
 

 کارت عضویت الماس
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( اعزام امدادگر متخصص 1

 رایگان نامحدود کیلومتر 50با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان نامحدود کیلومتر 150با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان نامحدود )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان نامحدود شارژ باطری در صورت دشارژ شدن باطری اتصال باطری 5

 رایگان نامحدود تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 رایگان نامحدود و محل کار( بنزین )به جز محل سکونتیتر ل 10لیتر و در جاده  4انی در شهر سوخت رس سوخت رسانی 7

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 8

 رایگان بار 1 صدور گواهینامه بین المللی )مراجعه به دفاتر صدور اسناد( خدمات صدور اسناد بین المللی 9

 % تخفیف15 بار 1 پالک ترانزیت و دفترچه مالکیت اسناد بین المللیخدمات صدور  10

 پرداخت مبلغ فاکتور 11
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری باال( 

 بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 کارت عضویت طالیی
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( اعزام امدادگر  1

 رایگان نامحدود کیلومتر 20با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان نامحدود کیلومتر 40با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 2 )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان بار 1 شارژ باطری در صورت دشارژ شدن باطری اتصال باطری 5

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 رایگان بار 1 کار( لیتر بنزین )به جز محل سکونت و محل 10لیتر و در جاده  4سوخت رسانی در شهر  سوخت رسانی 7

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 8

 رایگان بار 1 بازدید اتصاالت رادیاتور و فن عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 9

 رایگان بار 1 مدار برق خودرو و تست فیوزهابازدید  عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 10

 رایگان بار 1 بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 11

 رایگان بار 1 بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز عیب یابی و تعمیر سیستم کالج و ترمز 12

 % تخفیف20 بار 1 صدور گواهینامه بین الملل اسناد بین المللی خدمات صدور 13

 پرداخت مبلغ فاکتور 14
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری 

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود



 کارت عضویت نقره ای
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان نامحدود به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( متخصصاعزام امدادگر  1

 رایگان بار 2 کیلومتر 15  نمایندگی تابا خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان بار 2 کیلومتر 30با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 1 )هزینه باطری به عهده مشتریان می باشد( تعویض و نصب باطری تعویض باطری 4

 رایگان بار 1 صورت دشارژ شدن باطریشارژ باطری در  اتصال باطری 5

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 6

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  مشاوره تلفنی 7

 رایگان بار 1 رادیاتور و فنبازدید اتصاالت  عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 8

 رایگان بار 1 بازدید مدار برق خودرو و تست فیوزها عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 9

 رایگان بار 1 بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 10

 رایگان بار 1 بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز ترمزعیب یابی و تعمیر سیستم کالج و  11

 پرداخت مبلغ فاکتور 12
پرداخت هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری 

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 کارت عضویت برنزی
 شرح خدمات، هزینه ها و دامنه ارائه خدمات 

 

 شرح خدمات نوع خدمات ردیف
تعداد 

 خدمات

هزینه 

 خدمات
 رایگان بار 1 به صورت شبانه روزی در سراسر کشور )هزینه ایاب و ذهاب امدادگر( متخصصاعزام امدادگر  1

 رایگان بار 1 کیلومتر 10 با خودرو سوار و یدک کش تا اولین تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در شهر 2

 رایگان بار 1 کیلومتر 20با خودرو سوار و یدک کش تا اولین شهر، تعمیرگاه یا نمایندگی تا  حمل خودرو در جاده 3

 رایگان بار 1 تعویض الستیک پنچر با زاپاس تعویض الستیک 4

 بدون هزینه نامحدود (021) 6423و  09629ارائه خدمات کارشناسی فنی خودرو از طریق تماس با شماره تلفن  تلفنیمشاوره  5

 % تخفیف20 نامحدود بازدید اتصاالت رادیاتور و فن عیب یابی و تعمیر سیستم خنک کننده 6

 % تخفیف20 نامحدود بازدید مدار برق خودرو و تست فیوزها عیب یابی و تعمیر سیستم برق خودرو 7

 % تخفیف20 نامحدود بازدید مدار سوخت خودرو )صافی بنزین، پمپ بنزین و اتصاالت آن( عیب یابی و تعمیر سیستم سوخت رسانی 8

 % تخفیف20 نامحدود بازدید سیستم های مربوط به کالج و ترمز عیب یابی و تعمیر سیستم کالج و ترمز 9

 پرداخت مبلغ فاکتور 10
هزینه خدمات در صورت عدم امکان ارائه سرویس امدادی )ناشی از ترافیک کاری  پرداخت

 باال( بر اساس تعرفه خدمات امداد خودرو کانون
 تعرفه کانون نامحدود

 

 


