FEELING GOOD, DRIVING HAPPY.
MOPAR® VEHICLE PROTECTION, ALL THE SERVICES FOR YOUR CAR.

EASYCARE A prepaid scheduled service plan to cover your needs.
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MAINTAIN YOUR VEHICLE IN TOP CONDITION
WITH MOPAR® VEHICLE PROTECTION:
SERVICE PLANS THAT SUIT YOUR NEEDS
By choosing a Service and Maintenance Plan from MOPAR, you can now give your vehicle great coverage
as it will be maintained by MOPAR-trained technicians using only authorized parts and accessories, and
backed by the manufacturer.
Select from the Contract Plans described in the following pages to suit your needs. All Service
and Maintenance Plans are applicable in the Middle East.
Your Service Plan has been specifically selected to maximize the life and
condition of your car.
Recommended plans for drivers:
3 years / 60,000 km (whichever comes first)
5 years / 100,000 km (whichever comes first)
7 Years / 140,000 km (whichever comes first)
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Service and Maintenance Plans

Service and Maintenance Plans

WHAT’S INCLUDED?

WHAT’S INCLUDED?

3yr/60,000 km (whichever comes first)

5yr/100,000 km (whichever comes first)

Quantity
6
6
3
3
1
1
1
2
3

BASIC
Schedule A: (6 intervals) covers every 10,000 km inspection or 6 months as per engineering recommendation
followed by below-listed replaceable items*:
Description
Engine oil (12 for Schedule B)
Engine oil filter (12 for Schedule B)
Engine air filter
Cabin air filter
Transmission fluid and filter (every 40,000 km)**
Front & rear axle oil (every 40,000 km)
Transfer case oil**
MOPAR Injector Cleaner (pour in fuel tank) (every 30,000km)
MOPAR Windscreen Washer (every 20,000km)

*In addition to above, please refer to the autobiography book for recommended inspection.
**For up to 2017 Wrangler Models only.
Note: If the car is equipped with 8-speed transmission, transmission oil replacement is not required - filled for lifetime.

Quantity
1
1
2
1
2
1
1

PLUS – includes BASIC and the following:
Description
Front brake pads (set)
Rear brake pads (set)
Wiper blades front (set)
Wiper blades rear (set)
Brake disc skimming (front or rear)
Spark Plug (set)
Brake fluid

Schedule B: 5,000 km or 3 months
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Quantity
1
1
1
1
1
1
2
2

EXTRA – includes PLUS and the following:
Description
Front brake pads (set)
Front brake discs
Rear brake pads (set)
Rear brake discs
Wiper blades - front (set)
Wiper blades - rear (set)
Brake disc skimming (front or rear)
Brake fluid

Quantity
10
10
5
5
2
2
1***

BASIC
Schedule A: (10 intervals) covers every 10,000 km inspection or 6 months as per engineering recommendation
followed by below-listed replaceable items*:
Description
Quantity Description
Engine oil (20 for Schedule B)
1
RTV sealant
Engine oil filter (20 for Schedule B)
1
Engine coolant (refer to autobiography)
Engine air filter
3
MOPAR Injector Cleaner (pour in fuel tank) (every 30,000km)
Cabin air filter
5
MOPAR Windscreen Washer (every 20,000km)
Transmission fluid and filter (every 40,000 km)**
Front & rear axle oil (every 40,000 km)
Transfer case oil (refer to autobiography)

*In addition to above, please refer to the autobiography book for recommended inspection.
** For up to 2017 Wrangler Models only.
***2 changes for Wrangler.
Note: If the car is equipped with 8-speed transmission, transmission oil replacement is not required - filled for lifetime.

Quantity
2
2
2
1
4
1
2

PLUS – includes Basic and the following:
Description
Front brake pads (set)
Rear brake pads (set)
Wiper blades - front (set)
Wiper blades - rear (set)
Brake disc skimming (front or rear)
Spark Plug (set)
Brake fluid

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
3

EXTRA – includes PLUS and the following:
Description
Front brake pads (set)
Front brake discs
Rear brake pads (set)
Rear brake discs
Wiper blades - front (set)
Wiper blades - rear (set)
Brake disc skimming (front or rear)
Brake fluid

Schedule B: 5,000 km or 3 months
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USEFUL INFORMATION

Service and Maintenance Plans

WHAT’S INCLUDED?

1. The contract is transferable and provides cover across the Middle East region.

7yr/140,000 km (whichever comes first)

Quantity
14
14
7
7
2

BASIC
Schedule A: (14 intervals) covers every 10,000 km inspection or 6 months as per engineering recommendation
followed by below-listed replaceable items*:
Description
Quantity Description
Engine oil (28 for Schedule B)
3
Transmission fluid and filter (every 40,000 km)**
Engine oil filter (28 for Schedule B)
1***
Transfer case oil (refer to autobiography)
Engine air filter
3
Front & rear axle oil (every 40,000km)
Cabin air filter
1
Engine coolant (refer to autobiography)
RTV sealant
4
MOPAR Injector Cleaner (pour in fuel tank) (every 30,000km)
7
MOPAR Windscreen Washer (every 20,000km)

*In addition to above, please refer to the autobiography book for recommended inspection.
**For up to 2017 Wrangler Models only.
***2 changes for Wrangler.
Note: If the car is equipped with 8-speed transmission, transmission oil replacement is not required - filled for lifetime.

Quantity
3
3
3
2
6
2
3

PLUS – includes BASIC and the following:
Description
Front brake pads (set)
Rear brake pads (set)
Wiper blades - front (set)
Wiper blades - rear (set)
Brake disc skimming (front or rear)
Spark Plug sets
Brake fluid

Quantity
1
2
1
2
1
1
2
4

EXTRA – includes PLUS and the following:
Description
Front brake pads (set)
Front brake discs
Rear brake pads (set)
Rear brake discs
Wiper blades - front
Wiper blades - rear
Brake disc skimming (front or rear)
Brake fluid

There are 3 packages based on mileage/period. Each package has 3 available Plans: Basic, Plus and Extra. A full description of each plan
is detailed within the ‘What’s Included’ section.
2. Schedule A
Intervals recommended by engineers for oil change under normal driving conditions. Under no circumstances should oil change intervals
exceed 10,000 km or six months, whichever comes first.
3. Schedule B
Intervals recommended by engineers for oil change is every 5,000 km or 3 months, whichever comes first, under any of the following
conditions:
Stop-and-go driving
Driving in dusty conditions
Short trips of less than 16 km
Trailer towing
Taxi, police, or delivery service (commercial services)
Off-road or desert operation
Schedule B is in addition to Schedule A, with service intervals of 5,000 km after each Schedule A service interval. It is mandatory
for fleet vehicles, SRT, Hellcat and Viper models.

Schedule B: 5,000 km or 3 months
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Welcome. By choosing the authorized MOPAR Service Plan, you now give your vehicle great coverage, maintained by MOPAR trained technicians using only
authorized parts and accessories. This document details the agreement to your plan. We advise you to always keep this document together with other important
vehicle papers in your glove compartment at all times. If you have any questions regarding your Plan(s), please don’t hesitate to contact your authorized Dealer.

TRANSFER RIGHTS: This contract is for the benefit of the original contract holder and is transferable subject to a transfer fee and inspection. The
maintenance contract is only transferable between the owners and not between vehicles.

PLAN PROVISIONS: These are your Plan Provisions. Place them in your glove compartment. You must present these provisions to the servicing dealer when

Contract is being transferred to a subsequent private purchaser of your vehicle. (Transfer rights are voided when vehicle is either traded, sold or put on
consignment to an individual or entity engaged in the wholesale or retail sale, leasing or rental of vehicles.)

requesting Plan service. They will describe the Plan you purchased and identify you and your vehicle as being eligible for Plan service by a specifically assigned
contract number. This issuance of Plan Provisions by us shall not be deemed as a waiver of our right, or considered a restriction of our right to refuse to pay for
service and/or to cancel the Plan should it subsequently be discovered that the vehicle for which the Plan was purchased was not eligible for Plan coverage.

OBTAINING PLAN SERVICE: Plan service will be provided or assisted by the dealer who sold you the Plan, at his place of business, using authorized
MOPAR parts. In the event you cannot return to the selling Dealer for service, you may request service from any Chrysler, Dodge, Jeep or Ram Dealer in Bahrain,
Jordan, Palestine, Iraq, Lebanon, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

ELIGIBLE VEHICLES: All vehicles built for sale in the Middle East region covered by a minimum 3 years/60,000 km Basic Warranty, are eligible within 36
months of the in-service date and 60,000 km.

IMPORTANT! The following vehicles are not eligible for a Service and Maintenance contract. Vehicles registered outside the Middle East region, vehicles
equipped with right hand drive, motor homes, vehicles placed in taxi or limousine service (except vehicles placed in van pool service), vehicle used for emergency
service, ambulance, towing or police service, vehicles used for postal, dump truck or severe off-road use, vehicles converted from two to four-wheel drive,
vehicles altered or converted from the original manufacturer’s specifications, vehicles not used in accordance with manufacturer’s specifications for payload
and/or towing capacity, vehicles equipped with a diesel engine, vehicles that operate on other than gasoline or Diesel Fuel Systems (i.e. natural gas, electric,
hybrid gas/electric vehicle), vehicles with a gross weight (G.V.W.) of over 6,350 kg, vehicles where the factory warranty has been voided or restricted by the
manufacturer, vehicles that have been declared to be a total loss by any insurance company, is rebuilt after being declared a total loss, or is issued a title
indicating that it is designated as ‘salvage’, ‘junk’, ‘rebuilt’, or words of similar impact.

You must submit the following:
1. Transfer application (available from respective distributors). Receipt/documentation of sale showing sale date and mileage at time of sale. Transfer fee made
payable to the distributor during the transfer of vehicle ownership. A New/Program/Used as New Vehicle contract expiration is measured in time from the
Vehicle Purchase Date and mileage from zero (0) Km.
2. TERRITORY: This contract includes cross border coverage - Coverage for vehicles is available through authorized distributors in any of the following countries:
Bahrain, Iraq, Jordan, Palestine, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.
3. MAINTENANCE REQUIREMENTS: You must maintain your vehicle according to the manufacturer’s recommendations as outlined in the provision booklet. This
maintenance contract is tailored for the manufacturers recommended ‘Service schedule A’ or ‘Service schedule B’. Please refer to your car’s Autobiography.
• The Plan owner is required to follow the planned service schedule of their maintenance contract.
• If the Plan owner misses any of the scheduled services, the owner is not entitled to a refund or reimbursement for that particular service or will be able to
retroactively claim a missed service.
• Each scheduled service only covers the parts and labor listed for that scheduled service.
PS: Terms & Conditions are subject to change prior to any notice.

WHEN SERVICE AND MAINTENANCE PLAN CONTRACTS START AND END: Under the condition that your Service and Maintenance Contract
Application has been accepted by Fiat Chrysler, please refer to the Plan Application Form. Coverage under this contract begins immediately and will expire
according to the time/mileage of the contract selected, whichever occurs first, as indicated by the provision book.

UPGRADES: Easy Care Plans are not upgradable.
GOVERNING LAW: This Service and Maintenance Plan will be governed by local law.
CANCELLATION POLICY: This Plan cannot be cancelled or reimbursed.

The MOPAR® Vehicle PROTECTION world doesn’t end here.

TRANSFER POLICY: The original purchaser may authorize transfer of coverage. Remaining Plan coverage may be transferred to the subsequent purchaser
of the vehicle at time of vehicle sale only.
To transfer this contract, please complete the transfer form. Be sure to include your signature. This means you are authorizing transfer of Plan coverage to the
new owner. Transfer requests will not be processed:
(a) Without the signature of the owner for whom these Plan Provisions were originally issued, or
(b) If received after 60 days from the date of vehicle ownership change
You MUST take your Plan provisions with the completed transfer form and transfer fee to an authorized Fiat Chrysler dealer to process the contract transfers. The
Fiat Chrysler Contract transfer fee is applicable.
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REGIONAL DEALERS CONTACTS
KUWAIT
Al Mulla and Behbehani Motor Company
Fourth Ring Road, Al Rai
Tel: (+965) 1885500

IRAQ

For Booking call: 600534441
www.tradingenterprises.ae
Western Motors
- Mussafah - M15, P.O. Box 46193
- Abu Dhabi:
Tel: +971 (02) 501 4545
Fax: +971 (02) 656 7840
- Al AIN:
Tel: +971 (03) 715 7449
Fax: +971 (03) 721 5544

Laith Al Obaidi Cars Trading
Baghdad: AlNahda, Showrooms street
Destrict 143, Zokak 11
Tel : +964 727 011 4390
Erbil: 100 Meter Road, Behind Baghdad Garage
Tel : +964 751 666 3000

QATAR

Abu Dhabi Supply and Commercial Services Est
Baghdad: Hay Al-Riyadh
Tel : +964 750 294 1000
Erbil: 100 Street – Makhmur Intersection
Tel : +964 750 777 7941

United Cars Almana
Aftersales Division: East Industrial Area
Street no. 23, Gate 11
Tel.: +974 44 489333
Fax: +974 44600953

BAHRAIN

SAUDI ARABIA

Behbehani Brothers
792 Sh. Jaber Al Sabah Highway
611 Al Hamriya, Sitra
Switchboard: +973 17459955
Call Centre International: +973 17459899
Call Centre Toll Free: 80001034

United Motors Co.
CENTRAL REGION
Al Riyadh:
- SRT Showroom: 011-254 4482
- Khurais Street: 011-233 2222
- Dabbab Street: 011-416 3466
- Al-Badi’ah: 011-812 0429
- Al Naseem: 011-810 9304
- Al Qassim: 016-383 9966
- Hail: 016-558 2233
- Najraan: 017-544 4452
- Abha: 017-227 3322
- Jizan: 017-321 3777
WESTERN REGION
Jeddah:
- Medenah Road: 012-682 9968
- Auto Mall: 012-215 0000
- Taif: 012-746 3333
- Al Madinah: 014-849 0463
- Tabuk: 014-423 9595
- Yanbu: 014-390 1222

OMAN
Dhofar Automotive LLC
Tel: +968 245 845 30
Email: auto@chrysler-oman.com
www.dhofarautomotive.com

UAE
Trading Enterprises
- Rashidiya, Tel: +971 4 213 6633
- Sheikh Zayed Road, Tel: +971 4 341 5699
- Abu Dhabi, Tel: +971 2 698 4000
- Sharjah, Tel: +971 6 539 1713
- Al Ain, Tel: +971 3 703 4822
- Ras Al Khaimah, Tel: +971 7 235 9001
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Need help or assistance with your Easy Care plan?
Please contact your dealer or visit: www.mideast.mopar.com

- Jouf (Dealer): 014-626 6006
EASTERN REGION
- Damam: 013-857 9666
- Jubail: 013-361 4666
- Hofuf: 013-584 5050

PALESTINE
Palestine Automobile Company - Fiat Chrysler
Group
Nablus St., Albireh, P.O. BOX 1919
Ramallah
Phone: +970 2 241 43 61
Fax: +970 2 241 43 71
FCA Service Center Ramallah
Industrial Zone, Tel: +970 2 241 4361
FCA Service Center Nablus
Hisham Hijjawi College Junction,
Tel: +970 9 231 2789
FCA Service Center Hebron
Al Salam Street. Tel: +970 2 225 2046

LEBANON
Gargour Automotive Co.
Galerie Semaan Showroom & Service Center
P.O Box: 110371, Beirut
Tel: (961) 1 555 861 / Fax: (961) 1 555 891

JORDAN
Advanced Automotive Trading Co.
Marka, King Abdullah I Street
Express lane center - Al Bayader Wadi-Al-Seer
Tel: 5868622, 4871122 Mobile: 079 8206003

YEMEN
Al Rowaishan Motors
Siteen Street South
Sana’a
Tel: +967-1-448920 / Fax: +967-1-448919
Customer Service: 773002000
www.alrowaishan-motors.com

هل تحتاج إلى مساعدة تتعلق بخطط العناية السهلة الخاص بك؟ الرجاء
www.mideast.mopar.com :قم بمراجعة الوكيل المحلي أو زور

المنطقة الشرقية
013-857 9666 : الدمام013-361 4666 : الجبيل013-584 5050 : الهفوف-

فلسطين

 مجموعة فيات كرايسلر- الشركة الفلسطينية للسيارات
،1919 ب. ص، البيرة،نابلس
رام اهلل
+970 2 241 43 61 :الهاتف
+970 2 241 43 71 :الفاكس
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في رام اهلل
،المنطقة الصناعية
+970 2 241 4361 :الهاتف
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في نابلس
:تقاطع كلية هشام حجاوي
+970 9 231 2789 :الهاتف
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في الخليل
+970 2 225 2046 : الهاتف،شارع السالم

لبنان

شركة غرغور أوتوموتيف كومباني
 غاليري سمعان- صالة العرض ومركز الخدمة
 بيروت،110371 :ب.ص
(961) 1 555 891 : الفاكس/ (961) 1 555 861 :الهاتف

األردن

الشركة المتقدمة لتجارة المركبات
: شارع الملك عبد اهلل األول،ماركا
مركز الخدمة السريعة في بيادر وادي السير
5868622 / 4871122 :الهاتف
079 8206003 :الهاتف المتحرك

اليمن

مؤسسة الرويشان للسيارات والمحركات
 صنعاء- شارع الستين الجنوبي
+967-1-448919 : الفاكس/ +967-1-448920 :الهاتف
773002000 :خدمة العمالء
www.alrowaishan-motors.com

بيانات االتصال الخاصة بالموزعين في الشرق األوسط
الغربية للسيارات
،46193 ب. صM15 - مصفح
: أبوظبي+971 (02) 501 4545 :الهاتف
+971 (02) 656 7840 :الفاكس
: العين+971 (03) 715 7449 :الهاتف
+971 (03) 721 5544 :الفاكس

قطر

 المانع- المتحدة للسيارات
 المنطقة الصناعية،23  شارع رقم:قسم خدمة بعد المبيعات
11  بوابة رقم،الشرقية
+974 44 489333 :الهاتف
+974 44600953 :الفاكس

المملكة العربية السعودية
المتحدة للسيارات
المنطقة الوسطى
الرياض
011-254 4482 :SRT  معرض011-233 2222 : طريق خريص011-416 3466 : شارع الضباب011-812 0429 : البديعة011-810 9304 : النسيم016-383 9966 : القصيم016-558 2233 : حائل017-544 4452 : نجران017-227 3322 : أبها017-321 3777 : جيزانالمنطقة الغربية
:جدة
012-682 9968 : طريق المدينة012-215 0000 : أوتومول012-746 3333 : الطائف014-849 0463 :المنورة
 المدينةّ
014-423 9595 : تبوك014-390 1222 : ينبع014-626 6006 :( الجوف )الموزع-

الكويت

شركة المال وبهبهاني للسيارات
 منطقة الري،الدائري الرابع
(+965) 1885500 :الهاتف

العراق

لتجارة السيارات ليث العبيدي
11  زقاق,143  محله, شارع المعارض, منطقة النهضه:بغداد
+9647735993980 تليفون
 خلف جراج بغداد, طريق المائة متري: اربيل
+9647516663000 : تليفون
مؤسسة أبوظبي للتوريدات والخدمات التجارية
 حي الرياض:بغداد
+ 9647502941000: تليفون
 تقاطع مخمور- 100  شارع:أربيل
+9647507777941: تليفون

البحرين

بهبهاني وإخوانه
 شارع )الشيخ جابر الصباح( السريع792
 سيترا، الحمرية61۱
+973 17459955 :الهاتف
+973 17459899 :مركز االتصال الدولي
80001034 :الرقم المجاني

عمان

م.م.ظفار للسيارات ذ
+968 245 845 30 :الهاتف
auto@chrysler-oman.com :البريد اإللكتروني
www.dhofarautomotive.com

اإلمارات العربية المتحدة

:المشروعات التجارية
+971 4 213 6633 : الهاتف، مركز الراشدية+971 4 341 5699 : الهاتف، شارع الشيخ زايد+971 2 698 4000 : الهاتف، أبو ظبي+971 6 539 1713 : الهاتف، الشارقة+971 3 703 4822 : الهاتف، العين+971 7 235 9001 : الهاتف، رأس الخيمة600534441  اتصل على، لحجز موعد للصيانةwww.tradingenterprises.ae
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سجل الصـيانــة الـدوريــة

MAINTENANCE LOG

سجل الصـيانــة الـدوريــة

MAINTENANCE LOG

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

KM:

KM:

KM:

KM:

KM:

KM:

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

KM:

KM:

KM:

KM:

KM:

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Date of Service:

Date of Service:

Date of Service:

KM:

KM:

KM:

Dealer Stamp

Dealer Signature
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Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Stamp

Important Notification:
Please ensure each interval is registered and stamped by your dealer. Failing to perform
regular maintenance service as prescribed in your owner manual will lead to cancellation
of your contract.

Dealer Signature

Dealer Stamp

Dealer Signature

Dealer Signature

:مالحظة هامة

 عــدم االلتــزام بخدمــة الصيانــة بشــكل.يرجــى التأكــد مــن تســجيل وختــم كل خدمــة مــن ِقبــل وكيلــك المحلــي
.ـددة علــى النحــو المذكــور فــي دليــل المالــك الخــاص بــك ســوف يــؤدي إلــى إلغــاء العقــد
ّ
ّ دوري كمــا هــي محـ
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أهـــ ً
ال

بـك .باختيارك أي من برامج الخدمة من موبار® ،فإنك تمنح سيارتك التغطية المثالية من ِقبل فنّيين مدربين معتمدين من موبار® الذين يستعملون قطع غيار وأكسسوارات

معتمدة من موبار® فقط .ستجد هنا كافة محتويات الخطة التي ُقمت باختيارها .ولهذا فإننا ننصحك دائمًا باالحتفاظ بمستندات محتويات الخطة مع أوراق سيارتك المهمة في صندوق القفازات
تتردد باالتصال بالوكيل المحلي المعتمد.
في كل األوقات .إذا كان لديك أي أسئلة في ما يتع ّلق بالخطة )الخطط( الخاصة بمركبتك ال
ّ

محتويات

الـخطة :هذه هي محتويات الخطة الخاصة بك .إحفظها دائمًا في صندوق القفازات في سيارتك .يجب عليك إبراز هذه المحتويات للوكيل عند إجراء خدمة خاصة بالخطة

لسيارتك .تحدد هذه المستندات الخطة التي قمت بشرائها ،كما تحتوي على معلومات عنك وعن السيارة التي تم قبولها في الخطة من خالل رقم خاص بالعقد .هذا اإلصدار من محتويات
الخطة ال يعتبر تنازالً عن حقنا ،أو تقييدًا لحريتنا برفض الدفع مقابل خدمة و/أو إلغاء الخطة بعد اكتشاف أن هذه المركبة لم تكن مؤهلة لتغطية خطة العقد المعتمد.

امتالك خدمة الـخطة:

سيزودك بها الوكيل الذي قام ببيعك الخطة ،في مكان عمله .وسيتم استخدام قطع الغيار الجديدة من موبار® .إن لم يكن بإمكانك مراجعة الوكيل إلجراء

الخدمة ،بإمكانك اللجوء إلى أي وكيل معتمد لدى كرايسلر ،دودج ،جيب® ورام في العراق ،األردن ،فلسطين ،لبنان ،الكويتُ ،عمان ،البحرين ،قطر ،السعودية ،اإلمارات واليمن.

السيارات المؤهلة:

كافة السيارات المصنعة للشرق األوسط المغطاة بكفالة  3سنوات  60.000/كلم كحد أدنى تعتبر مؤهلة خالل أول  36شهرًا  60.000/كم من تاريخ بداية الخدمة.

اإللغاء :ال يمكن إلغاء عقد الصيانة واستعادة المبلغ المدفوع.

اتفاقية نقل الملكية:

يحق لمشتري الخطة األساسي نقل الخطة .يمكن نقل ما تبقى من بنود الخطة إلى مشتر ثانوي عند بيع السيارة فقط.

لنقل ملكية خطة العقد المعتمد ،قم بتعبئة طلب نقل الملكية ،احرص على وضع توقيعك ،وهذا يعني موافقتك الرسمية على نقل ملكية الخطة للمالك الجديد .لن يتم تفعيل طلب النقل :
أ(

بدون توقيع المالك األساسي الذي قام بشراء الخطة أو

ب( إذا تم استالم الطلب بعد  60يومًا من تغيير ملكية السيارة.
يجب أن تأخذ الخطة الخاصة بك مع طلب النقل وفيه كامل البيانات مع رسوم النقل لوكيل فيات كرايسلر المعتمد ليتم المضي بإجراءات نقل العقد .يتم احتساب رسم عند نقل ملكية عقد
الخدمة.
حقوق نقل الملكية :هذا العقد يمنح الفوائد إلى المالك األساسي للعقد ،ونقله إلى مالك آخر يخضع إلى رسوم النقل والفحص .عقد خدمة الصيانة هو عقد قابل للنقل بين
المالكين األساس ّيين فقط وليس بين المركبات.

مـــهـــم :السيارات التالية غير مؤهلة لعقود برامج الخدمة والصيانة :السيارات المسجلة خارج منطقة الشرق األوسط ،السيارات المجهزة بمقود من جهة اليمين،(MOTOR HOMES) ،

مشتر آخر لمركبتك) .تُبطل حقوق النقل إما عند بيع المركبة بالتبادل أو باألمانة لحساب فردي أو جماعي لغرض البيع بالتجزئة أو بالجملة ،اإليجار أو التأجير(.
يتم نقل ملكية العقد إلى
ّ
ٍ

سيارات النقل البريدي ،سيارات نقل القمامة أو سيارات الدروب الوعرة ،السيارات التي تم تحويلها من دفع ثنائي إلى رباعي ،السيارات التي تم تغيير مواصفاتها عن مواصفات المصنِّع األساسية،

عليك إرسال المستندات التالية:

المركبات التي تعمل كسيارات تاكسي أو ليموزين )ما عدا سيارات الفان المخصصة لنقل الركاب( ،السيارات المخصصة للحاالت الطارئة ،سيارات اإلسعاف ،سيارات القطر أو سيارات الشرطة،
السيارات التي ال تلتزم بتوصيات المصنِّع من حيث شروط التحميل و/أو القطر ،السيارات المزودة بمحرك ديزل ،السيارت التي تعمل بنظام مختلف عن الوقود أو الديزل )مثل الغاز الطبيعي،

.1

النظام الكهربائي ،السيارات الهجينة بين الغاز والكهرباء( ،السيارات التي يزيد وزنها اإلجمالي على  6.350كغ ،السيارات منتهية الكفالة أو التي تم تحديد كفالتها بشروط من قبل المصنِّع،
السيارات المصرح عنها بأنها عديمة الجدوى من قبل أي شركة تأمين ،أعيد إصالحها بعد أن كانت عديمة الجدوى ،أو أطلق عليها تسمية «غير صالحة»« ،عديمة الفائدة»« ،أعيد تصنيعها» أو

إتمام إجراءات نقل ملكية المركبةُ .يحتسب انتهاء صالحية عقد المركبة الجديد من تاريخ شراء المركبة وعدد الكيلومترات من صفر كيلومتر.
.2

تسمية تحمل معنى مشابهًا.

متى تبدأ وتنتهي عقود برامج الخدمة والصيانة؟

.3

إذا تمت الموافقة على العقد الخاص بك من قبل فيات كرايسلر ،يرجى العودة إلى استمارة تطبيق الخطة.

محددة في كتاب الشروط واألحكامُ .وضع عقد خدمة الصيانة هذا ليتوافق مع “جداول الخدمة أ و ب”
متطلبات الصيانة :ينبغي الحفاظ على مركبتك وفقًا لتوصيات المصنّع كما هي
ّ
الموصى بها من ِقبل المصنّع .راجع كتيب السيرة الذاتية لمركبتك.
•

المتضمن في عقد الصيانة.
المحدد
ينبغي على مالك عقد البرنامج أن يعتمد على سجل الصيانة الدورية
ّ
ّ
أي من الخدمات الدورية ،ال يحق له استرداد أو طلب التعويض عن هذه الخدمة أو طلب إجراء الخدمة الفائتة.
في حال ِ
غفل مالك العقد عن ِّ

•

كل خدمة دورية تغطي فقط قطع الغيار واألجرة المذكورتين للخدمة الممددة.

•

الترقية :ال يمكن ترقية خطط العناية السهلة.

قانونية العقد:

أي من البلدان التالية :البحرين ،العراق ،األردن ،فلسطين ،الكويت ،لبنانُ ،عمان،
منطقة البيع :يشمل هذا العقد كفالة خارج الحدود للمركبات المتاحة عن طريق الموزّعين المعتمدين في ٍّ
قطر ،السعودية ،اإلمارات واليمن.

تم اختياره ،أ ّيهما يأتي أوالً ،كما هو مشار إليه في كتاب
مدتها وفقًا للوقت/عدد الكيلومترات
المحددة في العقد الذي ّ
ّ
الكفالة بموجب هذا العقد توضع موضع التنفيذ في الحال وتنتهي ّ
الشروط واألحكام.

طلب نقل الملكية )متو ّفر من الموزّع المختص( .إيصال/فاتورة البيع تب ّين تاريخ البيع وعدد الكيلومترات المقطوعة لغاية تاريخ البيع .تُدفع رسوم نقل الملكية إلى الموزّع المعتمد أثناء

عقد الخدمة والصيانة خاضع للقوانين المحلية.

تخضع الشروط واألحكام للتغيير دون أي إشعار مسبق.

برنامج حماية المركبة من موبار® ،عالم ال حدود له.
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معلومات مفيدة

ماذا تشمل؟

ويؤمن تغطية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط.
 .1العقد قابل لنقل الملكية إلى الغير
ّ

 ٧سنوات 140.000/كم )أ ّيهما يأتي أوالً(

هناك  3حزم على أساس األميال/المدة .كل حزمة تغطية تأتي مع  3خطط مختلفة :األساسية ،بالس وإكسترا .للحصول على معلومات ،يرجى مراجعة صفحة “ماذا تشمل؟”
األساسية

الجدول أ 14( :فترة زمنية) لكل فحص  10,000كم أو  6أشهر حسب التوصيات الهندسية
مع النقاط التالية القابلة لالستبدال*:
الكمية

الكمية

التفصيل

14

زيت المحرك ) 28في جدول ب(

14

فلتر زيت المحرك ) 28في جدول ب(

3
***1

 .2جدول أ

التفصيل
زيت وفلتر ناقل الحركة )كل  40،000كم(

**

زيت علبة ناقل الحركة )باالعتماد على كتيب السيرة الذاتية للمركبة(

7

فلتر هواء المحرك

3

زيت المحور األمامي والخلفي )كل  40،000كم(

7

فلتر هواء المقصورة

1

سائل تبريد المحرك )راجع كتيب السيرة الذاتية للمركبة(

2

طالء مانع التسرب RTV

4

 .سائل تنظيف نظام حقن الوقود من موبار )كل  30،000كم( يضاف الى خزان الوقود

7

سائل تنظيف الزجاج األمامي )كل  20،000كم(

*
تقدم ،يرجى مراجعة كتيب السيرة الذاتية للمركبة مع إجراء الفحص الموصى به.
باإلضافة إلى ما ّ
** يطبق العرض على طرازات رانجلر حتى عام 2017
***  2تغيير لسيارة رانجلر.
مالحظة :إذا جهزت السيارة بناقل حركة بـ 8سرعات ،ال حاجة الستبدال زيت ناقل الحركة  -صالح لمدى الحياة.

بالس  -تشمل األساسية والتالي:
الكمية

التفصيل

إكسترا  -تشمل بالس والتالي:
الكمية

التفصيل

3

قماشات الفرامل األمامية )مجموعة(

1

قماشات المكابح األمامية )مجموعة(

3

قماشات الفرامل الخلفية )مجموعة(

2

دسكات المكابح األمامية

3

شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

1

قماشات المكابح الخلفية )مجموعة(

6

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(
َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

2

دسكات المكابح الخلفية

1

شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

2
2

شمعة اإلشعال )مجموعة(

1

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(

3

سائل المكابح

2

َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

4

سائل المكابح

فترات زمنية موصى بها من قبل مهندسي التصميم لتغيير الزيت تحت ظروف القيادة العادية .تحت أي ظرف من الظروف ينبغي أن تتجاوز فترات تغيير الزيت  10.000كم أو
ستة أشهر أيهما يأتي أوالً.
 .3جدول ب
فترات زمنية موصى بها من قبل مهندسي التصميم لتغيير الزيت كل  5.000كم أو  3أشهر أ ّيهما يأتي أوالً ،تحت أي من الظروف التالية:
إيقاف وتشغيل المركبة
القيادة في طقس مغب ّر
الرحالت القصيرة لمسافة أقل من  16كم
السيارات التي تسحب مقطورة
سيارات األجرة والشرطة ،أو الطلبيات إلى المنازل )الخدمات التجارية(
القيادة على الطرق الوعرة أو الصحراوية
جدول ب هو باإلضافة إلى جدول أ مع فواصل زمنية للخدمة  5.000كم بعد كل فترة زمنية للخدمة المذكورة في الجدول أ .إلزامي لمركبات الشركات الكبرى وطرازات SRT

و  Hellcatوفايبر.

جدول ب 5,000 :كم أو  3أشهر
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برامج الخدمة والصيانة

ماذا تشمل؟

ماذا تشمل؟

 5سنوات 100.000/كم )أ ّيهما يأتي أوالً(

 3سنوات 60.000/كم )أ ّيهما يأتي أوالً(

األساسية

األساسية

الجدول أ 6( :فترات زمنية) لكل فحص  10,000كم أو  6أشهر حسب التوصيات الهندسية
مع النقاط التالية القابلة لالستبدال*:
الكمية
6

التفصيل

الجدول أ 10( :فترات زمنية) لكل فحص  10,000كم أو  6أشهر حسب التوصيات الهندسية
مع النقاط التالية القابلة لالستبدال*:
الكمية

الكمية

التفصيل

التفصيل

زيت المحرك ) 12في جدول ب(

10

زيت المحرك ) 20في جدول ب(

1

طالء مانع التسرب RTV

6

فلتر زيت المحرك ) 12في جدول ب(

10

فلتر زيت المحرك ) 20في جدول ب(

1

سائل تبريد المحرك )راجع كتيب السيرة الذاتية للمركبة(

3

فلتر هواء المحرك

5

فلتر هواء المحرك

3

 .سائل تنظيف نظام حقن الوقود من موبار )كل  30،000كم( يضاف الى خزان الوقود

3

فلتر هواء المقصورة

5

فلتر هواء المقصورة

1

زيت وفلتر ناقل الحركة )كل  40،000كم(

1
1

زيت علبة ناقل الحركة

2
3

2
***

زيت علبة ناقل الحركة** )باالعتماد على كتيب السيرة الذاتية للمركبة(

1

**

 .سائل تنظيف نظام حقن الوقود من موبار )كل  30،000كم( يضاف الى خزان الوقود
سائل تنظيف الزجاج األمامي )كل  20،000كم(

بالس  -تشمل األساسية والتالي:

بالس  -تشمل األساسية والتالي:
الكمية

التفصيل

2

قماشات المكابح األمامية )مجموعة(

1

قماشات المكابح األمامية )مجموعة(

2

1

قماشات المكابح الخلفية )مجموعة(

1

دسكات المكابح األمامية

2

2

شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

1

1

1

2

1

التفصيل

إكسترا  -تشمل بالس والتالي:
الكمية

**

تقدم ،يرجى مراجعة كتيب السيرة الذاتية للمركبة مع إجراء الفحص الموصى به.
*باإلضافة إلى ما ّ
** يطبق العرض على طرازات رانجلر حتى عام 2017
*** 2تغيير لسيارة رانجلر.
مالحظة :إذا جهزت السيارة بناقل حركة بـ 8سرعات ،ال حاجة الستبدال زيت ناقل الحركة  -صالح لمدى الحياة.

تقدم ،يرجى مراجعة كتيب السيرة الذاتية للمركبة مع إجراء الفحص الموصى به.
*باإلضافة إلى ما ّ
** يطبق العرض على طرازات رانجلر حتى عام 2017
مالحظة :إذا جهزت السيارة بناقل حركة بـ 8سرعات ،ال حاجة الستبدال زيت ناقل الحركة  -صالح لمدى الحياة.
الكمية

2

زيت وفلتر ناقل الحركة )كل  40،000كم(

زيت المحور األمامي والخلفي )كل  40،000كم(

**

زيت المحور األمامي والخلفي )كل  40،000كم(

5

سائل تنظيف الزجاج األمامي )كل  20،000كم(

التفصيل
قماشات المكابح األمامية )مجموعة(
قماشات المكابح الخلفية )مجموعة(
شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

إكسترا  -تشمل بالس والتالي:
الكمية
1
1
1

التفصيل
قماشات المكابح األمامية )مجموعة(
دسكات المكابح األمامية
قماشات المكابح الخلفية )مجموعة(

قماشات المكابح الخلفية )مجموعة(

1

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(

1

دسكات المكابح الخلفية

دسكات المكابح الخلفية

4

َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

1

شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(
َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

1

شفرات المساحات األمامية )مجموعة(

1

شمعة اإلشعال )مجموعة(

1

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(

1

شمعة اإلشعال )مجموعة(

1

1

سائل المكابح

2

شفرات المساحات الخلفية )مجموعة(
َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

2

سائل المكابح

1

َقشط المكابح القرصية )أمامية أو خلفية(

3

سائل المكابح

2

سائل المكابح

جدول ب 5,000 :كم أو  3أشهر
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تأكد من صيانة مركبتك وحافظ عليها في أحسن حال
مع برنامج حماية المركبات من موبار .
®

برامج تتناسب مع احتياجاتك
باختيارك أي عقد من عقود برامج الخدمة والصيانة من موبار® ،فإنك تمنح سيارتك الحماية القصوى التي تستحقها ألن الصيانة تكون على يد
فنيين مدربين لدى موبار® باستخدام قطع الغيار واألكسسوارات المعتمدة.
اختر من برامج العقود الموضحة بالتفصيل في الصفحات التالية لتتناسب مع احتياجاتك .بعد التأكد من برنامج الخدمات والصيانة
المناسبة ،تطبق خطط الخدمة والصيانة في كافة البلدان في الشرق األوسط.
تــم تصميــم خطــط الخدمــة والصيانــة خصيصــًا لمركبتــك بهــدف إطالــة عمرها وأدائها.

خطــط الصيانــة والخدمــة المقترحة:
 3سنوات  60,000 /كم )أيهما يأتي أوالً(
 5سنوات  100,000 /كم )أيهما يأتي أوالً(
 ٧سنوات  140,000 /كم )أيهما يأتي أوالً(
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عش في اطمئنان ،انطلق بسعادة.

مع برنامج حماية المركبات من موبار® ،لخدمة وعناية مركبتك.

العنايةالسهلة
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خـطـط الـخـدمـة والـصـيـانــة الـمـدفـوعــة مسـبـقـًا لـتنـاسـب احـتيـاجـاتـك.
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