
 ظاثطى تعصساتضط



تكفــل مجموعــة فولكــس فاجــن العالميــة مركباتهــا حاليــًا كضمانــة مــن الشــركة 
ــال  ــوب واألعط ــن العي ــة م ــا األصلي ــع غياره ــة وقط ــو المركب ــى خل ــة عل المصنع
الناتجــة عــن الخلــل المصنعــي ) وهــو أي عطــل نتيجــة خلــل فــي القطعــة              
أو مجموعــة القطــع دون أن يكــون هنالــك ســبب أو مؤثــر خارجــي( و اســتعدادها 
ــذا  ــببة له ــع المس ــة أو القط ــار القطع ــا بغي ــل إم ــب أو الخل ــذا العي ــة ه لمعالج
العطــل أو القطــع التــي تضــررت نتيجــة ذلــك، أو إصالحهــا حســب تعليمــات 
ــرات  ــد الكيلومت ــه لمــدة ســنتين فقــط دون تحدي ــى توجيهات ــاء عل ــع وبن المصن

بشــكل عــام.

إن المركبــة التــي اقتنيتهــا هــي عبــارة عــن منتــج عالــي الجــودة والتقنيــة 
واســتخدامها بالشــكل الصحيــح و الحفــاظ عليهــا هــي مســؤولية تبــدأ مــن صاحــب 
ــى  ــع والشــركة واالطــالع عل ــة نفســه، وأهمهــا التزامــه بتعليمــات المصن المركب

ــا. ــد به ــات والتقيُّ ــات والتعليم ــع الكتيب جمي

ــا ومــن  فــي الوقــت نفســه الــذي نفخــر فيــه بانضمــام عضــو جديــد الــى عائلتن
ــدر اهلل،  ــج، ال ق ــد ينت ــم ق ــوء تفاه ــًا ألي س ــفافية وتجنب ــوح والش ــق الوض منطل
ــع            ــد البي ــا بع ــات م ــول خدم ــم ح ــض المفاهي ــح بع ــى توضي ــرص عل ــا نح فإنن
ــركة  ــزام الش ــدى الت ــى م ــة ال ــة، باالضاف ــة المصنعي ــوع الكفال ــص موض و باألخ
ــا  ــًا عليه ــركة واجب ــا الش ــات تعتبره ــن خدم ــع م ــا يتب ــا وم ــاعداتها لزبائنه ومس

ــوالء. ــة وال ــا الثق ــن يبادلونه ــا الذي ــاه زبائنه اتج



    فــي حالــة المماطلــة أو التأخــر أو رفــض احضــار المركبــة لمعاينــة أو 
معالجــة الخلــل الــذي يشــكو منــه الزبــون أو رفضــه القيــام بالتصليحــات أو 
ــع  ــع، ال تتحمــل الشــركة أو المصن التعليمــات االزمــة مــن الشــركة أو المصن
ــون فــي  ــة أو مضاعفــات أخــرى ناتجــة عــن اســتمرار الزب ــة أضــرار جانبي اي

ــورًا.  ــة ف ــا للمعاين ــدم إحضاره ــة وع ــتخدام المركب اس

نتيجة إجراء تعديالت أو تحديثات غير مرخصة من قبل الشركة .

6( اإلطارات )الكاوتشوك(، األضواء )اللمبات(، الجلود المختلفة، المكابح ،الدرمات، 
الكالتش، السوائل والزيوت المختلفة وما شابهها.

نتيجة قيام جهات غير مؤهلة أو غير معتمدة بإجراء أية أعمال على المركبة مهما 
كانت هذه األعمال.

نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية المطلوبة خالل الفترة أو العداد المحددين من 
الشركة بغرض الحفاظ على المركبة ومواصفاتها وعمرها االفتراضي بما في ذلك 

عيار الستيرنج بشكل دوري، والحفاظ على نظافة المركبة وغيره.

    أيــة مصاريــف اضافيــة ناتجــة مثــاًل عــن نقــل المركبــة )الجــر(، إجــراء المعايــرات 
إنجــاز  أيــة تعويضــات ســواًء ناتجــة عــن فتــرات االنتظــار لحيــن  الدوريــة، 
التصليحــات الالزمــة »بــدل عطــل أو ضــرر« أو أيــة تبعــات ناتجــة عــن مســؤولية 
ــل ســرقة األغــراض الشــخصية ،  ــه مث ــة فــي عهدت المســتخدم مــا دامــت المركب

إلــخ(.



ــا أوالً  ــر أيهم ــف كيلومت ــة أل ــنتين أو مئ ــدة س ــة لم ــة مكفول ــون البطاري 12( تك
ولمــرة واحــدة فقــط ويصنــف أي خلــل بعــد ذلــك كنــوع مــن االســتهالك، وعنــد 
تركيــب البطاريــة البديلــة تســري شــروط كفالــة البطاريــة البديلــة، ويســتثنى مــن 
ذلــك التفريــغ الناتــج عــن تشــغيل المســتهلكات بعــد إطفــاء المركبــة أو تركيــب 
تجهــزات غيــر مرخصــة أو تمديــدات كهربائيــة أو تعديــالت غيــر موافــق عليهــا 

ــن  ــتبدال أي م ــركة اس ــرار الش ــا وأق ــار إليه ــع المش ــتهالك القط ــة اس ــي حال     ف
القطــع المصنفــة تحــت بنــد االســتهالك فــإن للشــركة الحــق فــي احتســاب نســبة 
االســتهالك علــى الزبــون حســب عمــر المركبــة و العــداد )نســبة و تناســب( كــون 
ــرة  ــك لم ــون ذل ــي و يك ــر الخارج ــتهالك أو المؤث ــد االس ــت بن ــف تح ــة تصن الحال

واحــدة فقــط.

للتنويــه: الكفالــة المصنعيــة هــي الكفالــة التــي تقدمهــا وتحددهــا الشــركة 
المصنعــة تحــت قوانينهــا ومســؤوليتها و ليســت الشــركة المتحــدة فبالتالــي 
إن كل مــا تــم ذكــره هــو قوانيــن ملزمــة ال يمكــن للشــركة تجاوزهــا أو 

تغييرهــا لمــا قــد يحصــل مــن عواقــب و إشــكاالت.

 :)Good-Will(نظام النية الحسنة
هــو نظــام تقدمــه الشــركة المتحــدة لزبائنهــا الملتزميــن بالتعامــل مــع مركــز 
الصيانــة ، حيــث أن الشــركة تقــدم مســاعداتها حتــى بعــد إنتهــاء فتــرة 
ــادل  ــواع تب ــن أن ــوع م ــه كن ــب متفاوت ــكل نس ــى ش ــة عل ــة المصنعي الكفال
اإلحتــرام و اإللتــزام و الثقــة و تصــل مــدة هــذه المســاعدات فــي بعــض 
األحيــان إلــى فتــرات تتعــدى الخمســة ســنوات و تشــمل بعــض األعطــال حيــث 
ــدى  ــون و م ــخ الزب ــاً لتاري ــة تبع ــاعدة المالي ــة أو المس ــبة التغطي ــدرج نس تت
ــار. التزامــه و عمــر المركبــة و متغيــرات أخــرى تأخذهــا الشــركة بعيــن اإلعتب



الصيانة الدورية



ServicePlus.
حصلــت الشــركة المتحــدة لتجــارة الســيارات علــى هــذه الشــهادة العالميــة عــام 
.2019 عــام  بنهايــة  اهلل  رام  صيانــة  ولمركــز  نابلــس  صيانــة  لمركــز   2018 
Service plus هــي شــهادة اعتمــاد عالميــة تقدمهــا شــركة فولكــس فاجــن التجاريــة 
ــة حــول  ــات فولكســفاجن التجاري ــة مركب ــة الســتقبال وصيان ــة المؤهل لمراكــز الصيان
العالــم، ويتمتــع المســتفيدين مــن هــذه الخدمــة بمجموعــة مــن المميــزات والخدمــات 

لتالئــم احتياجاتهــم. 

ــن الســرعة  ــي مــا بي ــوازن مثال ــزة بت ــك مجموعــة مــن  الخدمــات الممي ــث نقــدم ل حي
ــودة. ــة والج والفعالي

•  أوقــات عمــل مرنــة : 6 أيــام  فــي االســبوع مــن الســاعة 8 صباحــًا حتــى الســاعة 4:30 
مســاءًا، مــع امكانيــة توفيــر أوقــات اخــرى تناســبك.

•  تصليحــات ذكيــة تختصــر ســاعات العمــل الطويلــة وبطــرق اصــالح وترميــم ســهلة 
وفعالــة.

•  صيانة متكاملة تحت سقف واحد وضمن أفضل المعايير العالمية.

Online Services
نقدم لك تشكيلة من خدمات ما بعد البيع مميزة بأفضل وأسهل الطرق الممكنة من 

خالل موقعنا االلكتروني.
•  حجز موعد الصيانة القادم.

•  حساب ومعرفة موعد وتفاصيل صيانك القادمة .
•  التعرف على اإلكسسوارات األصلية لسيارتك ومعرفة سعرها وتفاصيلها وشرائها.

•  معلومات عن القطع األصلية للسيارة ومعرفة سعرها وإمكانية توفرها.
•  تحميل ملفات متعلقة بمعلومات عن السيارات و برامجنا.

•  التعرف على منتجات العناية بالمركبة ومعرفة سعرها وتفاصيلها وشرائها.
•  جولة افتراضية في مراكز الشركة المتحدة الرئيسية.

خدمتنا صممت لنتخطى توقعاتكم 
www.umt.ps
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• فحص التايمنغ: يتم تغيير التايمنغ كل 120،000 كم للبنزين
                                      وللديزل كل 90،000 كم

أيهما أوال





المعارض

هاتفالمعرضالمدينة

5134 298 02الشركة المتحدة لتجارة السياراترام اهلل
1717 234 09الشركة المتحدة لتجارة السياراتنابلس

6062 276 02شركة كوبرابيت لحم
1112 222 02شركة السالم موتورزالخليل

5888 268 09شركة الحسونة للتجارة العامةطولكرم
3555 264 08شركة دال الوطنيةغزة

2208 242 02معرض السياترام اهلل
2228 221 02شركة ثمار لتجارة السياراتالخليل

1700321321المعارض
1700550550مراكز الصيانة

مراكـز الصيـانة

هاتفمراكز الصيانةالمدينة

0481 298 02الشركة المتحدة لتجارة السياراترام اهلل
1727 234 09الشركة المتحدة لتجارة السياراتنابلس

1510 275 02شركة كوبرابيت لحم
2046 225 02شركة السالم موتورزالخليل

3555 264 08شركة دال الوطنيةغزة
4606 628 02شركة جمال عمر المصريالقدس

8808 268 09شركة الحسونةطولكرم




