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 -0هدف:
اهداف تدوين شاخص هاي طرح توسعه در نمايندگي هاي مجاز شامل موارد ذيل مي باشد:
 -0-0اصالح توزيع و ميزان پراكندگي امدادگران و خودروهاي امدادي
-1-0

دسترسي مشتريان به امدادگر

 -9-0برنامه ريزي و اجراي طرح توسعه شبکه امداد سيار

 -1محدوده و دامنه كاربرد:
محدوده اين طرح شامل توسعه نمايندگي هاي مجاز تعميراتي شركت رخش خودرو ديزل در كليه نقاط كشور،
استان ها  ،شهرستان ها و  ...مي باشد.

 -9مسئولیت ها:
مسئوليت تدوين و تاييد طرح هاي توسعه و اجراي طرح در جهت توسعه شبکه امدادي در تمامي مناطق كشور بر
عهده مديريت خدمات پس از فروش شركت مي باشد.
 -4تعاریف:
امددادگر :فردي استتتت كته داراي مجوز انجتاي تعميرات ،ارايته خدمات پس از فروش و تامين موعات مورد نياز
مشتريان در محل از سوي شركت توسعه صنايع خودرو مي باشد.
خودروي امداد :خودرويي است كه داراي تجهيزات فني و عمومي مناسب جهت انجاي تعميرات استاندارد براي رفع
ايرادات جزئي و يا اضوراري (مابل حل) ،به همراه ليست موعات و ابزارآالت و دفترچه ليست خدمات امدادي
مي باشد .اين خودرو در چارچوب استانداردهاي شركت رخش خودرو ديزل و آئين نامه وزرات صنعت ،معدن
و تجارت فعاليت مي كند.
تعریف خودرو استاندارد امداد تعمیراتی رخش خودرو دیزل
مشخصات خودرو استاندارد امداد تعمیراتی رخش خودرو دیزل به شرح ذیل میباشد:
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 -0شماره تماس امداد رخش خودرو و نام رخش در زمینه زرد و با نوشته قرمز در دو طرف خودرو نصب گردد به طوري
كه از فاصله حداقل  90متري كامال خوانا باشد.
 -1خودرو تعمیراتی باید فضایی براي جعبه ابزار و قطعات یدكی پرگردش تعریف شده از طرف امور انبارها داشته باشد.
 -9خودرو امداد رخش خودرو باید از نظر ظاهري و فنی بدون هیچ گونه ایراد باشد.
 -4خودرو امداد میبایست هر هفته مورد بازبینی چشمی و فنی توسط كارشناسان فنی رخش قرار گرفته و برگ كنترل
با ذكر تاریخ و نام كارشناس روي داشبورد قرار داده شود.
 -0حداقل قدرت موتور خودرو امداد رخش خودرو دیزل باید  000اسب بخار باشد.
 -0خودرو امداد شركت رخش خودرو حتما باید توسط رانندگان با مجرب و داراي گواهینامه رانندگی پایه یك و یا دو
باشد.
 -1خودرو امداد رخش خودرو باید یك یا دو صندلی اضافی جهت سوار شدن مالك خودرو معیوب داشته باشد.
 -8خودرو امداد تعمیراتی رخش خودرو باید داراي حداقل ابزارهاي الزم جهت تعمیرات سبك و بین راهی را داشته
باشد.

تعریف خودرو استاندارد امداد یدك كش شركت رخش خودرو دیزل
مشخصات امداد یدكش شركت رخش خودرو دیزل به شرح ذیل میباشد
 -0شماره تماس امداد و نام شركت رخش خودرو دیزل با زمینه زرد و نوشته قرمز در جلو و یا دربهاي بغل خودرو
نوشته شده باشد بطوري كه از فاصله حداقل  90متري كامال خوانا باشد.
 -1راننده خودرو امداد یدكش رخش خودرو دیزل الزاما" باید داراي گواهی نامه پایه یك باشد.
 -9خود رو امداد یدك كش رخش خودرو الزاما باید جفت محور باشد تا بتواند در مواقع بارندگی بدون لغزش خودرو
معیوب را یدك كند.
 -4حداقل توان موتور امداد یدك كش رخش خودرو دیزل باید  900اسب بخار و حداقل گشتاور آن باید  0900نیوتن
متر باشد.
 -0در انتهاي شاسی خودرو امداد یدك كش رخش خودرو الزاما باید ( towing hitchقطعه كوپلینگ ) نصب شده
باشد.
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 -0خودرو یدك كش باید داراي میله ثابت یدك و حداقل ابزار جهت كوپله خودرو معیوب را داشته باشد.
شرح:شركت امداد خودروي رخش خودرو با هدف ارائه خدمات سيار و امدادي به خودروهاي توليدي رخش خودرو ديزل و در نهايت جلب
رضايت بيشتر استفاده كنندگان از خودرو هاي توليدي رخش خودرو ديزل ،با بهره گيري از ناوگان مجهز و پرسنل كارآزموده و با
تجربه در اواخر سال  1893تاسيس گرديده است.
اگر شما يکي از مشتريان و خريداران محصوالت سايپا ديزل هستيد ميتوانيد از طريق شماره تلفن 7614622140ازساعت  0:87صبح
الي  13عصر (به جز اياي تعويل) با مركز پياي امداد رنا تماس بگيريد.
مشتریان امداد:
مشتري گارانتی :خودروي مشتري تحت شرايط گارانتي است و به علت نقص فني مادر به مراجعه به نمايندگي نميباشد  .ارائه خدمات
امدادي صرفا به خودروهاي تحت پوشش گارانتی موابق تعاريف دفترچه گارانتي (بازه زماني و كيلومتر تعيين شده) صورت مي پذيرد.
نحوه پوشش هزینه هاي امدادي:
هزينه هاي مربوط به اياب وذهاب امدادگران  ،حق بازديد و هزينه موعات و اجرت تعويض موعات از مشتريان تحت پوشش گارانتي
خودرو دريافت نميگردد .
چنانچه خودرو در دوران گارانتي مرار داشت ولي خدمات مورد نياز با توجه به دستورالعمل و ضوابط گارانتي خارج از محل گارانتي
باشد ،اجرت و هزينه اياب و ذهاب و ساير هزينه ها موابق با نرخ استاندارد شركت از مشتري دريافت مي گردد.
شرایط وضوابط و هزینه هاي حمل خودرو :
حمل خودرو در جاده ها صرفاً به نزديکترين نمايندگي مجاز در تعهد اين شركت بوده و هزينه حمل خودرو با جرثقيل در زمان گارانتي،
منوط به دريافت كد امداد و گارانتي بودن خودرو و تعميرات مي باشد .با توجه به اين نکته كه تعميرات در محل به دليل طوالني بودن
تعميرات ،عدي وجود موعه و  ....مقدور نباشد امداد خواه با هماهنگي اداره امداد و استعالمات اخذ شده امداي به حمل خودرو به
نزديکتر ين نمايندگي نموده و سپس نسبت به پرداخت هزينه امداي و ارائه صورتحساب رسمي حمل با جرثقيل به نمايندگي امداي
مي نمايد .پس از بررسي مستندات توسط اداره امداد هزينه حمل به امداد خواه مستقيما عودت مي گردد.
پوشش امداد جاده اي  :در تماي نقاط داخل مرزهاي كشور پوشش ارائه خدمات امدادي صورت مي پذيرد .
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مراحل رسیدگی امداد خودرو به درخواست شما
مشتريان محصوالت رخش خودرو ديزل با شماره هاي اعالي شده در دفترچه گارانتي و وب سايت شركت خدمات فني رخش خودرو
ديزل تماس حاصل مي نمايد .مركز تماس امداد نسبت به دريافت اطالعات خودرو شامل :شماره شاسي ،شرايط گارانتي و وارانتي و
مشخصات مالك يا راننده ،تلفن تماس همراه ،محل خرابي خودرو ،نوع و شرح عيب در صورت تشخيص ،از مشتري امداي نموده و پس
از كنترل مشخصات خودرو در سيستم و اطمينان از مرار داشتن خودرو در بازه كيلومتر و زمان گارانتي نسبت به ثبت آن در سيستم
امداد امداي مي نمايد و كدامداد به مشتري اختصاص يافته و به مشتري اعالي مي گردد .در ادامه شرح عيب به كارشناس فني مركز
امداد اعالي شده و ايشان با برمراري تماس تلفني با مشتري در صورتي كه رفع ايراد امکان پذير باشد راهنماييهاي الزي به راننده صورت
مي پذيرد و در صورت حل مشکل و راه اندازي خودرو ،موضوع به مركز امداد اعالي مي گردد .در صورتي كه مشکل مشتري برطرف
نگرديد نوع ارائه خدمت از سوي كارشناس فني شامل حمل خودرو با جرثقيل و يا اعزاي امدادگر تعيين ،و به مركز تماس امداد اعالي
مي گردد.
شعاع تحت پوشش نمايندگي ها حسب تشخيص اداره امداد تعيين گرديده و نمايندگي ها موظف به ارائه خدمات امدادي مي باشند.
در صورت تشخي ص به اعزاي امدادگر ،مركز امداد ،موضوع را به نزديکترين نمايندگي با توجه به محدوده تعريف شده ارجاع سيستمي
مي دهد و طي تماس تلفني موضوع را نيز منتقل مي نمايد .نمايندگي نسبت به ارسال امدادگر امداي نموده و امداي به رفع خرابي
مي نمايد.
در صورت عدم انجام كار به هر دلیلی با امدادگر با مركز امداد تماس حاصل نموده و نسبت به هماهنگی جرثقیل و حمل
خودرو به نمایندگی مطابق ضوابط گارانتی و مجوز اداره امداد اقدام می نماید .در صورتیكه به هر دلیل مشتري با اداره
امداد شركت رخش خودرو دیزل تماس برقرار ننموده و كدپیگیري نداشته باشد و بدون هماهنگی مركز تماس اقدام به
حمل خودرو نماید ،این شركت تعهدي در برابر پرداخت هزینه هاي انجام شده ندارد.

هزینه امداد خودرو
هزينه امداد خودرو بر اساس جدول زير مابل اندازه گيري است :
هزينه ناوگان حق الزحمه ورودي
( )Aپاداش راه اندازي
( )Bحمل تا  17كيلومتر
( )Cهر كيلومتر مسافت طي شده (بيش از 17كيلومتر)
( )Dهر كيلومتر حمل (بيش از 17كيلومتر) تومف به ازاي هر ساعت ()I
يدك كش كاماز ده چرخ 607777:
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امداد تعميراتي  677/777:كليه ميمت ها به ريال است.

روش محاسبه قیمت فروش خدمات
 : Fميزان مسافت طي شده اجرت حمل زير  17كيلومتر = ( I * J ) + C + A
اجرت حمل باالي  17كيلومتر = ( I * J ) + [E * (G -10) ]+ [D *( F-10) ] + C + A
اجرت راه اندازي = H+ ( TM* Ø )+ [D* (F-10) ]+ B + A
 : Gميزان مسافت حمل
 : Hهزينه موعه
 : TMمدت زمان انجاي كار
 : Øنرخ اجرت ساعتي امداد خودرو
 : Jباالي نيم ساعت ميزان تومف
* در شب و اياي تعويل  47درصد به نرخ فوق اضافه مي شود.
* هزينه تومف تا نيم ساعت محاسبه نمي گردد و با گذشت نيم ساعت از ابتداي تومف محاسبه مي گردد.

در صورتي كه خودرو داراي گارانتي باشد هزينه امداد خودرو بدين صورت است كه در گارانتي اوليه ،امداد خودرو اين تعهد را دارد كه
هنگاي وموع هرگونه ايراد ناشي از كيفيت نامولوب مواد و يا فرآيند نامناسب ساخت محصول خود ،تحت شرايط و زماني خاص ،جهت
رفع آن چه از طريق تعمير و چه از طريق تعويض موعات امداي نمايد.ومتي كه اين اتفاق مي افتد،كليه هزينه ها به عهده توليد كننده
محصول است.
تعهدات گارانتي امداد خودرو شامل موارد زير است :
-

هزينه اجرت تعويض يا تعمير موعه

-

ميمت موعات تعويضي و هزينه هاي جانبي

همچنين براي استفاده از خدمات گارانتي كليه شرايط زير مورد نياز است :
-

خودرو در محدوده زماني و كيلومتري معتبر براي دوره گارانتي باشد.

-

داشتن كارت هوشمند خودرو
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بررسي وضعيت سرويس اوليه موابق با شرايط در اين موارد گارانتي شامل خودرو نمي شود :
-

عبور سن خودرو از شرط ماه و عبور مسافت پيموده شده توسط خودرو از شرط كيلومتر

-

دستکاري در سيستم كيلومتر شمار خودرو هاي مزايده اي استفاده از مواد مصرفي ( روغن ،گاز كولر ،فيلتر و  )...و موعات غير استاندارد
( موعات تامين شده از منابعي كه مورد تاييد شركت سايپا يدك نباشند).

در

-

اعمال بار يا فشار بيش از حد به خودرو يا هريك از موعات آن

-

شرايط نامناسب نگهداري

-

بي توجهي به عالئم هشداردهنده خودرو مانند درجه آب

-

هرگونه تغيير يا دستکاري در موعات كه موجب تغيير شرايط كار و اعمال بار اضافي به خودرو گردد

-

هرگونه تعميرات در مراكز تعمير غير از نمايندگي هاي شركت سايپا يدك

-

تصادفات ،بالياي طبيعي وهرگونه تخريب با عامل بيروني

در راستاي اهداف تعيين شده و جهت توسعه خدمت رساني امدادي ،اين شركت امداي به تعريف و تدوين شاخص هايي
نموده است تا با بررسي وضعيت فعلي شاخص ها و مقايسه آن با گذشته به نقوه بهينه تعداد خودرو هاي امدادي و
امدادگران براي سال مد نظر حاصل شود.
شاخص ها:
 تعداد تماس هاي امدادي شركت رخش خودرو ديزل به تفکيك مناطق از ابتدا تاكنون
 تعداد درخواست ها و اعزاي هاي امدادي در سال
 متوسط درصد تعميرات امدادي در سال
 متوسط ظرفيت امداد رساني به مشتريان امداد خواه در هر منوقه
 تعداد خودروهاي امدادي به تفکيك مناطق
 تعداد امدادگران به تفکيك هر منوقه
ارتقاء كمی شبكه:
ارتقاء كمي شبکه بر اساس ضوابط و نيازهايي صورت مي پذيرد كه از طريق تحليل اطالعات زير بدست مي آيد:


بر اساس پراكنش فروش  /نياز محصوالت به خدمات امدادي بر اساس سن محصوالت



بر اساس محصوالت فروخته شده و ضريب مراجعات امدادي

