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

ESSENTIALCARE Special offers on Engine Oils and Filter changes to guarantee you savings in the future.

Contract Number

CUSTOMER
Surname

MAINTAIN YOUR VEHICLE IN TOP CONDITION
WITH MOPAR® VEHICLE PROTECTION.
A wide range of service contracts, endorsed by Fiat Chrysler Automobiles, designed and tailored to care for your vehicle.

Name

(Original Owner)

(Original Owner)

Address

Post Code

ESSENTIAL CARE:
Enhanced convenience for your vehicle protection.

Email

Offers that save you money. Plans designed to reward you for your loyalty.

In case of transfer, please state new owners full name:

VEHICLE
Make, Model, Version

VIN

CONTRACT TYPE
Date of the Contract

Start km
Amount

The following services are included in the Essential Care Plans,
and apply to your vehicle no matter how old:
• OIL CHANGES
• FILTER CHANGES

Date

Customer Sign

ESSENTIAL CARE OILS & FILTERS
With Mopar Essential Care Plans, keeping your vehicle engine tuned to perfection is now even easier and more affordable. Mopar Essential
Care Plans include:

خـتـم الـوكيـل

خـتـم الـوكيـل

خـتـم الـوكيـل

خـتـم الـوكيـل

خـتـم الـوكيـل

خـتـم الـوكيـل

Dealer Stamp

Dealer Stamp

Dealer Stamp

Dealer Stamp

Dealer Stamp

Dealer Stamp

Special offers on Oils and Filter changes will guarantee you savings in the future. The special offers will include Parts and Labor. Here’s
what you can expect:
•
•
•
•

3+1 (Purchase 3 oil and filter changes and get the next 1 free)* Valid for 2 years
4+2 (Purchase 4 oil and filter changes and get the next 2 free)* Valid for 3 years
5+3 (Purchase 5 oil and filter changes and get the next 3 free)* Valid for 4 years
6+4 (Purchase 6 oil and filter changes and get the next 4 free)* Valid for 5 years
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Flexible timings to claim your oil and filter change during the Plan period to fit your driving needs.
Service performed by trained technicians, using authorized Mopar Engine Oils and Filters.

 خدمة تغيير زيت المحرك والفلتر،مجانًا لمرة واحدة

One Free Oil and Filter change
 خدمة تغيير زيت المحرك والفلتر،مجانًا لمرة واحدة

One Free Oil and Filter change
 خدمة تغيير زيت المحرك والفلتر،مجانًا لمرة واحدة

One Free Oil and Filter change

Refer to terms and conditions relating to ESSENTIAL Care.

 خدمة تغيير زيت المحرك والفلتر،مجانًا لمرة واحدة

One Free Oil and Filter change

عدد الكيلومترات المقطوعة

التاريخ

With ESSENTIAL CARE, the benefits are clear and transparent.
MIDDLE EASTERN COVERAGE

SERVICE CONDUCTED BY TECHNICIANS WITH SPECIALIZED TOOLS, BOTH QUALIFIED BY THE MANUFACTURER

GUARANTEES THE USE OF GENUINE PARTS, OILS AND FILTERS

• Essential Care products help keep your vehicle running, like the first day you bought it.
• Maintains your vehicle’s resale value.
• Essential Care is transferable to the new owner for free.

ADD MORE CONVENIENCE TO YOUR DRIVING.
Maintain your vehicle as the manufacturer intended by adding more convenience to your driving. For full driving enjoyment, you can combine the advantages of ESSENTIAL
Care with one of the other Mopar® Vehicle Protection products, designed and tailored to better care for your car.

MAXIMUM CARE - EXTENDED WARRANTY
Covers mechanical and electrical parts that extend the vehicle warranty.
SERVICE AND MAINTENANCE PLANS
Prepaid schedule maintenance plans at competitive prices.
MAXCARE - CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES
Pre-owned vehicles that have been serviced to the highest standards, passing a rigorous 125 point check.

TERMS AND CONDITIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOPAR Essential Care Plans are available only on Chrysler, Dodge, Jeep® and Ram vehicles.
Applies to vehicles out of basic 3 years / 60,000 km warranty or purchased without manufacturer warranty.
Please check expiry date of selected Plan.
The Engine Oil & Filter changes can be claimed anytime throughout the Plan period.
The Plan is transferable from one owner to another.
The Plan is not transferable between vehicles. It only applies to the VIN number the Plan was purchased for.
The Plan is not redeemable for cash.
The Plan cannot be cancelled.
Cost includes parts and labor. Any additional parts or labor required will be charged at standard prices.
The Plan excludes diesel engines.

The MOPAR® Vehicle PROTECTION world doesn’t end here.
You must show this document during every planned service visit. For further information or complete news relating to our product line go to www.mideast.mopar.com

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

Need help or assistance with your Essential 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

انطلق براحة بال أكثر.

بيانات االتصال الخاصة بالموزعين في الشرق األوسط

صممها المص ّنع من خالل إضافة المزيد من راحة البال إلى قيادتك .لالستمتاع بالقيادة ،يمكنك جمع مزايا العناية األساسية مع واحد من المنتجات
حافظ على مركبتك كما ّ
األخرى لحماية المركبة من موبار® ،المصممة والمخصصة لتأمين عناية أكبر لمركبتك.

الكويت

العناية القصوى  -الضمان الممدد

العراق

تغطي قطع الغيار الميكانيكية واإللكترونية لتمديد فترة ضمان المركبة.

برنامج الخدمة والصيانة
خطط الصيانة المجدولة مسبقًا بأسعار في متناول الجميع.

العناية القصوى  -المركبات المستعملة المضمونة
السيارات المستعملة التي تمت صيانتها وفق أعلى المعايير المعتمدة،
وتجاوزت  ١٢٥نقطة فحص.
الشروط واألحكام
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

برامج خدمة العناية األساسية من موبار® متوفرة فقط على سيارات كرايسلر ،دودج ،جيب® ورام
يطبق على السيارات غير الحاصلة باألساس على ضمان لمدة  ٣سنوات  ٦٠،٠٠٠ /كلم ،أو بيعت بال ضمان المصنّع
يرجى التحقق من تاريخ انتهاء العمل بهذا البرنامج
يمكن طلب خدمات تغيير زيت المحرك والفلتر في أي وقت خالل مدة البرنامج
يمكن تحويل رسوم البرنامج من مالك إلى آخر
المسجل في البرنامج عند شرائه
البرنامج غير قابل للتحويل بين المركبات .فال يطبق إال على رقم تعريف السيارة
ّ
ال يمكن استبدال البرنامج بقيمة نقدية
البرنامج غير قابل لإللغاء
السعر يشمل قطع الغيار واألجور .أي قطع غيار إضافية أو عمالة مطلوبة سيتم احتساب رسومها
ال يشمل البرنامج المحركات التي تعمل بمحركات الديزل

ال حدود لعالم حماية المركبة من موبار®.
يجب عليك إبراز هذا الكتيب للوكيل عند إجراء خدمة .لمزيد من المعلومات أو األخبار المتعلقة بخط منتجاتنا ،زوروا موقعنا اإللكتروني www.mideast.mopar.com

شركة المال وبهبهاني للسيارات
الدائري الرابع ،منطقة الري
الهاتف(+9٦5) 18855٠٠ :
لتجارة السيارات ليث العبيدي
بغداد :منطقة النهضه ,شارع المعارض ,محله  ,14٣زقاق 11
تليفون +9٦477٣599٣98٠
اربيل  :طريق المائة متري ,خلف جراج بغداد
تليفون +9٦4751٦٦٦٣٠٠٠ :
مؤسسة أبوظبي للتوريدات والخدمات التجارية
بغداد :حي الرياض
تليفون + 9٦475٠2941٠٠٠:
أربيل :شارع  - 1٠٠تقاطع مخمور
تليفون +9٦475٠7777941:

البحرين

بهبهاني وإخوانه
 792شارع )الشيخ جابر الصباح( السريع
 ٦1۱الحمرية ،سيترا
الهاتف+97٣ 17459955 :
مركز االتصال الدولي+97٣ 17459899 :
الرقم المجاني8٠٠٠1٠٣4 :

عمان

ظفار للسيارات ذ.م.م
الهاتف+9٦8 245 845 ٣٠ :
البريد اإللكترونيauto@chrysler-oman.com :
www.dhofarautomotive.com

اإلمارات العربية المتحدة

المشروعات التجارية:
 مركز الراشدية ،الهاتف+971 4 21٣ ٦٦٣٣ : شارع الشيخ زايد ،الهاتف+971 4 ٣41 5٦99 : أبو ظبي ،الهاتف+971 2 ٦98 4٠٠٠ : الشارقة ،الهاتف+971 ٦ 5٣9 171٣ : العين ،الهاتف+971 ٣ 7٠٣ 4822 : رأس الخيمة ،الهاتف+971 7 2٣5 9٠٠1 : لحجز موعد للصيانة ،اتصل على 600534441www.tradingenterprises.ae

الغربية للسيارات
مصفح  M15 -ص.ب ،4٦19٣
 أبوظبي:الهاتف+971 (٠2) 5٠1 4545 :
الفاكس+971 (٠2) ٦5٦ 784٠ :
 العين:الهاتف+971 (٠٣) 715 7449 :
الفاكس+971 (٠٣) 721 5544 :

قطر

المتحدة للسيارات  -المانع
قسم خدمة بعد المبيعات :شارع رقم  ،2٣المنطقة الصناعية
الشرقية ،بوابة رقم 11
الهاتف+974 44 489٣٣٣ :
الفاكس+974 44٦٠٠95٣ :

المملكة العربية السعودية
المتحدة للسيارات
المنطقة الوسطى
الرياض
 معرض ٠11-254 4482 :SRT طريق خريص٠11-2٣٣ 2222 : شارع الضباب٠11-41٦ ٣4٦٦ : البديعة٠11-812 ٠429 : النسيم٠11-81٠ 9٣٠4 : القصيم٠1٦-٣8٣ 99٦٦ : حائل٠1٦-558 22٣٣ : نجران٠17-544 4452 : أبها٠17-227 ٣٣22 : جيزان٠17-٣21 ٣777 :المنطقة الغربية
جدة:
 طريق المدينة٠12-٦82 99٦8 : أوتومول٠12-215 ٠٠٠٠ : الطائف٠12-74٦ ٣٣٣٣ :المنورة٠14-849 ٠4٦٣ :
 المدينةّ
 تبوك٠14-42٣ 9595 : ينبع٠14-٣9٠ 1222 : -الجوف )الموزع(٠14-٦2٦ ٦٠٠٦ :

هل تحتاج إلى مساعدة تتعلق بخطط العناية األساسية الخاص بسيارتك؟ الرجاء قم بمراجعة
الوكيل المحلي أو زيارة موقعنا www.mideast.mopar.com

المنطقة الشرقية
 الدمام٠1٣-857 9٦٦٦ : الجبيل٠1٣-٣٦1 4٦٦٦ : -الهفوف٠1٣-584 5٠5٠ :

فلسطين

الشركة الفلسطينية للسيارات  -مجموعة فيات كرايسلر
نابلس ،البيرة ،ص.ب ،1919
رام اهلل
الهاتف+97٠ 2 241 4٣ ٦1 :
الفاكس+97٠ 2 241 4٣ 71 :
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في رام اهلل
المنطقة الصناعية،
الهاتف+97٠ 2 241 4٣٦1 :
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في نابلس
تقاطع كلية هشام حجاوي:
الهاتف+97٠ 9 2٣1 2789 :
مركز خدمة لدى فيات كرايسلر في الخليل
شارع السالم ،الهاتف+97٠ 2 225 2٠4٦ :

لبنان

شركة غرغور أوتوموتيف كومباني
صالة العرض ومركز الخدمة  -غاليري سمعان
ص.ب ،11٠٣71 :بيروت
الهاتف / (9٦1) 1 555 8٦1 :الفاكس(9٦1) 1 555 891 :

األردن

الشركة المتقدمة لتجارة المركبات
ماركا ،شارع الملك عبد اهلل األول:
مركز الخدمة السريعة في بيادر وادي السير
الهاتف58٦8٦22 / 4871122 :
الهاتف المتحرك٠79 82٠٦٠٠٣ :

اليمن

مؤسسة الرويشان للسيارات والمحركات
شارع الستين الجنوبي  -صنعاء
الهاتف / +9٦7-1-44892٠ :الفاكس+9٦7-1-448919 :
خدمة العمالء77٣٠٠2٠٠٠ :
www.alrowaishan-motors.com

زيوت المحرك والفالتر من العناية األساسية

مع العناية األساسية ،الوضوح والشفافية أساس كل فائدة لك ولمركبتك.

مع برنامج خدمات العناية األساسية من موبار® ،أصبح الحفاظ على محرك مركبتك بكامل أدائه وقوته ،أسهل وأقل تكلفة .تشمل برامج العناية األساسية
من موبار®:
عروضًا خاصة لزيوت المحركات وتغيير الفالتر لضمان التوفير في المستقبل .ستشمل العروض الخاصة قطع الغيار واألجور.
هذا ما يمكنك الحصول عليه:
•
•
•
•

( ١+3اشتر  3خدمات لتغيير الزيت والفلتر واحصل في المرة القادمة على خدمة واحدة مجانًا)* يسري لسنتين
( ٢+4اشتر  4خدمات لتغيير الزيت والفلتر واحصل في المرة القادمة على خدمتين مجانًا)* يسري لثالث سنوات
( 3+٥اشتر  ٥خدمات لتغيير الزيت والفلتر واحصل في المرة القادمة على  3خدمات مجانًا)* يسري ألربع سنوات
( 4+6اشتر  6خدمات لتغيير الزيت والفلتر واحصل في المرة القادمة على  4خدمات مجانا)* يسري لخمس سنوات
أوقات عمل مرنة للتمكن من االستفادة من خدمات تغيير الزيت والفالتر خالل فترة العرض كي تتناسب مع احتياجاتك في القيادة.
خدمة ممتازة من قبل فنيين مدربين واستخدام زيوت المحركات والفالتر المعتمدة لدى موبار®.

الرجاء تفضل بمراجعة الشروط واألحكام للعناية األساسية.

التغطية في الشرق األوسط
تقدم الخدمة على يد فن ّيين محترفين باستخدام أدوات متخصصة ،معتمدة من المص ّنع
يضمن استعمال قطع غيار ،زيوت المحرك والفالتر األصلية
• تساعد العناية األساسية في إبقاء مركبتك بحالة جيدة كما اشتريتها أول يوم.
• تحافظ على إعادة البيع.
• خطة العناية األساسية قابلة للتحويل إلى مالك جديد مجانًا.

رقم التعاقد

العميل
اسم العائلة

االسم

)المالك األصلي(

)المالك األصلي(

العنوان

الصندوق البريدي

البريد اإللكتروني

حافظ على سيارتك بحالة جيدة
مع حماية المركبة من موبار .
®

المجموعة الواسعة من عقود الصيانة والخدمات ،من قبل مجموعة فيات كرايسلر للسيارات ،تم وضعها وتخصيصها لتعتني بمركبتك.

العناية األساسية:
مالءمة أكثر لحماية مركبتك.
مصممة لمكافأة والئك لنا.
خطة المالءمة المثالية تمنحك فرصة توفير النقود .خطط
ّ

في حالة نقل الملكية ،يرجى ذكر اسم المالك الجديد بالكامل:

المركبة
النوع ،الطراز ،اإلصدار

نوع التعاقد
تاريخ التعاقد

رقم تعريف المركبة

بداية العداد كم
المجموع

الخدمات التالية متضمنة في برنامج العناية األساسية
وتنطبق على سيارتك بغض النظر عن عمر سيارتك:
• تغيير زيت المحرك
• تغيير فلتر زيت المحرك

التاريخ

توقيع العميل

عش في اطمئنان ،انطلق بسعادة.

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

العنايةاألساسية

عروض خاصة على تغيير زيوت المحرك والفالتر لضمان التوفير في المستقبل.

