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 Audi الضمــان الممتد من

البال، راحة 
ا
ن وفي المســتقبل.



حماية مســتمرة
 Audi لــك ولمركبتك

التغّيــر ســمة الحيــاة، لذلــك مــن الجيــد معرفــة أنــه يمكنــك 
المحافظــة علــى ســيارتك Audi فــي أحســن حالــة مــع الضمــان 

.Audi الممتــد مــن

مــع هــذا المنتــج الشــامل، فــإن مركبتــك ســتكون مغطــاة لفتــرة 
أطــول بعــد انتهــاء ضمــان المصنــع – تشــمل تغطيــة أعطــال 

المكونــات الميكانيكيــة، الكهربائيــة وا�لكترونيــة، وتشــمل 
وحــدات نظــام المعلومــات والترفيــه.  



مســافة أبعــد ومدة أطول مع
الضمــان الممتــد ل�ميال غير

المحدودة.
احصــل علــى التغطية اليوم.

لالســتمتاع بحريــة ال محــدودة، فــإن الضمــان الممتــد ل�ميــال غيــر المحــدودة 
يمنحــك كل التغطيــة والشــروط التــي تأتــي ضمــن ضمــان المصنــع، بــدون 

أن تشــغل بالــك بعــدد ا�ميــال التــي ســتقطعها.
باقــات الضمــان الممتــد مــن Audi يمكــن شــراؤها

مــن خالل االتصــال بالوكيــل المحلــي.



نوع الضمــان الممتد
(عنــد انتهــاء الضمــان ا�صلــي)

:1 الخيار 
ضمــان ممتــد 5 ســنوات / 150,000كم 

المركبــات المؤهلة:
    يجــب أن تكــون المركبــة مشــتراة مــن وكيــل Audi معتمــد.

    يجــب أن يكــون عمــر المركبــة أقــل عــن 36 شــهر�.
   .Audi يجــب أن يكــون ســجل خدمــة المركبــة كامًال حســب معاييــر    

   •
   •
   •

:2 الخيار 
ضمــان ممتــد 5 ســنوات / أميال غير محدودة.  

المركبــات المؤهلة:
    يجــب أن تكــون المركبــة مشــتراة مــن وكيــل Audi معتمــد.

    يجــب أن يكــون عمــر المركبــة أقــل عــن 30 يــومً�.
    يمكن بيعها لعمالء مبيعات ا�فراد.

.Audi يجــب أن يكــون ســجل خدمــة المركبــة كامًال حســب معاييــر    
    ال يسري على مبيعات ا�ساطيل.   

:3 الخيار 
الترقيــة مــن 5,000 كــم إلــى ضمان ممتد �ميال غير محدودة.  

المركبــات المؤهلة:
    يجــب أن تكــون المركبــة مشــتراة مــن وكيــل Audi معتمــد.

    يجــب أن يكــون عمــر المركبــة أقــل عــن 30 يــومً�.
    يمكن بيعها لعمالء مبيعات ا�فراد.

.Audi يجــب أن يكــون ســجل خدمــة المركبــة كامًال حســب معاييــر   
    ال يسري على مبيعات ا�ساطيل.   

   •
   •
   •
   •
   •

   •
   •
   •
   •
   •

الخيار 1:
ضمـان ممتـد 5 سـنوات / 150000 كم

المركبــات المؤهلة:
يجـب أن تكـون المركبـة مشـتراة مـن وكيـل Audi معتمـد. 	
يجـب أن يكـون عمـر المركبـة أقـل عـن 36 شـهر. 	
	 .Audi يجـب أن يكـون سـجل خدمـة المركبـة كامال حسـب معاييـر
 

الخيار 2:
ضمـان ممتـد 5 سـنوات / أميال غير محدودة.

المركبــات المؤهلة:
يجـب أن تكـون المركبـة مشـتراة مـن وكيـل Audi معتمـد. 	
يجـب أن يكـون عمـر المركبـة أقـل عـن 12 شـهر. 	
يمكن بيعها لعمالء مبيعات األفراد.  	
	 .Audi يجـب أن يكـون سـجل خدمـة المركبـة كامال حسـب معاييـر
ال يسري على مبيعات األساطيل. 	
 

الخيار 3:
الترقيـة مـن 5,000 كـم إلـى ضمان ممتد !Jميال غير محدودة.

المركبــات المؤهلة:
يجـب أن تكـون المركبـة مشـتراة مـن وكيـل Audi معتمـد. 	
يجـب أن يكـون عمـر المركبـة أقـل عـن 12 شـهر. 	
يمكن بيعها لعمالء مبيعات األفراد.  	
	 .Audi يجـب أن يكـون سـجل خدمـة المركبـة كامال حسـب معاييـر
ال يسري على مبيعات األساطيل. 	



تغطيــة تصل إلى 24 شــهر� وعدد
أميــال غيــر محــدود بعد انتهاء ضمــان المصنع. 

سنواتأبــرز المميزات و الفوائد  3
(موحد) 

+ ســنتان 150 ألف كم
أو أميــال غير محدودة  

ضمــان طرف ثالث  

يجــب أن يكــون عمــر المركبة أقل من 30 
يوم¦ (ســاري فقــط لضمان ا�ميــال غير المحدودة). 

ســاري لــدى جميــع وكالء Audi المعتمدين في
منطقــة الخليج وتشــمل لبنان وا�ردن.  

تغطيــة شــاملة �عطــال المكونــات الميكانيكية،
الكهربائيــة وا²لكترونيــة تمــام¦ مثل ضمان

.Audi المصنــع من

موافقــة أســرع علــى المطالبــة والتعامل معها
.Audi تمــام¦ مثل ضمــان المصنع من

يمكــن تحويلــه إلــى المالك التالــي للمركبة.



 Audi Extended Warranty شروط وأحكام
يمتد الضمان التكميلي إلى ما بعد فترة ضمان Audi األصلي على السيارات الجديدة.

 يبدأ Extended Warranty مباشرة بعد انتهاء صالحية ضمان السيارات الجديدة. يوّفر Audi Extended Warranty نفس . 1
.Audi مستوى التغطية والمزايا التي يوّفرها ضمان الشركة المصنعة من

 ال يزال الضمان ضد تآكل وصدأ هيكل السيارة يصل إلى 12 سنة أو عدد كيلومترات غير محدود، كما يصل ضمان بطارية . 2
الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية إلى 8 سنوات أو 160.000 كيلومتر.

 اإلصالحات التي يغطيها الضمان الممتد مجانية. سيجري وكيل Audi اإلصالحات على السيارة وفًقا إلرشادات الشركة المصنعة.. 3

 يبدأ Audi Extended Warranty بعد انتهاء صالحية ضمان الشركة المصنعة ويمدده لعامين إضافيين أو بحد أقصى 150 . 	
ألف كيلومتر، أيهما يأتي أوًلا، كما يمكن تمديده إلى عدد غير محدود من الكيلومترات، حسب نظام الضمان المحدد. 

 يجب إجراء جميع الخدمات الدورية بما يتماشى مع مواصفات الشركة المصنعة طوال مدة الضمان الممتد. سيؤدي عدم االمتثال . 5
لهذا الشرط إلى إبطال هذا Extended Warranty. لن ينطبق هذا الشرط إذا تم إثبات أن الخدمات الدورية غير السليمة لم تكن 

سبب طلب كفالة الضمان.

 يرتبط Extended Warranty بالرقم التعريفي للسيارة، حتى يتمكن العمالء المستقبليون أيًضا من االستفادة من نظام . 6
الضمان المحدد.

	 .:Audi Extended Warranty ينطبق ما يلي على 
يرتبط Extended Warranty بالرقم التعريفي للسيارة، حتى يتمكن العمالء المستقبليون أيًضا من االستفادة من نظام الضمان المحدد. 	

يجب صيانة السيارة وفًقا لمعايير الشركة المصنعة. 	

تصبح األجزاء المستبدلة ملًكا للشركة المصنعة. 	

إذا لم تعد السيارة قابلة للقيادة نتيجة لعيب تغطيه شروط Extended Warranty، فيجب على صاحب الضمان االتصال بأقرب مركز خدمة معتمد. 	



ما ال يتم تغطيته في الضمان:
ال يغطي Audi Extended Warranty أية نفقات عرضية إضافية نتيجة إلصالح السيارة. قد تشمل هذه 

النفقات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

اإلقامة 	
تكاليف وسيلة النقل البديلة 	
تكاليف تأجير السيارة 	
تعويض تكاليف السفر أو خسائر العمل 	
رسوم قطر وسحب السيارة 	
رسوم المكالمات الهاتفية 	
تعويض خسارة قيمة السيارة أو خسارة األرباح أو المكاسب. 	
النفقات الشخصية للتنقل أو اإلقامة البديلة. 	

ال تتم تغطية أضرار الكوارث الطبيعية والعوامل الخارجية األخرى، مثل:
األضرار الناجمة عن العواصف أو األمطار أو البرق أو الزالزل أو الفيضانات أو الحرائق أو االنفجارات. 	
األضرار الناجمة عن عوامل خارجية بما فيها على سبيل المثال ال الحصر، األضرار التي تتسبب بها الحيوانات أو  	

الكائنات الضارة.
األضرار الناجمة عن الملوثات الصناعية في الجو )مثل المطر الحمضي( أو فضالت الطيور أو األحجار أو مياه  	

الفيضانات أو العواصف أو صمغ األشجار أو غير ذلك من المسببات المماثلة.

اإلطارات:
ال يغطي هذا الضمان اإلطارات، ولكن يغطيها ضمان منفصل من ِقبل الشركة المصنعة لإلطارات. ُيرجى التحقق مع 

الشركة المصنعة لإلطارات مما يغطيه الضمان.

البطارية:
تلف أو عطل بطارية المحرك نتيجة الفشل في الحفاظ على مستوى الشحن المناسب من خالل االستخدام المنتظم، أو 

نتيجة التخزين غير الصحيح أو الفشل في توفير جهد شحن مناسب للجهد الكهربي للبطارية.
تلف أو عطل بطارية المحرك نتيجة تأثيرات خارجية أو عدم توفير العناية المناسبة للسيارة أو االستخدام غير  	

السليم.
تلف أو عطل بطارية المحرك نتيجة محاولة رفع األداء أو الشحن الزائد. 	

التغيرات والتعديالت
ال يغطي هذا الضمان إجراء التغيرات والتعديالت على أي مكون في المركبة.

الزجاج:
يغطي Audi Extended Warranty العيوب الناتجة عن مواد الشركة المصنعة أو التصنيع فقط وال يغطي األضرار 

الناتجة عن التأثيرات الخارجية.

الضوضاء واالهتزازات والحالة الخارجية للهيكل وتهالك المكونات:
ال يغطي Audi Extended Warranty استبدال المكونات التي تتعرض للتهالك المعتاد وال يغطي الضوضاء أو 

االهتزازات أو الحالة الخارجية للهيكل )ما لم تكن ناتجة عن عيب في مواد الشركة المصنعة أو التصنيع(.

األضرار أو األعطال بسبب عدم االهتمام بالصيانة الدورية:
ال يغطي Audi Extended Warranty األضرار أو األعطال أو األعراض الناتجة عن الفشل في اتباع متطلبات 

.Audi Owner’s Manual  الصيانة واالستخدام الموصى بها على النحو المنصوص عليه في
سيرفض وكيل Audi تغطية الضمان ما لم تقدم دليًلا على أن الصيانة الموصوفة قد تم إجراؤها وفًقا لمعايير 

صيانة الشركة المصنعة.



audi-me.com/audiextendedwarranty 

~

للمزيــد مــن المعلومات يرجى زيارة


