ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون برای شما به
اطالع میرساند به منظور بازدید ،کنترل و تعویض
قطعات مصرفی مطابق چک لیستهای اسکانیا الزم
است تا اتوبوس شما جهت انجام سرویس ادواری در
کیلومترهای تعیین شده به مراکز مجاز شرکت عقاب
افشان مراجعه نماید .لذا براساس شرایط و ضوابط
گارانتی در صورت عدم مراجعه اتوبوس به مراکز مجاز
عقاب افشان جهت انجام سرویسهای ادواری در
کیلومتر اعالمی مطابق جدول ارائه شده اتوبوس از
گارانتی خارج خواهد شد.
 فیلتر هواکش به هیچ عنوان به وسیله باد تمیز نشود و در
صورت خاک گرفتن حتما تعویض شود.
 شرایط محیط جاده (گرد و خاک ،رطوبت و )...بر زمان
تعویض فیلتر هواکش و درایر تاثیر میگذارد.
 هر  15ساعت کارکرد درجا معادل  1000کیلومتر پیمایش
است.

 در صورت عدم پذیرش توسط نمایندگی ،مشتریان گرامی
میتوانند با شماره تماس مرکز خدمات پس از فروش ،واحد
امور نمایندگی ها ،تماس حاصل نمایند.
 به منظور صرفه جویی در وقت و دریافت خدمات بهتر از
سیستم نوبت دهی تلفنی و اینترنتی خدمات پس از فروش
استفاده نمایید.

لیست تلفن مراکز مجاز عقاب افشان
تهران
021-33495585

اهواز
061-35556108

اصفهان 1
031-33876964

اصفهان 2
031-33863214

زاهدان
054-33516911

اردبیل
045-33817677

کرمان
034-32153024

تبریز
041-32463870

گرگان
017-32640940

زنجان
024-32383105

همدان
081-32546363

شیراز
071-38429458

مشهد1
051-33126000

کرج
026-23189333

مشهد2
051-33925514

جم
077-37644903

اراک

یزد
035-32725511

086-31544435

)021( 33 86 90 90
شبانه روز پاسخگوی شما میباشد
تهران -کیلومتر  5جاده خاوران – بعد از گردنه تنباکویی
امداد جاده سراسری )021( 33467131 :
ثبت شکایات و پیشنهادات )021( 33454262 :
شماره سامانه پیام کوتاه 30005 800 111 315 :
شماره نمابر )021( 33 86 08 64 :
نوبت دهی تلفنی )021( 33454262 :
نوبت دهی اینترنتیwww.OghabAfshan.com :

Aryanrad

مالک محترم و راننده گرامی:

مرکز خدمات پس از فروش عقاب افشان

لیست تلفن عاملیتهای تعویض روغن
تعویض روغن پویا
021-33851127

تعویض روغن ترمینال غرب

021-44668671

تهیه کننده :مرکز خدمات پس از فروش -آرین اکبری راد

 تمامی سرویسهای دورهای عالوه بر موارد ذکر شده شامل بازدیدهایی مطابق چک لیستهای اسکانیا میباشد.

روغن فن

روغن فرمان

روغن دیفرانسیل
API GL-5

روغن گیربکس
API GL-5

روغن موتور
SAE 10W40

و سرویس آسیابی در نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش عقاب افشان الزامی میباشد.
روغن ریتاردر
SAE 5w30

85W140

ادبلو

ضدیخ

بهران
مهر

پارتاک

 قابل ذکر است عالوه بر سرویسهای دورهای در هر 15000کیلومتر نیز تعویض روغن و فیلتر موتور ،کیت گازوئیل

شرح
نوع

ATF
DEXRON2

SAE 10W30

SAE 5W40
CD,CE

ACEA
E5-EURO3

85W140

ACEA E7

کد مدرکDO-50/0 :
تاریخ تدوین98/02/07 :
تاریخ آخرین بازنگری98/02/07:

سرویس و نگهداری

اتوبوس بین شهری

