
مقدمة

مقدمة

مبروك على اختيارك جي أيه سي موتور وشكرا على ذلك!

 نثق أن: جي أيه سي موتور ستجلب لك متعة السياق الكبرى. من أجل الحفاظ على سيارتك في حالة جيدة لفترة طويلة، يرجى الذهاب إلى متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات 
للضمان المنتظمة بحسب "جدول الضمان المنتظمة" في هذا الدليل. يمكن لمتجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات تقديم خدمة عالية الجودة بسعر معقول. يعمل الفني المدرب من 

قبل شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة )يشار إلى جي أيه سي للسيارات( وفقا لمواصفات التشغيل المحددة.

يستخدم هذا الدليل كشهادة ضمان وصيانة سيارتك، يرجى ملء معلومات المستخدم بعناية واالحتفاظ بهذا الدليل بشكل صحيح، يجب تقديم هذا الدليل عند قبول الضمان وتقدم طلب في متجر 
ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات.

أطيب التمنيات لك: آمل أن تجلب لك جي أيه سي موتور تجربة سياق ممتعة!

 شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة



هذا الدليل هو شهادة ضمان وصيانة سيارتك جي أيه سي موتور. عندما تشارك في الضمانات الثالثة لمنتجات السيارة، يرجى اتباع ))شهادة الضمانات الثالثة لمنتجات السيارات المنزلية(( 
و))مواصفات الضمانات الثالثة لمنتجات السيارات المنزلية ((. عندما تشارك في الضمانات الثالثة لمنتجات السيارة، يرجى التعامل معها وفقًا لهذا الدليل. من أجل ضمان أنه يمكنك االستمتاع 

بخدمات صيانة السيارة من جي أيه سي للسيارات، يرجى مساعدة متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات لملء ورقة معلومات المستخدم في "جدول تسجيل الضمان" في هذا 
الدليل عند استالم السيارة. ستفقد السيارة التي ال تكمل ملء جدول تسجيل الضمان وتسجيل للضمان بحقوق الضمان.

：

   

معلومات المستخدم
اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

تاریخ شراء السیارة:

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

اسم المتجر الخاص:
(ختم)

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

الصناعة:

لون السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة
طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

：

   

معلومات المستخدم
اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

تاریخ شراء السیارة:

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

اسم المتجر الخاص:
(ختم)

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

الصناعة:

لون السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة
طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

：

   

معلومات المستخدم
اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

تاریخ شراء السیارة:

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

اسم المتجر الخاص:
(ختم)

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

الصناعة:

لون السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة
طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

ورقة التسجیل: جدول تسجیل الضمان
یرجى ملء "معلومات المستخدم" عند استالم السیارة، أرشفتھا 

وسیتم إدخال المعلومات في نظام إدارة ترومبتشي التابعة لشركة 
جي أیھ سي للسیارات من قبل متجر الخاص الذي تسلیمك السیارة 

إلیھا.

نموذج تسجیل الضمان

أول شھادة صیانة مجانیة

شھادة الضمان

ورقة التسجیل: بعد ملئھا، سیتم إدخال المعلومات في نظام إدارة ترومبتشي التابعة لشركة جي أیھ سي للسیارات من قبل المتجر الخاص.

ورقة التسجیل: بعد ملئھا، سیتم إدخال المعلومات في نظام إدارة ترومبتشي التابعة لشركة جي أیھ سي للسیارات من قبل المتجر الخاص.

ورقة الضمان: الحفظ للمستخدم

ورقة الضمان األول: شھادة الصیانة األولى
ھو شھادة سیارتك للتمتع بأول صیانة مجانیة. یُرجى التحقق من 

وجود شھادة الصیانة األولى عند استالم السیارة. ال یمكن للسیارة 
التمتع بأول صیانة مجانیة بدون شھادة الصیانة األولى، وفقدان 

حقوق الضمان، یرجى رفض القبول.

ورقة الضمان: شھادة الضمان
یرجى التأكد سواء كانت ھناك شھادة ضمان لشھادة ضمان 

سیارتك، ستفقد حقوق الضمان للسیارة بدون شھادة الضمان، 
یرجى رفض القبول.

：

   

معلومات المستخدم
اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

تاریخ شراء السیارة:

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

اسم المتجر الخاص:
(ختم)

سنة شھر یوم

سنة شھر یوم

الصناعة:

لون السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة
طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

تمتلك شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة حقوق الطبع والنشر لهذا الدليل، مسؤولة عن مراجعة وشرح وتعليمة هذا الدليل. المحتويات والبيانات الفنية الواردة في هذا الدليل صالحة 
وقت الطباعة المرخصة، لكين تحتفظ شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة بحقها في التوقف عن استخدام محتويات/تقنيات معينة أو تغيير محتويات/بيانات فنية معينة في أي وقت دون 

إشعار مسبق وال تتحمل أي التزامات بذلك.

مالحظة
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شروط الضمانات الثالثة
فترة الصالحية للضمانات الثالثة األساسية: 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر من األميال، أيهما يأتي أوالً

لوائح الضمان األجزاء القابلة لالستهالك وزيت التشحيم وسوائل العمل

عندما األجزاء القابلة لالستهالك التالية هي األجزاء التالفة األولية ويكون سبب العطل ناتًجا عن عيوب في المواد أو تصنيعها، فإن إصالح العطل يكون   ●
ضمن نطاق الضمان. واألجزاء القابلة لالستهالك وفترة الضمان الخاصة بهم هي كما يلي:

فترة الضمان األجزاء القابلة لالستهالك

3 أشهر أو 5000 كيلومتر، أيهما يأتي أوالً عنصر فلتر الهواء، فلتر الزيت، فلتر الوقود، فلتر مكيف الهواء، المصباح الكهربائي، شمعة 
اإلشعال، المصهر، اإلطارات

6 أشهر أو 5000 كيلومتر، أيهما يأتي أوالً حزام التدوير، لوحة احتكاك الفرامل، لوحة القابض، شفرة الماسحة، قرص الفرامل

6 أشهر أو 10000 كم، أيهما يأتي أوالً البطارية وبطارية جهاز التحكم عن بعد

زيت التشحيم، سائل العمل، إلخ. وزيت المحرك وزيت ناقل الحركة وزيت التروس التفاضلية وزيت تروس التوجيه وسائل التوجيه المعزز وسائل ناقل   ●
الحركة األوتوماتيكي وسائل الفرامل وسائل القابض وسائل امتصاص الصدمات وسائل التنظيف والشحوم ومانع التجمد والمنحل بالكهرباء للبطارية 

والمبردات وغيرها من زيوت التشحيم وسوائل العمل ال يغطيها الضمان.
باإلضافة إلى الوقود، عندما يجب استبدال األجزاء والملحقات المذكورة أعاله أو استكمالها بالضمان، يمكن تطبيق تكلفة األجزاء والمواد على الضمان.  ●

احتياطات الضمانات الثالثة:
يتم احتساب فترة صالحية الضمانات الثالثة من التاريخ الذي يصدر فيه البائع فاتورة الشراء.   .1

عند نقل ملكية السيارة بالكامل، يتم نقل شهادة الضمانات الثالثة مع السيارة، وال تتغير مسؤولية الضمانات الثالثة بسبب نقل ملكية السيارة.   .2
ينبغي تعبئة معلومات هذه الشهادة بالكامل، وتكون سارية بعد ختم البائع عليها؛ واذا تم التعديل، هذه الشهادة تكون غير صالحة.  .3

شهادة الضمانات الثالثة لمنتجات السيارات المنزلية
1 شهادة الضمانات الثالثة لمنتجات السيارات المنزلية





شهادة الضمان

نموذج تسجيل الضمان

   

معلومات المستخدم
اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:
عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

تاریخ شراء السیارة:

(        /       /      )

(        /       /      )

اسم المتجر الخاص:
(ختم)

(        /       /      )

(        /       /      )

الصناعة:

لون السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة
طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

ورقة التسجيل: بعد ملئها، سيتم إدخال المعلومات في نظام إدارة ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات من قبل المتجر الخاص.

2 ضمان الصيانة





شهادة الضمان

أول شهادة صيانة مجانية
معلومات المستخدم

اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:

طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون السیارة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:

عنوان تفصیلي:

عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

صیانة:

تاریخ شراء السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

تاریخ الصیانة األولى:

أمیال الصیانة األولى:

(        /       /      ) (        /       /      )

اسم متجر الخاص للصیانة األولى:

(ختم)

اسم المتجر الخاص:

(ختم)

(        /       /      )

(        /       /      )

(        /       /      )

كیلومتر

(        /       /      )
توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة

الضمان األول: أكمل الضمان األول وامأله وأرسله إلى جي أيه سي للسيارات من المتجر الخاص





شهادة الضمان

شهادة الضمان

：     

معلومات المستخدم

اسم مالك السیارة:

سمات مالك السیارة:

رقم الھاتف:

طراز السیارة:

رقم اإلطار:

رقم المحرك:

رقم علبة السرعة:

لون السیارة:

لون داخل الزخرفة:

رقم المفتاح:

رقم الرخصة:

الرمز البریدي:

جھات االتصال:

رقم الھاتف:

عنوان تفصیلي:

عنوان تفصیلي:

الرمز البریدي:

صیانة:

تاریخ شراء السیارة:

تاریخ إصدار الرخصة:

تاریخ الصیانة األولى:

أمیال الصیانة األولى:

(        /       /      ) (        /       /      )

اسم متجر الخاص للصیانة األولى:

(ختم)

اسم المتجر الخاص:

(ختم)

(        /       /      )

(        /       /      )

(        /       /      )

كیلومتر

(        /       /      )
توقیع مالك السیارة:

معلومات السیارة

ورقة الضمان: الحفظ للمستخدم





9

تسليم السيارة  .3
التحقق قبل التسليم  3.1

تم فحص السيارة الموضحة في الضمان المرفق بهذا الدليل قبل التسليم وفقًا للوائح شركة 
مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة، يرجى طلب جدول فحص PDI من المتجر الخاص 

بالنسبة لعناصر الفحص المحددة.

الفحص

موظف الفحص:

ختم المتجر الخاص

تسليم السيارة  3.2
ستقوم متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات بإجراء فحص شامل وتنظيف 

لسيارتك الجديدة قبل التسلم، وستقدم قائمة الفحص قبل التسليم لك للتأكيد والتوقيع.
إذا لم تكن راضيًا عن حالة سيارتك عند تسليمها، يرجى إبالغ متجر ترومبتشي التابعة لشركة 

جي أيه سي للسيارات والسماح بإعادة تعديلها.
يرجى التحقق سواء كان شهادة الصيانة األولى وشهادة الضمان فيه عند استالم السيارة. 

ال يمكن االستمتاع بالصيانة المجانية األولى بدون شهادة الصيانة األولى أو شهادة الضمان 
للسيارة وفقدان حقوق الضمان.

تسليم العناصر التالية مع السيارة )مثال: نعم ال(
□ المفتاح األول
□ المفتاح الثاني

□ إطار احتياطي
□ لوحة تحذير المثلث 

□ سترة عاكسة
□ أدوات مع السيارة )انظر دليل المستخدم(

□ شهادة الصيانة المجانية األولى 
□ جدول PDI مكتمل

□ ))دليل المستخدم((
□ ))دليل الضمان((
□ ))دليل السياق((

□ ))دليل المالحة(( )اختياري(

تم تأكيد العناصر المذكورة أعاله وتسليم السيارة المشتراة
توقيع مالك السيارة/الشخص المخول:

* إذا كانت سيارتك مجهزة بالدليل المعني، يرجى مالحظة ذلك التحقق

3. تسليم السيارة
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4. مواصفة الضمان

مواصفة الضمان  .4
مواصفة الضمان   4.1

كائن الضمان
السيارة المصنعة من قبل شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة، والتي تم بيعها 

وصيانتها من خالل متاجر الخاصة المعينة.

 المالحظات

ستفقد السيارة حقوق الضمان عدم ملء جدول الضمان وتسجيل الضمان.

يتم تقديم الضمان لمالك السيارة الجديدة )خالل فترة الضمان، إذا تغير المالك، يظل الضمان 
ساري المفعول(. 

فترة الضمان
تشير فترة الضمان إلى الفترة أو أميال السياق المحسوبة من تاريخ إصدار البائع لفاتورة 

الشراء.
فترة الضمان األساسية لطراز GA6 : 60 شهًرا أو 150000 كيلومتر )أيهما يأتي أوالً 

يسود(. 
فترة الضمان األساسية للمركبات التجارية GA6: 12 شهًرا أو 100000 كيلومتر )أيهما 

يأتي أوالً(.

نطاق الضمان
مسئولية ضمان جي أيه سي للسيارات هو إصالح المنتجات، بما في ذلك:

إصالح أو استبدال األجزاء المعيبة التي تعتبرها جي أيه سي للسيارات.  .1
تعتبر جي أيه سي للسيارات إصالح طالء الجسم المعيب.  .2

تكلفة الساعة المقابلة لإلصالح أعاله المطلوبة.  .3

شروط الضمان

ستراعي متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات العوامل التالية   .1
عند تحديد الضمان، النقاط التالية غير مشمول بضمان جي أيه سي للسيارات:

تُستخدم السيارة في بلدان وأماكن أخرى غير بلد البيع.  )a
األضرار الناجمة عن الصيانة واإلصالح والتشغيل خارج متجر ترومبتشي   )b

التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات. 
العيوب الناتجة عن عدم استخدام قطع غيار أصلية، زيوت التشحيم، والمواد   )c

السائلة في جي أيه سي للسيارات. 
األضرار التي تلحق بالسيارة بسبب اإلهمال أو التعامل مع األخطاء أو طرق   )d

السياق بخالف تلك المحددة في ))دليل المستخدم(( أو تجاوز حدود السيارة )مثل 
الحمولة القصوى، سعة الجلوس وإلخ(.

األضرار الناجمة عن عامل تنظيف تآكل أو أدنى يستخدم في السيارة  )e
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4. مواصفة الضمان

تغيير، إضافة، تعديل وتفكيك السيارة المحظورة في ))دليل المستخدم(( دون إذن   )f
من جي أيه سي للسيارات.

يلحق الضرر بالسيارة بسبب االستخدام غير السليم أو سوء التعامل، اإلهمال   )g
والتشغيل من قبل سائق غير مؤهل، غير ماهر واستخدام السيارة في سباق، 

)مثل سيارة سباق أو سيارة مسيرة وإلخ(. 
ال يؤثر على مشاكل شعور األداء.  )h

جي أيه سي للسيارات ال تجري الضمان جودة، وظيفة ال يؤثر على   ●
المنتج أو أداء الشعور السيئ. 

أي ضرر ناتج عن سوء التخزين أو النقل.   )i
العيوب الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الحرائق، حوادث المرور، السرقة   )j

واإلصابة الثانوية على أساس هذه الكارث.
الضرر الناجم عن الشروط البيئية )مثل تلوث الهواء الصناعي، المواد   )k

الكيميائية، فضالت الطيور، المياه المالحة أو المواد األخرى المسببة للتآكل( 
خارجة عن االستخدام العادي للسيارة العائلية.

التآكل والعطل الناجم عن الغمر في الماء.   )l
التآكل السطحي الناتج عن الصخور المتطايرة أو الجروح الخارجية.   )m

ال يشمل الضمان عناصر الصيانة مثل الزيت، الفلتر بدون ضمان والزيوت   .2
ومواد المساعدة.

الضمان ال يشمل التكاليف العرضية التالية.   .3
على سبيل المثال:

تكلفة االتصاالت، الوساطة، الوجبات، اإلقامة وإلخ الناتج عن العطل  ●
أي ضرر عن إصابة شخصية أو فقدان الممتلكات.  ●

تحتفظ جي أيه سي للسيارات بالحق في تحديد طريقة اإلصالح ونطاق الضمان.  .4
جميع األجزاء والمكونات تحت الضمان تنتمي إلى ملكية جي أيه سي للسيارات.  .5

استخدم الوقود، شحم التزليق والمواد السائلة المحددة بواسطة جي أيه سي   .6
للسيارات.

 المالحظات

من أجل تجنب الخالفات حول مسؤولية الضمانات الثالث، يرجى مالحظة:
السيارة تجري العودة إلى متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي   ●

للسيارات للصيانة والفحص الدوري بدون حسب ))دليل المستخدم(( و))دليل 
الضمان(( والطلب اآلخر ذات الصلة، قد يسبب الخالفات حول مسؤولية 

الضمانات الثالث.
إذا قام المستخدم عن قصد بتدمير الحالة األصلية للخطأ بعد عطل السيارة،   ●
مما أدى إلى خطأ ال يمكن تحديده أو سلوك غش، فقد يسبب الخالفات حول 

مسؤولية الضمانات الثالث.
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مسؤوليات المالك  4.2
قبل الصيانة األولى في متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات   .1
في غضون أميال السياق 5000 كيلومتر أو 3 أشهر )أيهما يأتي أوالً يسود(.

تحقق سيارتك تتلقى الصيانة والفحص في متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي   .2
أيه سي للسيارات وفقًا لجدول الصيانة المنتظم في هذا الدليل.

ذهب إلى متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات في الوقت   .3
المناسب إلصالح أي أخطاء تتعلق بسيارتك، والتي قد يحصل على الضمان.

 المالحظات

قد تكون السيارة التي تتم صيانتها وإصالحها خارج أي متجر ترومبتشي التابعة   ●
لشركة جي أيه سي للسيارات على الخالفات حول مسؤولية الضمانات الثالث.

ستفقد السيارة التي ال تتلقى الصيانة األولى )في غضون 5000 كيلومتر أو 3   ●
أشهر، أيهما يأتي أوالً يسود( حقها في الصيانة المجانية األولى.

يرجى ذهب إلى متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات مع إحضار هذا الدليل.

التزامات متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي   4.3
للسيارات

عندما تسليم السيارة الجديدة إلى العميل، أكمل بنود الضمان في هذا الدليل وشرح له إجراءات 
الضمان الخاصة بمتجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات.

شرح للمستخدم أهمية الصيانة الدورية للسيارة.
يتم ضمان إجراء أي صيانة وإصالح، سواء بموجب الضمان وفقًا لمعايير جي أيه سي 

للسيارات.
يجب تزويد العميل باإلصالح أو العالج الالزم بالنسبة ألي ضرر أو عيب من نطاق الضمان.

4. مواصفة الضمان
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تعليمات العناية  .5
اتفاقية الصيانة األولى  5.1

يجب إكمال الصيانة األولى في غضون 5000 كيلومتر أو 3 أشهر )أيهما يأتي أوالً يسود(.
سيتم توفير الصيانة األولى مجانًا بواسطة جي أيه سي للسيارات. يرجى إحضار هذا الدليل 

إلى متجر ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات للصيانة األولى. تشمل بنود الصيانة 
األولى:

تغيير زيت المحرك وحشية تصريف الترباس، وتغيير فلتر الزيت  .1
إضافة منظف نظام الوقود )طراز الحقن المباشر داخل األسطوانة(  .2

3.  الفحص واإلضافة:
a.  شحم ناقل الحركة

المبرد   .b
زيت الفرامل  .c

سائل غسيل الزجاج األمامي  .d
الفحص:  .4

a.  حالة شحن البطارية
ظروف عمل فرامل االنتظار ودواسة الفرامل  .b

ما إذا كان غطاء الغبار الخاص بعمود محرك النقل يتسرب أو تالف  .c

حالة تثبيت برغي تثبيت العجلة  .d
حالة تآكل اإلطار/المحور )يشمل اإلطار االحتياطي( والضغط )يتم   .e

استبداله عند الضرورة(
f.  ما إذا كان اتصال قضيب ربط التوجيه ثابتًا أم ال

الوضع المحدد للجزء السفلي  .g
تفاصيل الوصالت الكروية المعلقة وأغطية الغبار  .h

تفاصيل مكونات التعليق  .i
حالة عمل الماسحة / جهاز الغسيل )اضبط الفوهة إذا لزم األمر(  .j

k.  حالة العمل لمحدد الباب/ دبوس التثبيت، قفل الباب، غطاء الفتحة 
األمامي/مفصالت غطاء الجذع واألقفال

ظروف عمل أجهزة اإلنارة والمعدات الكهربائية داخل وخارج جسم   .l
السيارة

سماكة وتآكل أقراص المكابح وبطانات المكابح  .m
حالة عمل المصباح األمامي  .n

التنظيف:  .5
عنصر فلتر مكيف الهواء  .a

عنصر فلتر الهواء  .b
فتحة تصريف حوض الزجاج األمامي  .c

التشخيص الذاتي:  .6
OBD قراءة بيانات المراقبة قيد االستخدام  .a

االستعالم عن معلومات خطأ مع معدات التشخيص المهنية  .b

5. تعليمات الصيانة
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جدول الصيانة الدورية  5.2
من الضرورة، اتبع خطوات اإلضافة، التنظيف، الغسل، الضبط، التشحيم، اإلصالح أو االستبدال بعد الفحص.

إجراء الصيانة وفقا ألميال السياق أو الفترة المحددة 
)أيهما يأتي أوالً يسود(

x 1000 20406080100120140160180200كيلومتر

1224364860728496108120شهور

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكتغيير زيت المحرك

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكاستبدل فلتر زيت المحرك

استبدلها كل  60000 كيلومتراستبدال شمعة اإلشعال *1

كل 20000 كيلومتر أو ألف 12 شهًراالتحقق من حزام اإلكسسوارات 

استبدلها كل 60000 كيلومتر أو 36 شهًرااستبدل حزام الملحقات

استبدلها كل  40,000 كيلومتراستبدل فلتر الوقود*2

كل 60,000 كيلومتر أو ألف 36 شهًرااستبدل مرشح العلبة

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلك )طراز الحقن المباشر في األسطوانة(إضافة منظف نظام الوقود

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكفحص، تنظيف نواة فلتر الهواء

استبدلها كل 10,000 كيلومتر أو 6 شهًراتغطية نواة فلتر الهواء، تغيير عنصر فلتر مكيف الهواء

استبدلها كل 40,000 كيلومتر أو 24 شهًرا استبدل سائل تبريد المحرك

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكافحص زيت التشحيم لناقل الحركة

60000 كيلومتر ألول مرة، كل 40000 كيلومتر بعد ذلكتغيير زيت تشحيم ناقل الحركة األوتوماتيكي

تحقق من انبعاثات العادم )تحقق فقط من وجود تسربات، وفحص العادم للفحص 
كل 10,000 كيلومتر أو ألف 6 شهًراالسنوي للسيارة(

استبدلها كل 40,000 كيلومتر أو 24 شهًرااستبدال سائل الفرامل

5. تعليمات الصيانة
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إجراء الصيانة وفقا ألميال السياق أو الفترة المحددة 
)أيهما يأتي أوالً يسود(

x 1000 20406080100120140160180200كيلومتر

1224364860728496108120شهور

تحقق فرامل التوقف، دواسة الفرامل )تحقق وظيفة دواسة الفرامل وفرامل التوقف، 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكرحلة مجانية(

قرص الفرامل ودواسات الفرامل )تحقق حالة السمك والتآكل وتغييره عند 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكالضرورة(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكفحص برغي تثبيت العجلة )فحص وشد عزم الدوران حسب اللوائح(

فحص حالة تآكل اإلطار/المحور )يشمل اإلطار االحتياطي( والضغط، يتم استبدال 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكاإلطار عند الضرورة، ضبط ضغط اإلطارات في نفس الوقت

فحص مسامير الهيكل )فحص وشد حسب اللوائح(

فحص نظام الفرامل )تحقق سواء تسرب خط أنابيب زيت الفرامل، تحقق مستوى 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكزيت الفرامل وتجديده عند الضرورة(

فحص قضيب ربط التوجيه )فحص الفجوة وتحقق سواء االتصال ثابت(

تحقق السيارة السفلي )تحقق سواء تالفة أنبوب الوقود، أنبوب سائل الفرامل والطبقة 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكالواقية السفلية، سواء تسرب أنبوب العادم وسواء التثبيت موثوقًا(

تغيير كل 96 شهرا، وتغييره مسبقًا إذا تم العثور على شقوقتغيير خرطوم الوقود

فحص وصلة كرة التعليق وغطاء الغبار )عدم فضفاض رأس كروي، ال تسرب 
للزيت في غطاء الغبار(

فحص مكونات التعليق )فحص الجلبة دون الشيخوخة، التلف، عزم ربط مسامير 
وصواميل، والقضيب بدون تشوه أو تشقق(

فحص ممسحة/جهاز التنظيف )إضافة سائل الغسيل، فحص الوظيفة، ضبط الفوهة 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكعند الضرورة(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكتنظيف استنزاف البالوعة لزجاج أمامي

5. تعليمات الصيانة
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إجراء الصيانة وفقا ألميال السياق أو الفترة المحددة 
)أيهما يأتي أوالً يسود(

x 1000 20406080100120140160180200كيلومتر

1224364860728496108120شهور

فحص محدد الباب، دبوس التثبيت، قفل الباب، غطاء الفتحة األمامي/مفصالت 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكغطاء الجذع واألقفال )فحص الوظيفة، يجب تنظيف المحدد وتشحيمه(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكفحص أجهزة اإلنارة داخل وخارج السيارة والمعدات الكهربائية

OBDالتشخيص الذاتي وتزامن مع صيانة أو إصالح السيارةالقراءة مع بيانات المراقبة الحالية

فحص البطارية )استخدم أدوات خاصة لفحص حالة البطارية، وسواء االتصال 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكاإليجابي والسلبي ثابت، واختبار الجهد(

فحص المصابيح األمامية )استخدم األدوات الخاصة للتحقق من حالة البطارية، 
5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكسواء كانت التوصيالت الموجبة والسالبة ثابتة، وفحص جهد الطاقة(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكفحص نواة فلتر مكيف الهواء )تحقق من األضواء واضبطها إذا لزم األمر(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكتحقق من عنصر مرشح مكيف الهواء 

تغيير نواة فلتر مكيف الهواء

إجراء بعد كل صيانةتجربة السيارة )فحص األداء(

فحص العناصر التالية بصريًا

5000 كيلومتر أو 3 أشهر ألول مرتين، وكل 10000 كيلومتر أو 6 أشهر بعد ذلكسترة الغبار لعصا النقل من ناقل الحركة )سواء تسرب أو تلف(

يجب فحص كمية )زيت المحرك وسائل التبريد وسائل الفرامل( بشكل صحيح قبل كل السياق.   :★
إذا كنت تستخدم البنزين مع الشوائب، فيجب استبدال قابس اإلشعال بشكل متكرر. إذا وجد أن المحرك في وضع الخمول بشكل غير مستقر، فيجب استبدال قابس اإلشعال فورا.   :1*

إذا كنت تستخدم البنزين مع الشوائب، فيجب استبدال فلتر الوقود بشكل متكرر. إذا تم العثور على الفلتر مسدوًدا بسبب الشوائب، فيجب استبدال فلتر الوقود على الفور.   :2*

5. تعليمات الصيانة
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صيانة تكميلية في ظروف القيادة القاسية  5.3
تعتمد دورة الصيانة على شروط السياق العادية، إذا كان استخدام السيارة في واحد أو كثير من الشروط المعاكسة يجب أن يزيد من عدد عناصر الصيانة، أو يقصر دورة الصيانة.

الحاالت التالية هي شروط سيئة:

الرحالت القصيرة المتكررة )في حدود 8 كيلومترات(  .1

تباطؤ المحرك في وضع الخمول أو السياق المتواصلة )مثل سيارة أجرة(.  .2

السياق في منطقة أو بيئة مليئة بالموحل، الغبار  .3

مقطورة جرار غالبا، أو حمل األمتعة في رف السقف عند السياق، أو السياق على الطرق الجبلية  .4

السياق في البرد )أقل من صفر درجة مئوية( أو الطقس الحار لفترة طويلة )فوق C° 35 مئوية(  .5

السياق ألكثر من 20000 كيلومتر في السنة، أو السياق بسرعة عالية وإلخ.  .6

السياق لمسافة طويلة بسرعة منخفضة  .7

متطلبات الصيانة ظروف سيئة المشروع
2,500 كيلومتر أو 3 أشهر 7 ,5 ,3 ,2 ,1 استبدال زيت المحرك وفلتر الزيت

40,000 كيلومتر 6 ,5 ,3 استبدل سائل تبريد المحرك

5000 كيلومتر أو 3 أشهر 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 افحص مسامير تثبيت العجلة

5. تعليمات الصيانة
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10,000 كيلومتر أو 6 أشهر 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 فحص مسامير الهيكل )فحص وشد حسب اللوائح(

10,000 كيلومتر أو 6 أشهر 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 فحص قضيب ربط التوجيه )فحص الفجوة وتحقق سواء 
االتصال ثابت(

10,000 كيلومتر أو 6 أشهر 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 فحص وصلة كرة التعليق وغطاء الغبار )فحص عدم 
فضفاض رأس كروي، ال تسرب للزيت في غطاء الغبار(

10,000 كيلومتر أو 6 أشهر 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
تحقق من مكونات التعليق )تحقق من أن البطانات ليست 
قديمة أو تالفة، وأن براغي وصواميل التوصيل متشابكة، 
وأن القضبان ليست مشوهة أو متصدعة(

10000 كيلومتر 5 ,3 تغيير نواة فلتر مكيف الهواء

مالحظة:

يجب زيادة تردد الصيانة لفلتر الهواء واألوتاد المتعددة عند استخدام سيارة في شروط سيئة.

5. تعليمات الصيانة
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ورقة سجل الصيانة الدورية  5.4

5. تعليمات الصيانة

 20,000 كيلومتر أو 21 أشهر

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
)ختم(

 15,000 كيلومتر أو 15 أشهر

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

10,000 كيلومتر أو 9 أشهر

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

5000 كيلومتر أو 3 أشهر

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

 40,000 كيلومتر أو 45 شهًرا

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
ختم()

 35,000 كيلومتر أو 39 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

30,000 كيلومتر أو 33 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

25000 كيلومتر أو 27 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

60,000 كيلومتر أو 69 شهًرا

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
ختم()

 55,000 كيلومتر أو 63 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
ختم()

50,000 كيلومتر أو 57 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

45,000 كيلومتر أو 51 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(
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5. تعليمات الصيانة

80,000 كيلومتر أو 93 شهًرا

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
)ختم(

75,000 كيلومتر أو 87 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

70,000 كيلومتر أو 81 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

65,000 كيلومتر أو 75 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

100,000 كيلومتر أو 117 شهًرا

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:        
ختم()

95,000 كيلومتر أو 111 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

90,000 كيلومتر أو 105 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

85,000 كيلومتر أو 99 شهًرا

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

120,000 كم

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
ختم()

115,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
ختم()

110,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

105000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(
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5. تعليمات الصيانة

140,000 كم

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
)ختم(

135,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

130,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

125,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

160,000 كم

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
ختم()

155,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

150,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

145,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

180,000 كم

عدد األميال:       
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:       
ختم()

175,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
ختم()

170,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(

165,000 كم

عدد األميال: 
التاريخ: سنة          شهر     يوم 

المتجر الخاص:  
)ختم(
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يحق لمالكي السيارات تقديم شكوى إلى السلطات المختصة والمشغلين المعنيين أو اإلبالغ عن عيوب في منتجات سياراتهم وفقًا لألحكام ذات الصلة من ))اللوائح المتعلقة بسحب منتجات السيارات 
المعيبة(( في الصين، وضعت جي أيه سي للسيارات نافذة خاصة لقبول مالحظاتك، إذا وجدت أي خلل في سيارتك من قبل ترومبتشي التابعة لشركة جي أيه سي للسيارات ، يرجى ملء الجدول 

المرفق وإبالغ قسم معني جي أيه سي للسيارات.

نافذة قبول جي أيه سي للسيارات:

6666 – 813 - 400 هاتف: 

6800 - 3920 - 020 فاكس: 

رقم 633 شرق شارع جينشان، حي بانيو، مدينة جي أيه سي  رسالة: 

شركة مجموعة جي أيه سي للسيارات المحدودة  

6. تقرير الخلل
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تقرير الخلل  .6

 تقرير مالك السيارة عن منتجات السيارة المعيبة
)نسخة صالحة(

معلومات المالك  .A

االسم 
)اسم الشركة(

جهة االتصال*رقم الشهادة

عنوان

البريد اإللكترونيالرمز البريدي

فاكسهاتف

إذا كان مالك السيارة شخصا طبيعيا، امأل رقم الشهادة أو رقم جواز السفر في ورقة رقم الهوية؛ إذا كان مالك السيارة مؤسسة و شركة، يجب ملء رمز المؤسسة و الشركة أو رمز   :*
الشخص االعتباري.

6. تقرير الخلل
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معلومات السيارة  .B

عالمة

طراز السيارة

طرازنموذج السيارة

رقم اإلطاررقم المحرك

VIN رمز

نوع جسم السيارة*نوع السيارة

تاريخ الشراءتاريخ اإلنتاج

A. نعم B. السواء سيارة مستعملةأميال السياق*

عدد االسطواناتسعة إزاحة المحرك

A. نعم B. السواء تثبيتABSنوع السياق*

نوع الوسادة الهوائية*نوع حزام األمان*

*: يمكن تركها فارغة
يشير نوع جسم السيارة إلى: باب مزدوج، أربعة أبواب، عربة ستيشن، شاحنة، فان وإلخ.

يشير نوع السياق إلى: دفع أمامي، دفع خلفي، دفع رباعي.

6. تقرير الخلل
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معلومات المتجر الخاص  .C

اسم الشركة

عنوان

البريد اإللكترونيالرمز البريدي

فاكسهاتف

وصف العيب  .D

نظام العيب )مثل نظام الفرملة ونظام التوجيه وما إلى ذلك( والوصف المتعلق به:

 

حالة العثور على العيب  .E

الوقت:

أميال السيارة:

سرعة السيارة:

آخر:

 

 

6. تقرير الخلل
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سواء اتصال مع الشركة المصنعة أو السلطة المختصة المسؤولة عن إدارة دولتي:  .F

B. ال A. نعم 

وصف الحادث المروري  .G

سواء تصادم أو حريق: 

أي وسادة هوائية يتوسع: 

اصابات: 

الخسائر االقتصادية المباشرة المقدرة: 

آخر: 

وصف مشكلة اإلطار )إن وجدت(  .H

 

مالك السيارة )الختم(

                       )        /       /      ( 

6. تقرير الخلل
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تغيير المستخدم  .7
نموذج سجل تغيير المستخدم 

معلومات السيارة
طراز السيارة:

معلومات المستخدم
اسم مالك السيارة:

رقم اإلطار: سمة المالك: ذكر / أنثى / وحدة  المهنة:

رقم المحرك: المقاطعة والمدينة )المحافظة( منطقة: 

رقم علبة السرعة: عنوان تفصيلي:

لون السيارة: الرمز البريدي:

لون داخل الزخرفة: رقم الهاتف:

رقم المفتاح: جهات االتصال:

عندما يتغير محتوى تسجيل الضمان األصلي، يجب على المتاجر المعتمدة من ترومبتشي 
لجي أيه سي للسيارات ملء سجل التغيير هذا وإبالغ شركة مجموعة جي أيه سي 

للسيارات المحدودة

عنوان تفصيلي:

الرمز البريدي:

رقم الهاتف:

)        /       /      ( تاريخ التغيير: 

 اسم المحل الخاص )الختم(: 
الشخص المسؤول )التوقيع(:

□تغيير المستخدم □ تغيير العنوان □ إعادة اإلصدار
توقيع المستخدم:

)        /       /      ( )        /       /      (

7. تغييرات المستخدم 


