عزيزي مالك السيارة

CHANGAN

ُ
في البداية نود أن ننهئ سيادتكم على اقتنائكم السيارة الجديدة من  CHANGANونشكركم على ِثقتكم واختياركم ونود أن نوضح بعض املعلومات الخاصة
بالضمان آملين أن نكون عند حسن ظنكم.
ُ
يشمل كتيب الضمان الذى بين يديكم على التوصيات والنصائحُ ،ويحدد لكم بدقة كيفية متابعة صيانة سيارتكم وشروط الضمان التي تغطيها.
ِبفضل كفاءات شبكة  CHANGANمن خالل املوزعين واملراكز املعتمدة لدى شركة غبور يمكنك أن تكون متأكدا من أن كل العمليات املوص ي بها من قبل
ُ
املُ َ
صنع سيتم تنفيذها بالشكل الصحيح وهى استخدام قطع غيار  CHANGANاألصلية الى جانب إلزام هذه املراكز بإرضائك بشكل مستمر .لذا فإننا نوصيك
بمراجعة مراكز  CHANGANاملعتمدة لجميع احتياجات الصيانة والخدمة لسيارتك.

بعد قطع مسافة  5000كم األولى أو  6أشهر "أيهما أقرب" يجب التوجه بسيارتك الى أحد مراكز صيانة غبــور أو مراكز الصيانة املعتمدة إلجراء الصيانة األولى حيث
سيتم تغييرزيت املحرك مع الفلتر.

عدم إجراء الصيانة الدورية في ميعادها "كل  12شهر 10,000/كم" حسب الجدول املرفق يفقــد العميل حقه في الضم ـ ـ ــان.
ندعوك لقراءة كتيب الضمان واالحتفاظ به وتقديمة ملهندس االستقبال قبل اجراء الصيانة الدورية.
نأمل من كل قلوبنا أن تكون راضيا عن سيارتك الجديدة من  CHANGANوأن تجد متعة القيادة في استعمالها سنة بعد أخرى.
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فترة الضمــــــــــــــــــان
فـ رـتة الضمان

الطــــالء:

أي جزء من أجزاء سيارة  CHANGANالجديدة عدا ما سيتم ذكرة الحقا
مش ـمول بالضمــان ملـدة  60شهرا من تاريخ البيع األولى  /اول يوم استخـ ــدام .أو
َ
150,000كيــلو مترأيهما يأتي أوال.

الطــالء مشمول بالضمــان ضد عيــوب الصناعة ملدة  36شهرا من تاريخ البيع األولى/
َ
او  100,000كيــلو متر أيهما يأتي أوال  ،باستثناء الضرر أو التآكل الناجم عن سوء
االستخدام أو الحوادث أو التعديالت

في حال استخدام السيارة ألغراض تجارية (تاكس ي-إيجار )…-يصبح
ضمان السيارة  12شهرا او  100,000كيلو متر أيهما يأتي أوال.

البــطارية:

المحـــرك:
جميع أجزاء املحرك الداخلية مشمولة بالضمــان ملدة  60شهرا من تاريخ البيع
َ
األولى  /اول يوم استخــدام .او  150,000كيــلو مترأيهما يأتي أوال.

املحــرك بجميع مكوناته الداخلية ال يشمله الضمـان في حالة تركيب
وحدة غازطبيعي.
ناقل الحركة (الفتيـــس):
جميع أجزاء الفتي ــس الداخلية مشمولة بالضمــان ملدة  60شهرا من تاريخ البيع
َ
األولى  /اول يوم استخــدام .او  150,000كيــلو مترأيهما يأتي أوال.
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الب ــطارية مشمولة بالضمــان ضد عيــوب الصناعة ملدة  12شهرا من تاريخ البيع األولى
َ
 /أو  20,000كيــلو مترأيهما يأتي أوال.

فترة الضمــــــــــــــــــان

CHANGAN

Term of Warranty for Special Parts
Warranty Period (Month/Km)
#

Items

1

BRAKE FLUID, COOLANT, LUBRICANT, LIQUID WINSHEILD WASHER,
VEHICLE TOOL ASSY, WHEEL ALIGNMENT, BALANCE, A/C FILLING,
BODY GABS & SOUND INSULATION PAD INSIDE

2

AIR FILTER, AIR CONDITIONING FILTER, OIL FILTER, FUEL FILTER,
SPARK PLUGS, BRAKE PADS/BRAKE LINING, CLUTCH, TIRES, REMOTE
CONTROL BATTERIES, BULBS, WIPER BLADES, FUSE & RELAYS

3

RUST, PAINTING AND RUBBER PARTS

New Alsein,
EADO DT,
CS15, CS55

غيرمشمول بالضمان

3/5,000

36/100,000

بن ــود الضمــان
 سائل مياه،  مواد التشحيم،  سائل التبريد، سائل الفرامل
،  ضبط الزوايا،  هوك، الكوريك، شنطة العدة، املساحات
 ضبط فروقات جسم السيارة و،  شحن فريون،الترصيص
عازل الصوت
،  فلتر الوقود،  فلتر الزيت،  فلتر تكييف الهواء، فلتر الهواء
،  الدبرياج،  أقراص الفرامل/  تيل الفرامل، شمعات اإلشعال
 ريش،  ملبات اإلضاءة،  بطاريات التحكم عن بعد، اإلطارات
 الفيوزات والريالى، املساحات
 األجزاء املطاطية،  الطالء، الصدأ
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