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

MAXIMUMCARE Extended warranty coverage that gives you peace of mind.

COMPLETE VEHICLE PROTECTION

DRIVE ASSURED WITH MOPAR

MAXIMUM CARE - EXTENDED WARRANTY

For owners seeking the ultimate peace of mind for their vehicle,
Maximum Care goes above and beyond by providing virtually complete
mechanical coverage for their vehicle. The following packages are
available from 3 years / 100,000 kms, 4 years / 120,000 kms,
5 years / 100,000 kms to 5 years / 150,000 kms
SERVICE CONTRACTS - EASY CARE

By choosing an authorized MOPAR Service & Maintenance contract,
you’re guaranteed to give your vehicle great value maintenance cover
and, with a selection of flexible plans to select from:
3 years / 60,000 kms, 5 years / 100,000 kms and 7 years / 140,000 kms.
ESSENTIAL CARE - LUBES, OILS AND FILTERS (LOF)

With a range of affordable MOPAR Essential Care plans covering your
engine’s lubes, oils and filters, you can drive safe in the knowledge that
your engine is always tuned to perfection.
MAXCARE - CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES (CPOV)

By choosing a Certified Pre-Owned Chrysler, Jeep, Dodge and Ram
Vehicle (CPOV), you have total peace of mind in the knowledge that
your new car has been serviced to the highest standards, passing it’s
125-point check and representing great value. You can now rest assured
that you may never need a covered components repair.

You can drive your Chrysler, Dodge, Jeep and Ram with complete
assurance, courtesy of MOPAR. Providing you with genuine parts installed
by trained technicians at our authorized Service Centers, MOPAR provides
the highest quality after-sales care at a great value.
Genuine Parts – MOPAR Parts & Accessories are solely designed for
Chrysler, Dodge, Jeep and Ram vehicles to guarantee the highest levels
of performance and come with a 1 year / 20,000 km warranty. And with
our regional Parts & Accessories Distribution Center based in the UAE,
our parts will be readily available.
Certified Technicians – Through our training and development
programs, nobody knows your vehicle better, or will provide such expert
service, than our MOPAR specialist technicians.
Service Network – With our established Service Center network
across the Middle East, you can be confident that we’ll maintain your
vehicle to the highest standards, wherever you are.
Express Lane – Our new Express Lane service ensures a complete
preventive maintenance check of major parts to keep your vehicle safe,
reliable and in great condition – all while you wait.

FINDING PEACE OF MIND

ABOUT THE MOPAR BRAND

If you are seeking ultimate in peace of mind from your vehicle, look no further. Maximum Care Plans go above and beyond your vehicle's factory
warranty by providing virtually complete mechanical coverage for your vehicle: Maximum Care covers 5000+ mechanical components.

MOPAR is Fiat-Chrysler Group’s service, parts and customer-care brand and distributes 280,000 parts and accessories. With the creation of
the Chrysler Group and Fiat S.p.A. partnership, MOPAR is extending its global reach, integrating service, parts and customer-care operations in
order to enhance dealer and customer support worldwide. Combined with Fiat S.p.A., MOPAR’s global portfolio includes more than 500,000 parts
and accessories which are distributed in more than 120 countries. MOPAR is the source for all genuine parts and accessories for Fiat-Chrysler
Automobiles.

You can now be rest assured that you may never need to worry about costs for mechanical repairs. However, on the rare occasion that you do, the
MOPAR Maximum Care Plans will give you complete peace of mind.

MOPAR parts are unique in that they are engineered with the same teams that create factory-authorized vehicle specifications for FCA Group - a direct
connection that no other aftermarket parts company can provide.

80 Years of
•
•
•
•

MOPAR (a simple contraction of the words MOtor and PARts) was trademarked for antifreeze product in 1937.
The MOPAR brand made its mark in the 1960s — the muscle-car era.
The Chrysler Corporation built race-ready Dodge and Plymouth “package cars” equipped with special high-performance parts.
MOPAR carried a line of “special parts” for super-stock drag racers and developed its racing parts division called MOPAR Performance Parts to
enhance speed and handling for both road and racing use.

WHAT DOES MAXIMUM CARE COVER?

TERMS & CONDITIONS
Welcome. By choosing the authorized MOPAR Vehicle
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Protection Plan, you can now give your vehicle great cover,
maintained by MOPAR trained technicians using only authorized
parts and accessories. This document details the agreement to
your Plans. 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 local Service Centre
Representative.

IMPORTANT!

In situations where the repair costs exceed
the cash value of the vehicle, the remainder of the Plan coverage
will be cancelled. The cash value of the vehicle will be determined
by the average retail value.

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

NOTE: In addition to your Maximum Care Contract, your
vehicle may also be covered by your vehicle’s factory warranty. For
warranty coverage details, please refer to your warranty information
booklet. This Plan does not cover any repair, which is covered by
the vehicle’s factory warranty.
OBTAINING VEHICLE PROTECTION
PLANS: Plan will be provided or assisted by the dealer who

To continue with the validity of the warranty throughout the term, you will need to maintain the vehicle in
accordance with the manufacturer’s scheduled servicing.
Ask for all terms and conditions relating to MAXIMUM Care coverage and its exclusions.

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.

IMPORTANT! Plan service obtained from a dealer other
than Chrysler, Dodge, Jeep or Ram is not reimbursable.

ELIGIBLE VEHICLES: All vehicles built for sale in the
Middle East region covered by a minimum 3 years/60,000km
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
Fiat-Chrysler Maximum Care 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), vehicles used for emergency
service, ambulance, towing or police services, 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.
WHEN PLAN COVERAGE STARTS AND
ENDS: Under the condition that your Maximum Care Contract
Application has been accepted by Fiat-Chrysler, please refer to
the Plan Application Form.

GOVERNING LAW: This contract will be governed by
local law. The Plan will not cover, or apply to loss or expense
resulting from:
Repairs or replacement of any component covered by the
vehicle’s factory warranty or recall policies, roadside assistance,

loaner vehicles or other services, which are eligible to be covered
by the vehicle’s factory warranty or marketing programs, repair
or replacement of any covered component when it has been
determined that the condition existed prior to purchasing the
contract, repairs, towing, rental or roadside assistance.
Repairs as a result of (a) failure to properly care for or maintain the
vehicle, (b) fire, accident, abuse, vandalism, negligence or act of
God including but not limited to any vehicle rendered inoperable
due to snow, ice or flood, (c) failure to properly operate the vehicle,
(d) vehicles that have been used or are being used for competitive
speed events such as races or acceleration trials, (e) pulling a trailer
that exceeds the rated capacity of the vehicle or failure to adhere
to the requirements for vehicles used to pull a trailer as outlined
in the owner manual supplied by the manufacturer, (f) tampering
with the emission system or with any parts that could affect that
system, (g) use of dirty fluids, or fuels, refrigerants or other fluids,
which are not recommended by the manufacturer, (h) failure due
to fluid contamination or sludge, (i) modifications not approved or
recommended by the manufacturer,
Plan service obtained from other than a Chrysler, Dodge, Jeep
or Ram dealer unless authorization is first received from FiatChrysler. Dealers cannot authorize repairs.

THESE COMPONENTS ARE
NOT COVERED
SCHEDULED MAINTENANCE. Service
adjustments and cleaning, engine oil, belts and pullies,
pretensioners, hoses, suspension alignment, exhaust systems,
heat shields and exhaust hangers, squeaks, rattles, scheduled
maintenance components, other wear and tear items, batteries
and battery cables.
EXTERIOR. Glass, service adjustments (and body parts),
bright metal bumpers, tires, body sheet metal, plastic lenses,
paint, side-view mirrors, wheel covers, steel wheels, aluminum
wheels, door handles, weather strips, rust, water leaks, wind
noise, all outer body panels, spoilers, plastic and fiberglass body
parts, vinyl tops, convertible top fabric, repairs or damage caused
by environmental factors such as acid rain, tree sap, salt or ocean

TERMS & CONDITIONS (CONT.)
spray, ornamentation, headlamps, ballasts, taillamps, moldings,
structural underbody framework, wheel studs, fabric, liners,
zippers, fasteners and all kinds of bulbs.

INTERIOR. Rearview mirror (housing and trim), accents,
bezels and other interior decorative items in the cabin, carpet,
dash pad, moldings, arm rests and head liner, cargo cover, key
fobs, headphones, iPads, GPS units, DVD players, laptop, Radios
and touchscreens, computers, cellular phones, repairs required
as a result of use of other than the vehicle manufacturer’s parts,
seats and seat tracks.
OTHERS. Fuel tanks, air suspension components, wiring
harnesses, reprogramming, flashing, re-learning, tire pressure
sensors, speakers, antennas, catalytic converters, exhaust pipes
and manual clutch components.
Repairs to a covered component caused by the failure of a
non-covered component and/or an aftermarket installation not
performed by an authorized Fiat-Chrysler dealer, or any outside
installation of “salvage” or “junk” components in conjunction with
an insurance or damage claim. All part installations to satisfy such
claims must be with new or factory authorized remanufactured
components and parts, Bodily injury or property damage arising
or allegedly arising out of a defect in the design, manufacturer,
materials or workmanship of a covered component.
Any fines, fees or taxes, which are associated with impound
towing as a result of actual or alleged violation of any laws or
regulations, Repairs, Towing, Rental or Roadside Assistance.
Vehicles registered outside of the following countries: Bahrain,
Jordan, Palestine, Iraq, Lebanon, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia, United Arab Emirates and Yemen.
Mechanical - manual clutch assembly, repairs to, winches and
trailer hitches regardless of their installation, damage to flywheel
as a result of clutch failure.
Non-covered repairs: Any and all taxes or fines. Any failure
resulting from collision, internal or external fire, theft, vandalism,
riot, explosion, lightning, earthquake, freezing, rust or corrosion,

TERMS & CONDITIONS (CONT.)
windstorm, hail, water or flood, acts of god, acts of war, acts of
terrorism, salt, environmental damage, contamination or loss of
fluids, fuels, coolants or lubricants, abuse, negligence, lack of
normal maintenance required by the manufacturer’s maintenance
schedule for your vehicle, improper servicing after the effective
date of this contract, sludge build-up or failure to maintain proper
levels of lubricants and/or coolants, not protecting the vehicle
from further damage when a failure has occurred.
If any alterations have been made to your vehicle or you are
using, or have used, your vehicle in a manner not recommended
by the manufacturer. This will include, but not be limited to: the
failure of any custom or add-on/aftermarket part regardless if
supplied by a franchised dealer or not, any frame modifications,
oversized/undersized tires or wheels, trailer hitches, unauthorized
modifications to any system.
Your odometer has ceased to work and repairs have not been
immediately made, the odometer has been altered in any way
subsequent to purchase, or if vehicle’s true mileage cannot be
determined.
Repairs to seized or damaged engines due to continued
operation regardless of cause or without sufficient lubricants or
coolant. You are responsible for making certain that the oil and
temperature warning lights/gauges are functioning properly. You
must pull off the road immediately and discontinue vehicle
operation when either of these lights gauges indicates inadequate
protection or performance or when overheating occurs.
Shop supplies and materials - loss of use of the vehicle, loss
of time, inconvenience, commercial loss, or any incidental or
consequential damages are excluded as well.
Any failure occurring outside of the Middle East and Levant.
Damage caused by pre-ignition detonation, pinging,
contaminated fuel or improper engine adjustments.
**All Roadside Assistance services are provided by the
respective distributors.

CANCELLATION POLICY:

You must submit the following:

This Plan cannot be cancelled or reimbursed.

1.

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.

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.

2.

CONTRACT PERIOD: Coverage under this contract begins
immediately and will expire according to the time/mileage of

MAINTENANCE REQUIREMENTS (YOUR RESPONSIBILITY): You must

the contract selected, whichever occurs first, as indicated

maintain your vehicle according to the manufacturer’s recommendations as

by the provision book. A New/Program/Used as New Vehicle

outlined in the provision booklet. This maintenance contract is tailored for the

contract expiration is measured in time from the Contract

manufacturers recommended ‘Service schedule A’ and ‘Service schedule B’.

Purchase Date, and mileage from zero (0) miles.
If the plan owner misses any of the scheduled services, the

3.

TERRITORY: This contract includes cross border

coverage of the plan will be voided.

coverage - Coverage for vehicles is available through
authorized distributors in any of the following countries:

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.

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 VINS.
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.)

Bahrain, Iraq, Jordan, Palestine, Kuwait, Lebanon, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

4.

UPGRADE:
Customer can choose the required upgrades by paying the
difference of upgrading. Plan price difference and nominal
fee applicable to all upgrades. Please check with your
local dealer about the upgrade terms and conditions.

PS: Terms & Conditions are subject to change prior to any notice.

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

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 you Maximum Care Contract?
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 بعقد العناية القصوى الخاصة بسيارتك؟ الرجاء قم
www.mideast.mopar.com :بمراجعة الوكيل المحلي أو زور الموقع

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

الشروط

الشروط

)تتمة(

تم بتصريح أوالً من فيات كرايسلر ،وال يمكن للوكالء قبول
اإلصالح مباشرة.

هذه هي المكونات غير المشمولة:
الصيانة الدورية التعديالت أثناء الصيانة والتنظيف ،زيت
المحرك ،األحزمة والبكرات ،بكرات الشداد ،الخراطيم ،ميزان
نظام التعليق ،أنظمة العادم ،عوازل الحرارة ،حماالت العادم،
الصرير والخشخشة ،مكونات شاملة الصيانة الدورية وغيرها
من المكونات االستهالكية ،البطارية واسالك البطارية.
الهيكل الخارجي الزجاج ،تعديل الهيكل )وقطع
المصدات المعدنية الالمعة ،اإلطارات ،صفائح
غيار الهيكل(،
ّ
الهيكل المعدني ،العدسات البالستيكية ،الطالء ،المرايا
للرؤية الجانبية ،أغطية العجالت ،العجالت الفوالذية ،عجالت
األلومينيوم ،مقابض األبواب ،الحواف الواقيات ،الصدأ،
تسريب الماء من الهيكل ،ضجيج الرياح ،كافة اللوحات
الخارجية للهيكل ،الجناح ،أجزاء الهياكل البالستيكية
واأللياف الزجاجية في الهيكل ،األقسام العلوية المكونة
من الفينيل ،إصالح األضرار الناجمة عن العوامل البيئية مثل
المطر الحمضي ،صمغ األشجار ،ملح أو مياه البحر ،أجزاء الزينة
والديكور ،المصابيح األمامية ،الكوابح ،المصابيح الجانبية،
الواقيات ،إطار الهيكل الداخلي ،مسامير العجالت ،األقمشة،
السحابات ،المثبتات وجميع أنواع المصابيح.
البطانة،
ّ
المقصورة الداخلية المرايا الخلفية )الزجاج والوصالت(،
التعريقات والعناصر الزخرفية في المقصورة الداخلية،
السجاد ،التجنيد ،مساند الذراع وفرش السقف ،غطاء
األمتعة ،المفاتيح ،السماعات ،أجهزة  ،iPadمشغالت أقراص
 ،DVDالحواسيب المحمولة ،أجهزة الراديو والمسجل ،شاشات
اللمس ،األجهزة الخلوية ،إصالح أي عطل بسبب استخدام
القطع غير األصلية في سيارتك المقاعد وسكك تحرك
المقاعد.

أخـــرى خزانات الوقود ،مكونات أنظمة التعليق الهوائية،
االسالك الكهربائية ،إعادة الضبط ،إعادة البرمجة ،حساسات
نظام مراقبة وعرض ضغط الهواء في اإلطارات ،مكبرات
الصوت ،الهوائي ،الكتااليزر ،أنابيب نظام وفلتر العادم،
الكلتش ومكوناته.
إصالح قطعة مغطاة بسبب عطل سببته قطعة غير مغطاة
و/أو إذا تم تركيب هذه القطعة خارج مركز الصيانة المعتمد
لشركة فيات كرايسلر ،أو أي تركيب لقطعة «غير صالحة أو
مستعملة» بناء على مطالبة عطل وضرر أو تأمين .يجب أن
تكون كافة القطع التي يتم تركيبها بناء على مطالب كهذه
جديدة أو مرخصة من الشركة المصنعة .العطل أو الخلل أو
المشكلة التي تنشأ بسبب ال عالقة له بالتصميم ،التصنيع أو
التركيب للقطعة المغطاة.
أي مخالفة ،رسوم أو ضرائب ترافق عملية سحب السيارة
نتيجة الختراق فعلي أو مزعوم للقوانين أو التنظيمات
اإلصالح ،الجر ،اإليجار أو المساعدة على الطريق.
السيارات المسجلة خارج البلدان :البحرين ،األردن ،فلسطين،
العراق ،لبنان ،الكويت ،عمان ،قطر ،السعودية ،اإلمارات العربية
المتحدة واليمن.
األجزاء الميكانيكية – أجزاء الكلتش ،اإلصالحات ،الرافعات
وحلقات الجر بغض النظر عن التركيب ،العطل في القرص
الدوار “فالي ويل” نتيجة عطل الكلتش.
أي وكافة الضرائب والرسوم.
البنود غير المغطاة بكفالةّ :
أي عطل ناتج عن اصطدام؛ حريق داخلي أو خارجي؛ سرقة؛
تجمد؛ صدأ أو تآكل؛
تخريب
متعمد؛ شغب؛ انفجار؛ برق؛ زلزال؛ ّ
ّ
عاصفة؛ الب َرد؛ أمطار أو فيضان؛ قضاء وقدر؛ عمل من أعمال
تلوث أو
الحروب؛ عمل من أعمال اإلرهاب؛ ملح؛ أضرار بيئية؛ ّ
فقدان السوائل ،الوقود ،زيوت المب ّرد أو السوائل؛ إساءة
استخدام؛ إهمال؛ نقص الصيانة الالزمة لمركبتك المق ّررة في
جدول المصنّع للصيانة؛ خدمة خاطئة مباشرة بعد التاريخ
الفعلي لهذا العقد؛ وجود الرواسب أو اإلخفاق في صيانة

السوائل و/أو زيوت المب ّرد؛ عدم حماية المركبة من ضرر
الحق عند حدوث عطل .عند حدوث أي تغييرات لمواصفات
مركبتك ،أو تستخدم أو استخدمت بالفعل مركبتك في
يتضمن ،ليس
حالة غير موصى بها من ِقبل المصنّع .هذا
ّ
على سبيل الحصر :تلف أ ّية قطعة غير أصلية أو إضافية
مزودة من ِقبل وكيل معتمد لدينا
بغض النظر إذا كانت ّ
أم ال؛ أي تعديالت؛ إطارات أو عجالت أكبر/أصغر من الحجم
األصلي؛ حلقات الج ّر؛ تعديالت في أي نظام غير مص ّرح بها.
عداد المسافات في مركبتك عن العمل وعدم توفير
تو ّقف ّ
عداد المسافات بأي
صيانته في الحال؛ ّ
تم تغيير مواصفات ّ
ّ
التمكن من تحديد
وسيلة الحقة للشراء؛ أو في حال عدم
ّ
معطلة أو
عدد األميال الصحيحة لمركبتك .تصليح محركات
متض ّررة بسبب استمرار تشغيلها على الرغم من عدم وجود
زيوت تشحيم أو زيوت مب ّرد كافية .أنت المسؤول عن التأكد
من أن مصابيح /مقاييس مؤشر الزيت والحرارة تعمل بشكل
صحيح .عليك التو ّقف إلى جانب الطريق وإطفاء محرك
ن/المقياسين
مركبتك عندما يشير أحد هذ ْين المؤشر ْي
ْ
إلى حماية غير كافية أو أداء ناقص أو عند ارتفاع درجة حرارة
المركبة.
التجهيزات والمواد المتوافرة في األسواق  -عدم القدرة على
استخدام المركبة بسبب عطل فيها ،ضياع الوقت ،عدم
المالءمة ،خسارة تجارية ،وأي حادث عرضي ،وأضرار ناجمة
عن ذلك.
أي عطل خارج منطقة الشرق األوسط .عطل بسبب اشتعال
ّ
صالح/ملوث أو تعديالت غير
ذاتي ،احتكاك ،وقود غير
ّ
معتمدة على المحرك.
ُقدم كافة خدمات الصيانة على الطرقات من ِقبل
** ت َّ
الموزّعين المعن ّيين.

إلغاء اإلتفاقية

المبلغ المدفوع.

ال يمكن إلغاء هذه الخطة واستعادة

)تتمة(

اتفاقية نقل الملكية يحق لمشتري الخطة األساسي
نقل الكفالة .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 المعتمد لمركبات فيات كرايسلر.
يتم احتساب رسم عند نقل ملكية عقد برنامج العناية
القصوى.
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 أرقام تعريف المركبات.
مشتر آخر لمركبتك) .تُبطل حقوق
يتم نقل ملكية العقد إلى
ّ
ٍ
النقل إما عند بيع المركبة بالتبادل أو باألمانة لحساب فردي أو
جماعي لغرض البيع بالتجزئة أو بالجملة ،اإليجار أو التأجير(.

ُيحتسب انتهاء صالحية عقد المركبة الجديد من تاريخ شراء
العقد ،وعدد األميال من صفر ميل.
 .3منطقة البيع :يشمل هذا العقد كفالة خارج الحدود
للمركبات المتاحة عن طريق الموزّعين المعتمدين
أي من البلدان التالية :البحرين ،العراق ،األردن،
في ٍّ
فلسطين،الكويت ،لبنانُ ،عمان ،قطر ،السعودية ،اإلمارات
واليمن.
 .4ترقية العقد :بامكان المالك يقوم بترقية العقد الخاص
به مع سداد رسوم الفرق في المستوى الذي تم تحديث
العقد إليهُ .يط ّبق الفرق في سعر العقد والرسوم الرمزية
على كافة مستويات ترقية العقد .قم بمراجعة الوكيل
المحلي لالستفسار عن الشروط واألحكام الخاصة بترقية
العقد.
تخضع الشروط واألحكام للتغيير دون أي إشعار مسبق.
متطلبات الصيانة (على مسؤوليتك) :ينبغي الحفاظ
محددة في
على مركبتك وفقًا لتوصيات المصنّع كما هي
ّ
كتاب الشروط واألحكامُ .وضع عقد خدمة الصيانة هذا
ليتوافق مع “جداول الخدمة أ و ب” الموصى بها من ِقبل
أي من الخدمات
المصنّع .في حال ِ
غفل مالك العقد عن ِّ
الدورية ،سيتم إلغاء الخطة والتغطية.

عليك إرسال المستندات التالية:

 .1طلب نقل الملكية )متو ّفر من الموزّع المختص(.
وثيقة/فاتورة البيع تب ّين تاريخ البيع وعدد األميال
المقطوعة لغاية تاريخ البيع.
تُدفع رسوم نقل الملكية إلى الموزّع المعتمد أثناء إتمام
إجراءات نقل ملكية المركبة.
مدة العقد :الكفالة بموجب هذا العقد توضع موضع
ّ .2
مدتها وفقًا للوقت/عدد
التنفيذ في الحال وتنتهي ّ
تم اختياره ،أ ّيهما أسبق،
األميال
المحددة في العقد الذي ّ
ّ
كما هو مشار إليه في كتاب الشروط واألحكام.

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

الشروط واألحكام

ماذا يشمل برنامج العناية القصوى؟
المحرك

صندوق التروس

نظام التوجيه

ناقل الحركة

نظام التكييف

المكونات الكهربائية
الموسعة

النظام الكهربائي

نظام التعليق

نظام تبريد المحرك
والوقود

أنظمة األمان
والسالمة

أجهزة القياس

الفرامل

أهـــ ً
ال بـك .باختيارك أي من خطط موبار® لحماية المركبة،
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 حجرة القفازات في كل األوقات .إذا كان لديك أي
أسئلة في ما يتع ّلق بالخطة )الخطط( الخاصة بمركبتك ال
تتردد باالتصال بمندوب مركز الخدمة المحلية في منطقتك.
ّ
مـهـم إذا كانت تكلفة اإلصالح تتجاوز قيمة السيارة النقدية
فإن البنود المتبقية في خطة العقد سيتم إلغاؤها.
القيمة النقدية للسيارة تحدد بالقيمة الوسطى في السوق.
محتويات الـخطة هذه هي محتويات الخطة الخاصة بك.
إحفظها دائمًا في حجرة 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 بعقد العناية القصوى .هذا
اإلصدار من محتويات الخطة ال يعتبر تنازالً عن حقنا ،أو تقييدًا
لحريتنا برفض دفع خدمة و/أو إللغاء الخطة بعد اكتشاف أن
هذه المركبة لم تكن مؤهلة لتغطية خطة العقد المعتمد.
مالحظة باإلضافة إلى عقود العناية القصوى قد تكون
سيارتك مغطاة بكفالة المصنع أيضًا .لمعرفة المزيد من
التفاصيل حول كفالة المصنع يرجى مراجعة دليل الكفالة.
هذه الخطة ال تشمل أي إصالح حاصل على تغطية كفالة
المصنع.

للمحافظة على صالحية الضمان خالل المدة المحددة ،ستحتاج إلى الحفاظ على تقديم الصيانة لمركبتك حسب مواعيد جدول الخدمة الخاص بالمصنّع.
إسأل عن الشروط واألحكام المتعلقة بالتغطية التي يوفرها برنامج العناية القصوى واالستثناءات التالية.

امتالك خطط حماية المركبة 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.
مـهـم الخدمة في الخطة التي تم الحصول عليها من
أي جهة غير وكيل كرايسلر ،جيب® ،دودج أو رام غير قابلة
للسداد.
السيارات المؤهلة كافة السيارات المصنعة للشرق
األوسط المغطاة بكفالة أساسية  3سنوات  60.000/كلم كحد
أدنى تعتبر مؤهلة خالل أول  36شهرًا  60.000/كم من تاريخ
بداية الخدمة.
مـهـم السيارات التالية غير مؤهلة لعقود برامج العناية
القصوى من فيات-كرايسلر :السيارات المسجلة خارج منطقة
الشرق األوسط ،السيارات التي تحتوي على المقود من جهة
اليمين ،(Motor Homes) ،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 ،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 المصنع األساسية ،السيارات التي ال
تلتزم بتوصيات المصنع من حيث شروط التحميل و/أو القطر،
السيارات المزودة بمحرك ديزل ،السيارت التي تعمل بنظام
مختلف عن الوقود أو الديزل )مثل الغاز الطبيعي ،النظام
الكهربائي ،السيارات الهجينة بين الغاز والكهرباء( ،السيارات
التي يزيد وزنها اإلجمالي على  6,350كلغ ،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 بناؤها» أو
تسمية تحمل معنى مشابهًا.

متى تبدأ الـخطة ومتى تنتهي؟

إذا تمت الموافقة على عقد العناية القصوى الخاص بك
من قبل فيات كرايسلر ،يرجى العودة إلى استمارة تطبيق
الخطة.
قانونية العقد هذا العقد خاضع للقوانين المحلية،
الخطة لن تغطي ولن تطبق لتغطية األضرار الناجمة عن:
إصالح وتبديل أي قطعة مغطاة بكفالة المصنع أو سياسات
االسترداد ،المساعدة على الطريق ،السيارات البديلة أو
المستخدمة لخدمات أخرى تغطيها كفالة المصنع أو برامج
التسويق .إصالح أو استبدال أي قطعة مغطاة إذا تم الكشف
أن الخلل فيها كان قبل شراء العقد .إصالح ،سحب ،استئجار
أو خدمة المساعدة على الطريق.
اإلصالحات الناتخة عن) :أ( عدم االعتناء بالسيارة بالشكل
المطلوب) ،ب( حريق ،حادث ،إساءة استخدام ،تخريب متعمد،
إهمال ،القضاء والقدر ،وال يقتصر ذلك على السيارة التي
تتعطل بسبب الثلوج ،الجليد أو الفيضانات) ،ج( عدم
استخدام السيارة بالشكل المطلوب) ،د( السيارات التي
استخدمت أو التي تستخدم لفعاليات تتعلق بالسرعة مثل
السباقات واختبارات التسارع) ،هـ( جر حمولة تتجاوز السعة
المحددة أو عدم االلتزام بالشروط الخاصة بالجر في دليل
المالك والذي وضعته الشركة المصنعة) ،و( سحب أو جر
حمولة تتجاوز الحد األقصى المصرح به ،أو عدم االلتزام بتزويد
السيارة بالتجهيزات الالزمة للقطر كما هو مبين في دليل
المالك من الشركة المصنعة) .ز( إجراء تعديالت غير مصرح
بها بنظام االنبعاث أو أي قطعة قد تؤثر على نظام السيارة،
)ح( استخدام وقود أو زيوت غير نظيفة ،غاز تبريد أو أي
سوائل أخرى غير موصى بها من قبل المصنع) ،ط( اإلخفاق
بسبب تلوث السوائل أو وجود الرواسب فيها) ،ي( التعديالت
غير المصرح أو الموصى بها من قبل المصنع.
خدمة الخطة التي تم الحصول عليها من أي جهة غير وكيل
كرايسلر ،جيب® ،دودج ورام غير قابلة للسداد ما لم يكن قد

العثور على راحة البال القصوى

حول العالمة التجارية موبار

إذا كنت تبحث عن راحة البال القصوى لسيارتك ،سنقدمها لك .برامج العناية القصوى تكمل لك ضمان المصنع بتقديم تغطية عملية وكاملة لألجزاء
مكون من المكونات الميكانيكية في السيارة.
الميكانيكية لسيارتك :برامج العناية القصوى تغطي أكثر من 5,000
ّ

متخصصة في تقديم الخدمة ،قطع الغيار ورعاية
موبار® هي عالمة تجارية تابعة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات ،الواليات المتحدة األمريكية ذ.م.م،.
ّ
توسعًا كبيرًا طال
موبار
شهدت
المساهمة،
الشركة
العمالء وتوزّع  280,000قطعة غيار وأكسسوارات .مع إنشاء الشراكة بين مجموعة كرايسلر وفيات
ّ
®
انتشارها على مستوى العالم ،وعزّزت أعمالها في مجال الخدمة وقطع الغيار ورعاية العمالء من أجل تقوية دعمها للوكالء والعمالء في جميع أنحاء العالم.
باالتحاد مع فيات الشركة المساهمة ،تضم اآلن محفظة موبار® في العالم أكثر من  500,000قطعة غيار وأكسسوارات التي يتم توزيعها في أكثر من  120بلدًا.
موبار® هي مصدر قطع الغيار األصلية واألكسسوارات كافةً لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات.

أصبح اآلن بإمكانك الشعور بالطمأنينة ألنك لن تقلق بعد اآلن حيال تكلفة الصيانة الميكانيكية لسيارتك .ولكن إذا استدعت الحاجة ،عقود برنامج العناية
القصوى من موبار® ستوفر لك راحة البال.

®

وص ّممت بأيدي الفرق نفسها التي ابتكرت مواصفات السيارة المعتمدة في المصنع لمجموعة فيات
قطع الغيار من موبار® هي قطع فريدة من نوعها ُ
متخصصة في قطع الغيار.
كرايسلر للسيارات – غير المتوفرة من قبل أي شركة أخرى
ّ

 80عامًا من التم ّيز في موبار

®

•
•
•
•

للتجمد في
موبار® )عبارة تجمع كلمتي “موتور” )تصنيع السيارات( و”بارتز” )قطع الغيار(( كانت عالمة تجارية مسجلة في مجال تصنيع المنتجات المضادة
ّ
العام .1937
وضعت العالمة التجارية موبار® بصمتها األولى في العام  - 1960عصر سيارات “العضالت” األمريكية.
قامت شركة كرايسلر بتصنيع سيارة دودج الجاهزة للسباق وباليموث “سيارات المجموعة” المجهزة بقطع غيار خاصة ذات كفاءة عالية.
المتخصص في قطع الغيار لسيارات السباق وأطلقت
واهتمت بتطوير قسمها
قامت موبار® بتصنيع جملةً من “قطع الغيار الخاصة” لسيارات السباق
ّ
ّ
حد سواء.
عليه إسم موبار® لقطع الغيار العالية األداء لتعزيز السرعة والثبات على الطريق وفي السباقات على ٍّ

الحماية الشاملة لمركبتك

قيادة آمنة مع موبار

العناية القصوى  -الضمان الممدد
لكل أصحاب المركبات الذين يسعون إلى راحة البال أثناء القيادة ،برنامج
يؤمن لهم أكثر مما يتو ّقعون من خالل تزويدهم بالصيانة
العناية القصوى ّ
الشاملة لمركبتهم .تتوفر باقات الصيانة التالية:
 3سنوات  100,000 /كم 4 ،سنوات  120,000 /كم 5 ،سنوات  100,000 /كم،
 5سنوات  150,000 /كم

َّ
تول قيادة مركبتك سواء كانت كرايسلر ،دودج ،جيب® ورام مع التأمين
تزودك بقطع الغيار األصلية مع التركيب بأيدي
الشامل من موبار® ،التي ّ
تقني ّين على درجة عالية من التدريب في مراكز الخدمة المعتمدة لدينا .كما
تزودك بأعلى مستوى من الجودة ما بعد البيع وبأفضل قيمة.
ّ

العناية السهلة  -خطط الخدمة والصيانة
باختيارك عقد الخدمة والصيانة المعتمد من موبار® ،فإنك تمنح مركبتك
الصيانة المثالية التي تستحقها .ومع مجموعة متنوعة من البرامج العملية
لتختار منها ،شاملةً  3سنوات  60,000 /كم 5 ،سنوات  100,000 /كم و 7سنوات /
 140,000كم ،هناك دائمًا برنامج يناسب احتياجاتك في القيادة.
العناية األساسية  -زيوت المحرك والفالتر
مع مجموعة واسعة من برامج العناية األساسية المقدمة من موبار® بكلفة
مدروسة تشمل تغيير زيت المحرك ،زيوت التشحيم والفلتر ،يمكنك القيادة
بأمان وسالمة ألن محرك سيارتك يحافظ على كامل أدائه وقوته.
العناية القصوى  -المركبات المستعملة المعتمدة
باختيارك عقد المركبات المستعملة المضمونة والمعتمدة من كرايسلر،
جيب® ،دودج ورام ،فإنك تمنح نفسك راحة البال والطمأنينة بأن مركبتك
تحظى بخدمة صيانة وفقًا ألعلى المعايير ،مرورًا بفحص  125نقطة .أصبح
اآلن بإمكانك الشعور بالطمأنينة ألن أجزاء سيارتك المشمولة بالكفالة لن
تحتاج إلى الصيانة بعد اآلن.

®

مصممة استثنائيًا
قطع غيار أصلية :قطع الغيار وملحقاتها من موبار
ّ
®
لمركبات كرايسلر ،دودج ،جيب® ورام لتضمن لك أعلى مستويات األداء
لمركبتك وتشمل الضمان لمدة سنة واحدة  20,000 /كم .وبوجود المركز
اإلقليمي لتوزيع قطع الغيار وملحقاتها في المنطقة الموجود في اإلمارات،
لن تنتظر استالم قطع الغيار وملحقاتها طوي ً
ال.
فريق كفوء من الفنيين :من خالل برامج التدريب والتطوير لدينا ،ال أحد
المتخصصة أكثر من فريقنا
يزودك بمثل هذه الخدمة
ّ
يق ّيم مركبتك أو ّ
المتخصص في موبار®.
ّ
شبكة خدمات واسعة :بوجود شبكتنا من مراكز الخدمة المنتشرة في
أيد أمينة لصيانتها بأعلى
منطقة الشرق األوسطِ ،ثق بأن مركبتك في ٍ
المعايير العالمية وأينما تواجدت.
الخدمة السريعة :تضمن لك خدمتنا السريعة الصيانة الشاملة والفحص
التام لقطع الغيار األساسية لحماية مركبتك وضمان سالمتها وأدائها
فعال وبأحسن األحوال ،دون أن تغادر صالة االنتظار.
بشكل ّ

عش في اطمئنان ،انطلق بسعادة.

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

العنايةالقصوى

الضـمـان الـمـمـدد ليـوفـر لـك راحــة الـبــال.

