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لضغ تتخض سطى عثغئ العاضج المةاظغ إترص سطى تةج طعسث 
طسئص وإرشاق عثا الةجء إلى طراضج الخغاظئ .
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كيف بإمكانك الحصول على بطاقة؟ 
التجارية)  فاجن  أو فولكس  أودي، سكودا، سيات  فاجن،  (فولكس  أي سيارة من سيارات  تمتلك  إذا كنت 

بإمكانك التقدم بطلب بطاقة عن طريق موقعنا اإللكتروني أو من مركز الصيانة. 
أما بالنسبة للسيارات المستوردة فبإمكانها الحصول على بطاقات الشركة المتحدة بعد اجتيازها فحص 

(Health Check) في أحد مراكز صيانتنا الرئيسية حسب الشروط واألحكام.

نعتز بثقتكم الكبيرة والمتجددة وعلى اختياركم الثمين

البرنامج خاضع للشروط واألحكام.

الرؤية المستقبلية

غعثف برظاطةظا التالغ إلى تعشغر طةمعسئ طظ الثثطات والمغجات لجبائظظا، ولعثا ُخمط 
عثا الئرظاطب لغضعن حضًق طظ أحضال اطاظاظظا واساجازظا الثي ظصثطه إلى زبائظظا المطاجطغظ 
طظ  جاسطغظ  السغارات،  لاةارة  الماتثة  الحرضئ  باجط  الضئغرة  سائطاظا  إلى  والمظامغظ 

نظام النية الحسنة (Good-Will)*:"ظاثطى تعصساتضط" حسارظا وسظعاظظا افجاجغ.
هو نظام تقدمه الشركة المتحدة لزبائنها الملتزمين بالتعامل مع مركز الصيانة، حيث أن الشركة 
كنوع من  متفاوتة،  المصنعية، على شكل نسب  الكفالة  فترة  إنتهاء  بعد  تقدم مساعداتها حتى 

أنواع تبادل االحترام واإللتزام والثقة.
وتشمل بعض األعطال بحيث تتدرج نسبة التغطية أو المساعدة المالية تبعًا لتاريخ الزبون، مدى 
بعين  الشركة  تأخذها  أخرى  متغيرات  أية  أو  الخلل،  ونوع  العداد،  قراءة  المركبة،  عمر  إلتزامه، 

اإلعتبار.

 البطاقة البالتينية
 

غتخض سطغعا الجبعن بسث إتمام خمج جظعات طظ ا�لاجام الماعاخض أو شغ التاقت الاالغئ:
- اطاقك بقبئ جغارات حثخغئ بظفج العصئ.
- حرضئ أو طآجسئ تماطك أضبر طظ 5 جغارات.

- طضاإ تضسغ غماطك أضبر طظ 10 جغارات.

وغتخض تاطض الئطاصئ الئقتغظغئ سطى الممغجات الاالغئ: 
.*“Goodwill” طساسثات طابسث الضفالئ -

- خخط ظصثي غخض إلى %30 سطى شعاتغر طرضج الخغاظئ. **
- تأطغظ طعاخقت لمرضج الخغاظئ.

- ترخغث ظصاط بظسئئ %5 طصابض المئالس المثشعسئ شغ طراضج خغاظاظا الرئغسغئ.
- جطسئ تطمغع السغارة (واضج) طةاظغئ لمرة واتثة شصط. 

- شتص طةاظغ لما صئض الارخغص.
* خاضع للشروط واألحكام- خط دسط شظغ طئاحر. 

** حسب مكونات الفاتورة

سّجل
قم بتحديث بياناتك لدى مركز الصيانة لتحصل على البطاقة

جّمع
قم بتجميع النقاط مقابل مدفوعاتك في مركز الصيانة

بدٌل
قم بإستخدام النقاط كرصيد إضافي تقوم به

بتسديد فواتير المركز

تقّدم
حافظ على االلتزام والتواصل معنا لكى تتدرج بالتصنيفات

وتحصل على الخدمات والخصومات المميزة

آلية عمل البطاقة

* خاضع للشروط واألحكام
** حسب مكونات الفاتورة
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الشروط و األحكام
  - المسطعطات الختغتئ تدمظ الاماع بممغجات وخخائص الئطاصات بالحضض القزم. 

  - ججء طظ الثخعطات ُتمظح بحضض ظصثي والةجء ا�خر غاط ترخغثه سطى حضض ظصاط شغ رخغث 
الئطاصئ لغساسمض شغ المساطقت الصادطئ. 

الئطاصئ  وتظاصض  الحاخغ،  رصط  ترتئط سظ ذرغص  و  بعا  واتثة خاخئ  بطاصئ  لضض جغارة   -   
باظاصال ططضغئ السغارة طظ حثص إلى آخر.

  - تسطى الظصاط طصابض المئالس المثشعسئ شصط وتسابظى التمقت والسروض الثاخئ، الخغاظات 
المةاظغئ المصثطئ طظ صئض المرضج وخرف الظصاط ضمئالس طالغئ شغ طراضج الخغاظئ.

  - بظعد ظزام الئطاصئ طحابعئ لئظعد الضفالئ المخظسغئ وطا غطشغ الضفالئ المخظسغئ غطشغ أو 
غةّمث الئطاصئ المسطاة.

  - تسابظى المئالس المثشعسئ شغ ورحات الاةطغج والثعان طظ الثخعطات أو ترخغث الظصاط 
ولضظعا تئصى بظثًا ططجطا طظ بظعد الضفالئ وحروط اجاسمال الئطاصئ.

تةمغث سمض  غاط  أحعر  تجغث سظ جائ  لفارة  المرضج  زغارة  الطعغض سظ  ا�ظصطاع  - شغ تال    
الئطاصئ بحضض طآصئ وغتص لطحرضئ الشاء الئطاصئ شغ تالئ اجامرار سثم الافسغض. 

  - شغ تال ا�ظصطاع لفارات طافاوتئ غجغث طةمعسعا سظ جظئ ضاططئ غاعجإ سطى المساثثم أن 
الاالغ شغ  الاثرج  سطى  لطتخعل  الئطاصئ طةثدًا  با�لاجام بحروط  المثة  باسعغخ عثه  غصعم 

الاخظغش.
  - سظث ا�ظصطاع لفارة ذعغطئ تخض إلى جظئ ضاططئ بحضض طاعاخض شإن المساثثم غثسر درجئ 
ضاططئ طظ تخظغفه التالغ شغ تال تمئ إسادة الافسغض وغثدع لفتص ا�لاجام وتعخغاته طرة 

أخرى.
  - سظث ا�ظصطاع لفارة تخض إلى جظاغظ شأضبر وبحضض طاعاخض شإن المساثثم غفصث تخظغفه 

ظعائغاً وغدطر أن غسعد إلى الاخظغش افجاجغ طظ جثغث.
  - غتص لطحرضئ اجاسمال الظصاط لاسثغث أغئ دغعن أو طخارغش غغر طثشعسئ طظ صئض الجبعن 

داخض طراضج خغاظاعا
الاغ تطرتعا الحرضئ بغظ    - الثخعطات المثضعرة ق تسري سطى السروض والتمقت والتجم 

التغظ وا�خر.
  - ق ُتمظح عثه الئطاصئ لحرضات الاأطغظ، المآجسات التضعطغئ أو حرضات الاأجغر بأظعاسعا.

  - صغاطضط بتةج طعسث طسئص سظث الثعاب إلى طرضج الخغاظئ غدمظ لضط التخعل سطى الثثطات 
بحضض طمّغج وغةّظئضط شارات ا�ظازار الطعغطئ.

  - شارة خقتغئ الظصاط 3 جظعات طظ تارغت ادخالعا.
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* خاضع للشروط واألحكام
** حسب مكونات الفاتورة

اكتشف عالماً جديداً ومتكامًال من الميزات والخدمات المتنوعة 
طظث طا غجغث سظ 50 ساطًا، تأجسظا واتثثظا طظ حسارظا سظعاظًا طمغجًا "ظاثطى تعصساتضط"، وفن تطعرظا 
الضرام  زبائظظا  طضاشأة  الى  غعثف  طمغج  برظاطب  تخمغط  سطى  دأبظا  تظاعغ،  ق  رتطٌئ  الامّغج  إلى  وذرغصظا 
وحضرعط سطى البصئ الشالغئ، وتسئغرًا سظ اطاظاظظا قخاغارعط لظا سئر إصاظاء إتثى طرضئاتظا أو ذطإ إتثى 

خثطاتظا.
سطى  إلضاروظغئ  وظصاط  ظصثغئ  سطى خخعطات  التخعل  بإطضاظضط  الئرظاطب غخئح  إلى عثا  باظدماطضط 
ا�ضاشغئ  الثثطات  وطاظعسئ طظ  واجسئ  إلى طةمعسئ  با�ضاشئ  طراضجظا،  شغ  المثشعسئ  المئالس  طسزط 
التخرغئ، ظصثطعا لضض زبعن تئسًا لاخظغفه وتثرجه، وتجداد عثه الثخعطات والممغجات بازدغاد الاخظغش 

والاثرج لضض زبعن. 
وتاظعع عثه الاخظغفات والاثرجات تسإ:

- طثى ا�لاجام بالخغاظات الثورغئ شغ طراضجظا المسامثة ضمظ وبسث الضفالئ. 
- سثد جظعات ا�لاجام والاعاخض.

- سثد السغارات الاغ تط حراؤعا طظ طسارضظا أو وضقئظا. 

 البطاقة الفضية

غتخض سطغعا الجبعن بحضض طئاحر سظث حرائه جغارة جثغثة طظ أتث طسارضظا أو سظث اجاغازه شتص 
شسالغئ الضفالئ لطسغارات المساعردة. 

وغتخض تاطض الئطاصات الفدغئ سطى الممغجات الاالغئ: 
* “Goodwill”  طساسثات طابسث الضفالئ -

- ترخغث ظصاط طصابض ضض طئطس طثشعع شغ طراضج خغاظاظا الرئغسغئ بظسئئ 2%.
- جطسئ تطمغع السغارة (واضج) طةاظغئ لمرة واتثة شصط. 

 البطاقة الذهبية

يحصل عليها الزبون بعد إتمامه سنتين كاملتين دون أي انقطاع غير مبرر أو في الحاالت التالية:
- امتالك سيارتين شخصيتين بنفس الوقت.

- شركة أو مؤسسة تمتلك أكثر من 3 سيارات. 
- مكتب تكسي يمتلك أكثر من 5 سيارت.

وغتخض تاطض الئطاصئ الثعئغئ سطى الممغجات الاالغئ:
* “Goodwill” مساعدات مابعد الكفالة -

- خصم نقدي يصل إلى %20 على فواتير مركز الصيانة.** 
- ترصيد نقاط مقابل كل مبلغ مدفوع في مراكز صيانتنا الرئيسية بنسبة 3%.

- جلسة تلميع السيارة (واكس) مجانية لمرة واحدة فقط.
- فحص مجاني لما قبل الترخيص.

برظاطب بطاصات
 الحرضئ الماتثة لاةارة السغارات

اجاماع بالسثغث طظ الثخعطات
التخرغئ والثثطات الممغجة

ظابطجرام ا�
022980480

www.umt.ps

facebook.com/UnitedMotorTrade

092341727


