار قرمز رنگ در صفحه پشت آمپر، سريعاً خودرو در محلي امن متوقف و . ٥

  مشاوره بگيريد. مركز پاسخگويي امدادنماييد و از كارشناسان فني 
  را غير فعال نماييد. ESPهنگامي كه زمين لغزنده است (برف يا يخ) سيستم . ٦
  . هرگز خودرو را در محيط هاي سرپوشيده براي مدت زياد روشن نگذاريد.٧
  (صرفاً مدل هاي داراي زاپاس)داخل خودرو اطمينان حاصل نمائيد.. هميشه از وجود زاپاس، آچار چرخ، جك و مثلث خطر در ٨
  . از رانندگي با خودروئي كه صداي غير عادي از آن شنيده مي شود جداً خودداري فرمائيد.٩

  شده است.كه در دفترچه راهنماي خودرو توصيه  در داخل اتاق قرار دهيد كودك را حتماً به نحوي صندلي. ١٠
در صورت استفاده از مكمل در خودرو، شامل: مكمل سوخت، شيشه شوي، مواد شوينده بدنه و داخل خودرو و ... از . توصيه ميگردد ١١

  .ميباشند، صرفاً استفاده نماييدمورد تاييد شركت مرسدس بنز  ي كهمحصوالت
 
  



 ١٩ 

  توصيه هاي پيش از سفربخش پنجم:
  روغن موتور سطح . بازديد ١
  رساني و اتصاالت مربوط به آن. بازديد مسير سيستم سوخت ٢
  . عملكرد صحيح سيستم فرمان و باالنس چرخها و تنظيم باد چرخها٣
  . سالم بودن زاپاس و همراه داشتن آچار چرخ و جك و مثلث خطر٤
  ، روغن موتور، روغن ترمز،ي، آب مخزن شيشه شومايع خنك كننده موتور( :مايعات خودرو بازديد سطح. ٥
  (در فرمان هاي غير برقي) انروغن هيدروليك فرم 
  . اطمينان از عملكرد صحيح موتور برف پاك كن، تيغه هاي برف پاك كن و آب پاش٦
  و كولر . اطمينان از عملكرد سيستم بخاري٧
  مه شكن هاعقب، فالشر ها و خطر چراغ هاي جلو، چراغهاي  بازديد صحت عملكرد. ٨
  يدك. همراه داشتن فيوزهاي ٩

  برفگير) در جاده هاي كوهستاني و يا. همراه داشتن زنجير چرخ (در صورت تردد ١٠
  و ديسك ترمز چرخ ها. اطمينان از عملكرد صحيح سيستم ترمز و بازديد لنت ١١
  باتري و تست سيستم شارژ خودروقطب هاي  محكم بودن بست هاي. اطمينان از ١٢
  . بازديد تسمه خودرو ١٣
  صحيح گرمكن شيشه عقب و آينه هاي بغل و بازديد شيشه باالبر هاي برقي. . اطمينان از عملكرد١٤
 زير خودرو به لحاظ عدم وجود نشتي . بازديد محفظه موتور و١٥
  



 ٢٠ 

ليست نمايندگي هاي مجاز شركت ستاره ايرانبخش ششم:  

 



 ٢١ 

 

  

  ساعته) ٢٤( تلفن مركز پاسخگويي امداد

٤١٧١٦-٠٢١  

            ٣٥٦داخلي 
  ٤٨خيابان شهيد مطهري نبش خيابان يوسفيان پالك  -دفتر مركزي: تهرانآدرس     
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