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COMPREHENSIVE COVER
اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم

CONTRACT TERMS & CONDITIONS

ABOUT YOUR
EXTENDED WARRANTY
1. UNDERSTANDING YOUR EXTENDED
WARRANTY
Please read this contract carefully together with the
schedule and make sure you understand and fully
comply with all the terms and conditions as a failure
to do so might jeopardize the payment of any claim
which may arise and could lead to your extended
warranty becoming void.
This contract sets out all you need to know about
the extended warranty you have bought to go with
your vehicle. It specifies what you are covered for
and what you are not covered for. It is important
that you read through this document in conjunction
with your schedule to understand the terms and
conditions of the extended warranty that you have.
If you have any questions on the contents please
contact the administrator.
Words in bold type face in this contract, other than
in the headings, have specific meanings attached to
them as set out in the Definitions of this contract.
Please ensure you keep this contract, the schedule
and the application that all form part of your
extended warranty in a safe place for future
reference.
2. YOUR EXTENDED WARRANTY
We will provide the extended warranty as stated
in this contract for the period of the extended
warranty. This contract, the schedule, your signed
declaration and your undertaking to pay the fees
constitutes the contract between you and us.
This extended warranty will contribute to the
cost up to the claim limit of any repairs that need
to be made to your vehicle, during the period of
extended warranty, due to the mechanical or
electrical breakdown of components that are not
specifically listed as excluded in this contract.
Your schedule sets out the period of extended
warranty and the claim limit applicable to this
contract.
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حول الضمان
الممتد الخاص بك
التعرف على الضمان الممتد الخاص بك

.1

يرجـى قـراءة هـذا العقـد بعنايـة شـديدة مـع الجـدول
والتأكـد مـن المالـك الكامـل وامتثالـك التـام لكافـة
 ألن اإلخفـاق فـي ذلـك قـد يؤثـر سـلبا،األحـكام والشـروط
فـي أي مطالبـات ماديـة وقـد يـؤدي إلـى بطـان الضمـان
.الممتـد لمركبتكـم
يوضـح هـذا العقـد كل مـا تحتـاج إلـى معرفتـه بشـأن
.الضمـان الممتـد الذي قمـت بشـرائه لاهتمام بسـيارتك
 لـذا،كمـا يحـدد مـا يتـم تغطيتـه ومـا ال تشـمله التغطيـة
مـن المهـم أن تقـرأ هـذا العقـد بعنايـة مـع الجـدول
الخـاص بـك لفهم األحـكام والشـروط الخاصـة بالضمان
 إن كان لديك أي استفسـارات بشـأن.الممتـد الذي تملكه
. يرجـى االتصـال بالمديـر المسـؤول،محتويـات الوثيقـة

3. BASIS FOR THIS EXTENDED WARRANTY

سـيتم دمـج جميـع المعلومـات المقدمـة مـن جانبـك
فيمـا يتعلـق بطلبـك للحصـول علـى الضمـان الممتـد
بمـا فـي ذلـك أي صيغـة مقترحـة أو اسـتمارة طلـب أو
خـاف ذلـك سـواء أكانـت مقدمـة مـن جانبـك أو بالنيابة
 كمـا أنها تشـكل األسـاس الخـاص بهـذا الضمان،عنـك
 ويشـترط للحصـول على هـذا الضمـان الممتد.الممتـد
أن تكون كافـة هذه المعلومات سـليمة وصحيحة بقدر
.مـا لديـك مـن معرفة

In the event of your breach of any provision of this
section, and without reducing any of our rights we
may:

،فـي حـال قيامـك بخـرق أي بنـد مـن بنـود هـذا القسـم
 فإنه يجوز لنـا القيام،ودون التنـازل عـن أي من حقوقنـا
:باآلتي

a. Cancel this extended warranty with effect from
the date of the breach; or

إلغـاء هذا الضمـان الممتـدد اعتباراً مـن تاريخ الخرق
أو

.أ

b. Reject or reduce any claims connected with the
breach and continue this contract on such terms
as we may determine.

رفـض أي مطالبـات ذات صلـة بالخـرق أو تقليلهـا
واستمرار هذا الضمان الممتد بنفس الشروط على
.النحو الذي قد نحدده

.ب

التعريفات

.4

4. DEFINITIONS

 لهـا معانـي محـددة مقترنـة بهـا علـى النحـو،العناويـن

The following words will have the following meanings
when they appear in bold print in this document.

يرجـى التأكـد مـن احتفاظـك بهـذا العقـد والجـدول
ً  في مكان آمن للرجوع إليها مسـتقب،إضافة إلى الطلب
.ا
.إذ تشـكل جميعـ ًا جزءاً مـن الضمـان الممتد الخـاص بك
الضمان الممتد الخاص بك

.2

سـنقوم بتوفيـر الضمان الممتـد على النحو الـوارد في
 ومـن ناحيـة.هـذا العقـد طـوال مـدة الضمـان الممتـد
الموَ َّقـع
ُ  يجسـد هـذ العقـد والجـدول واإلقـرار،أخـرى
،مـن جانبـك وتعهـدك بسـداد أقسـاط الضمـان الممتـد
.العقـد المبـرم بينـك وبيننـا
وسيسـهم هـذا الضمـان الممتـد فـي التكلفـة التـي
تصـل إلـى حـد المطالبـة ألي إصاحـات يتعيـن إجراؤهـا
الم َؤ َّمـن عليهـا والخاصـة بـك علـى مـدار
ُ علـى المركبـة
 بسـبب العطـل الميكانيكـي أو،مـدة الضمـان الممتـد
الكهربائـي للمكونـات التـي لـم يتـم إدراجهـا علـى وجه
.التحديـد بوصفهـا مسـتثناة فـي هـذا العقـد
ويحـدد الجـدول الخـاص بـك مـدة الضمـان الممتـد وحـد
.المطالبـة المطبـق فـي هـذا العقـد

.3

All information supplied by you in connection with
your application for extended warranty including
any proposal form, application form or otherwise and
supplied by or on behalf of you will be incorporated
into and form the basis of this extended warranty. It
shall be a condition of this extended warranty that
all such information is true so far as it is within your
knowledge.

 بخاف،الكلمـات المكتوبـة بخـط عريـض في هـذا العقـد
.المبيـن فـي التعريفـات المحـددة لهـذا العقـد

األساس الخاص بهذا الضمان الممتد

1. Administrator means Way Point Systems FZCO
who will provide administrative services on our
behalf;

سـتأخذ الكلمـات التاليـة المعانـي المقترنـة بهـا عندمـا
.تظهـر بخـط عريـض فـي هـذه الوثيقـة
المديـر المسـؤول يعنـي شـركة واي بوينـت
 والتـي سـتتولى تقديم،سيسـتمز المنطقـة الحـرة
.الخدمـات اإلداريـة بالنيابـة عنـا

.1

الطلـب يعني أي شـيء مكتوب مـع أي معلومات
إضافيـة قـد قمـت بتقديمهـا إلينـا لدعـم طلبـك
.بالحصـول علـى هـذا الضمـان الممتـد

.٢

3. Associates mean our subsidiary, parent and or
associated companies;

 أو،الشركاء تعني شـركتنا الفرعية أو الشركة األم
.الشـركات التابعـة لنـا

.٣

4. Claim limit means the maximum amount that this
extended warranty contract will pay for any one
claim and all claims in total during the period of
extended warranty as shown on your schedule
and up to the claim limit shown on your schedule;

حـد المطالبـة يعنـي أقصـى مبلـغ سـيقوم هـذا
الضمـان الممتـد بسـداده عوضـ ًا عـن أي مطالبـة
وجميـع المطالبـات بشـكل إجمالـي خـال مـدة
الضمـان الممتـد كمـا هـو مبيـن فـي الجـدول
الخـاص بـك وحتـى حـد المطالبـة المبيـن فـي
.الجـدول الخـاص بـك

.٤

 الزائـد ونعنـي بذلـك/ المبلـغ القابـل للخصـم
ً الجـزء األول مـن أي مطالبـة تكـون مسـؤو
.ال عنها
 حد وذلـك بعد خصم/ سـيتم تطبيـق أي مطالبـة
 القابل للخصم/  تم ذكر المبلـغ الزائـد.الزيـادة
المطبـق علـى عقـد الضمـان الممتـد فـي جـدول
.الضمـان الممتـد

.٥

المكـون يعنـي أي مكـون ميكانيكـي أو كهربائـي
أو إلكترونـي يشـكل جـزءاً مـن المواصفـات األصلية
الخاصـة بالمركبـة المغطـاة مـن قبـل جهـة
. ا لتصنيـع

.٦

2. Application means any written together with any
additional information you may have supplied to
us in support of your application for this extended
warranty;

5. Deductible/Excess means the first part of
any claim for which you are responsible. Any
claim/limit will apply after the excess has been
deducted. The excess/deductible applicable on
your extended warranty contract is mentioned
in your extended warranty schedule.
6. Component means any mechanical, electrical or
electronic component which forms part of the
covered vehicle’s original specification by the
manufacturer;
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7. Date of transfer means the date on which
the administrator agrees the transfer of the
extended warranty to another private owner of
the vehicle specified in the contract;

تاريـخ النقـل يعنـي التاريـخ الـذي يوافق فيـه المدير
المسـؤول علـى نقـل الضمـان الممتـد إلـى مالـك
خـاص آخـر للمركبـة علـى النحـو المنصـوص عليـه
.فـي هـذا العقـد

.7

الحدود الجغرافية تعني المنطقة التي يسري فيها
.هـذاالضمـان الممتـدوهـياإلمـاراتالعربيـةالمتحـدة

.8

الضمـان الممتـد يعنـي الطلـب الخـاص بـك
والجـدول وهـذا العقـد وأي إقـرارات صـادرة تشـكل
عقـد اً قانونيـ ًا بينـك وبيـن األطـراف التـي تقـدم
.تغطيـة الضمـان الممتـد بموجـب هـذا العقـد

.٩

10. Extended warranty start date means the date
on which this extended warranty starts as
shown in your schedule;

تاريـخ بـدء الضمـان الممتد يعنـي التاريخ الـذي يبدأ
فيهـا هـذا الضمـان الممتـد كمـا هـو موضـح فـي
الجـدول الخـاص بـك

.١٠

11. Extended warranty end date means the date
that this extended warranty under this contract
ends and will be the earlier of the following:

تاريـخ نهايـة الضمـان الممتـد يعنـي التاريـخ الـذي
ينتهـي فيـه هـذا الضمـان الممتـد بموجـب هـذا
: علمـ ًا بأنـه سيسـبق العناصـر التاليـة،العقـد

.١١

a. The scheduled expiry date of the extended
warranty or as amended from time to time
by endorsements;

 تاريـخ االنتهـاء المحـدد للضمـان الممتـد أو.أ
تعدياتـه مـن حيـن آلخـر بموجـب إقـرارات

8. Geographical limits mean the area in which this
extended warranty is effective being United
Arab Emirates;
9. Extended warranty means your application, the
schedule, this contract and any endorsements
issued by which forms a legal contract between
you and the parties providing cover under this
contract;

b. The total benefit paid to you for all claims
made against the covered vehicle reaches
the claim limit of the contract as set out in
this contract;
12. Mechanical or electrical breakdown means the
sudden and unforeseen failure of a component
arising from any permanent mechanical or
electrical defect (for a reason other than wear and
tear, normal deterioration or negligence) causing
a sudden stoppage of its function, necessitating
the immediate repair or replacement of the
component before normal operation can be
resumed;
13. Period of extended warranty means the period
between the extended warranty start date and
the extended warranty end date;
14. Fees means the amount that you have agreed to
pay us in respect of this extended warranty in
accordance with the terms of this contract;
15. Schedule means that part of the extended
warranty that contains details of you, the covered
vehicle, the period of extended warranty and
the claim limit;
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16. Authorized service center means Autopro or a
repairer approved jointly by the Autopro and the
Administrator;

مركـز الخدمـة المعتمـد يعنـي أوتوبـرو أو جهـة
ّ
كل مـن أوتوبـرو
اإلصـاح المعتمـدة مـن قبـل
والمديـر المسـؤول

.16

17. Vehicle means the vehicle shown in the schedule
that is covered by this extended warranty;

المركبـة تعنـي المركبـة الموضحـة فـي الجـدول والتـي
يتـم تغطيتهـا بموجـب هـذا الضمـان الممتـد

.17

«نحـن» يعـود هـذا الضميـر إلـى شـركة إينـوك
 والمديـر المسـؤول.م.م.للتجزئـة ذ

.18

«أنـت» يعـود هـذا الضميـر أو ما يجسـد معنـاه إلى
الشـخص المحدد فـي هذا الجـدول بصفته المالك
.المسـجل للسـيارة

.19

5. TERMS AND CONDITIONS OF THIS EXTENDED
WARRANTY

األحكام والشروط الخاصة بهذا الضمان

.5

The terms and conditions of this extended warranty
cannot be altered by any person except by specific
written endorsement jointly by the administrator
and ENOC Retail LLC.

ال يمكـن تغييـر األحـكام والشـروط الـواردة فـي هـذا
الضمـان الممتد مـن قبل أي شـخص إال من خـال إقرار
مكتـوب ومحـدد مـن قبـل المديـر المسـؤول وإينـوك
.م.م.للتجزئـة ذ

18. We/us/our means
Administrator

العطـل الميكانيكـي أو الكهربائـي يعنـي العطـل
المفاجـئ وغيـر المتوقـع ألحـد المكونـات الناشـئ
عـن أي خلـل ميكانيكـي أو كهربائـي دائـم (ألسـباب
،)بخـاف البلـى واالهتـراء أو التلـف العـادي أو اإلهمال
ممـا يتسـبب فـي توقفـه عـن أداء وظائفـه بشـكل
 األمر الذي يسـتلزم اإلصـاح الفوري للمكون،مفاجئ
أو اسـتبداله قبـل معـاودة عمليـة التشـغيل العاديـة

.١٢

مـدة الضمـان الممتـد تعنـي المدة بيـن تاريـخ بدء
الضمـان الممتـد وتاريـخ نهايـة الضمـان الممتـد

.١٣

قسـط الضمـان الممتـد يعنـي المبلغ الـذي اتفقت
على سـداده لنـا فيمـا يتعلق بهـذا الضمـان الممتد
وبمـا يتوافـق مـع األحـكام والشـروط الـواردة بهـذا
العقـد

.١٤

الجـدول يعنـي جـزء الضمـان الممتد الـذي يتضمن
التفاصيـل الخاصـة بـك والمركبـة المغطـاة ومـدة
الضمـان الممتـد وحـد المطالبـة

.١٥

and

19. You/your means the person named in the
schedule as the registered owner of the vehicle.

5.1.

 المبلـغ اإلجمالـي المدفـوع لـك مقابـل كافـة.ب
المطالبـات المقدمـة ضـد المركبـة المغطـاة
والذي يصـل إلى حـد المطالبة الخـاص بالعقد
.علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي هـذا العقـد

ENOC Retail LLC

Owner’s Responsibilities

الممتد

 المسؤوليات المنوطة بالمالك.1.5

It is a condition of this extended warranty that you
are required to service and maintain your vehicle as
outlined in the original Manufacturer’s Service booklet
at the authorized service center. Please ensure that
the vehicle’s Service Booklet, or Digital Service Book,
is updated with every scheduled service.

يشـترط هـذا الضمـان الممتـد أنـه يتعيـن عليـك صيانـة
مركبتـك والمحافظـة عليهـا كمـا هـو موضـح فـي
كتيـب الخدمـة األصلـي الصـادر عـن جهـة التصنيـع فـي
 يرجـى التأكـد مـن تحديـث.مركـز الخدمـة المعتمـد
كتيـب الخدمـة الخـاص بالمركبـة أو كتيـب الخدمـة
.الرقمـي بكافـة الخدمـات المحـددة

You must ensure that all reasonable precautions are
taken to safeguard the vehicle from loss or damage,
and should a fault become evident the vehicle must
be stopped as soon as possible to minimize any further
damage.

يتعيـن عليـك التأكـد مـن اتخـاذ كافـة االحتياطـات
،المناسـبة لحمايـة المركبـة مـن الفقـدان أو التلـف
وفـي حـال ظهـور أي عطـل أو خلـل فإنـه يتعيـن إيقـاف
المركبـة فـي أسـرع وقـت ممكـن للحـد من حـدوث أي

Important: Damages should be reported within ten
(10) days after the fault has become evident. We would
like to inform you that the extended warranty of your
vehicle will only be valid if you comply with the following
regulations:

 ينبغـي اإلعـان عـن التلفيـات واألضرار:مالحظـة مهمـة
 ونود أن.) أيـام بعد ظهور العطـل10( في غضون عشـرة
نخطركـم بـأن الضمـان الممتـد الخـاص بمركبتك لن
:يسـري إال إذا امتثلـت للقوانين واللوائـح التالية

•

Regular inspection, service, maintenance of your
vehicle with oil and filter change as well as repairs
and accident repairs are performed at the authorized
service center as per manufacturer schedule,
recommendation and with manufacturer listed
genuine parts.

5.2.

How to make a Claim

In the event that your vehicle requires a repair, the

.أضـرار أخـرى

يتـم إجـراء أعمـال الفحـص والصيانـة والمحافظـة
علـى المركبة الخاصة بك مع تغيير الزيت والمرشـح
وكذلـك اإلصاحـات وإصاحـات الحـوادث فـي مركـز
الخدمـة المعتمـد وفقـ ًا للجـدول والتوصيـات
الصـادرة عـن جهـة التصنيـع وبقطـع الغيـار
.األصليـة المحـددة مـن قبـل جهـة التصنيـع

•

 كيفية تقديم مطالبة.2.5
،إذا كانـت المركبـة الخاصـة بـك فـي حاجـة إلـى إصاح
:فإنـه يتعيـن اتبـاع اإلجـراء التالي
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following procedure should be followed:
•

Take your vehicle to the authorized service
center;

•

Inform them that your vehicle is covered by
extended warranty;

•

Present your contract and schedule to the
Service Department;

•

The authorized service center will then
diagnose and advise the required repair(s);

•

Should the failed component be covered
under this extended warranty, the authorized
service center must requests authorization from
the administrator;

•

Sign the invoice on completion of the authorized
repair(s) upon collecting your vehicle.

Important: No repairs will be undertaken without
an issued authorization by the administrator. The
administrator reserves the right to examine the
vehicle whenever necessary. If the claim is disputed, an
independent assessment appointed by the Arbitrator is
allowed.
If there may be expenses incurred which are not covered
by this extended warranty, e.g. (but not limited to)
components which are not covered, normal wear
and tear and other components subject to routine
maintenance or periodic repair or replacement and
those excluded by the Manufacturer warranty, such
costs should be settled directly between you and the
authorized service center.
The authorized service center must be given
permission by you to carry out any fault finding/
diagnosis or dismantling. The cost of dismantling/
testing (up to a maximum of one hour labor) will be
paid by us in the event of a valid claim (covered part
failure).
You agree to pay for all additional or excess costs
which are not covered by this extended warranty.
5.3.

Scheduled Service Maintenance

The vehicle inspection, service and maintenance
should be performed as per Manufacturer’s
recommended schedule at the Autopro service
center. The interval from the purchase date to the
first service, and the intervals between services, must
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اصطحـاب المركبة الخاصة بـك إلى مركز الخدمة

•

.المعتمـد
.إخباره بأن مركبتك يغطيها الضمان الممتد

•

تقديـم الضمـان الممتـد الخـاص بـك والجـدول

•

.إلـى إدارة الخدمـات
ومـن ثـم سـيقوم مركـز الخدمـة المعتمـد
بتشـخيص اإلصاحـات الازمـة وتقديـم نصائـح
. بشـأ نها

•

وفـي حـال كان المكـون التالـف متضمنـ ًا فـي هـذا
 فإنـه يتعين علـى مركـز الخدمة،الضمـان الممتـد
.المعتمـد طلـب موافقـة مـن المديـر المسـؤول

•

التوقيـع علـى الفاتورة عقـب االنتهاء مـن اإلصاحات
.المعتمـدة بعـد تجميـع المركبـة الخاصـة بـك

•

 لـن يتـم إجـراء أي إصاحـات دون:مالحظـة مهمـة
 ويحتفظ.الحصـول على موافقـة من المديـر المسـؤول
المديـر المسـؤول بالحـق فـي فحـص المركبـة متـى كان
 فإنه، وفي حـال وجود نـزاع بشـأن المطالبـة.ذلـك ضروريـ ًا
.الم َح ِّكـم
ُ يجـوز إصـدار تقييـم مسـتقل مـن جانـب
وفـي حال وجـود أي نفقات متكبدة غيـر مغطاة في هذا
 على سـبيل المثـال (ال الحصر) المكونات،الضمان الممتد
التـي لم يتـم تغطيتهـا والبلـى واالهتـراء العـادي وكذلك
المكونـات األخـرى الخاضعة للصيانـة الروتينيـة أو اإلصاح
أو االسـتبدال الـدوري وتلـك المسـتثناة بموجـب الضمـان
 فإنه يتعين تسـوية هذه التكاليف،الخـاص بجهة التصنيع
.بشـكل مباشـر بينـك وبين مركـز الخدمـة المعتمد
ويجـب أن يحصـل مركـز الخدمـة المعتمـد علـى إذن
 تشـخيص لألعطـال أو فـك/منـك إلجـراء أي عمليـة بحـث
 االختبار/ علمـ ًا بأننـا سـنقوم بدفع تكلفـة الفـك.للمركبـة
(حتـى حـد العمـل األقصى لمـدة سـاعة واحدة) فـي حال
.)كانـت المطالبـة سـليمة (تغطـي عطـل الجـزء
أنـت موافـق علـى سـداد كافـة التكاليـف اإلضافيـة أو
الزائـدة التـي لـم يتضمنهـا هـذا الضمـان الممتـد
خدمات الصيانة المحددة

.3.5

يتعيـن إجـراء فحـص المركبـة وصيانتهـا والمحافظـة
عليهـا وفقـ ًا للجـدول الموصى به مـن قبل جهـة التصنيع
 يجـب أال تتجـاوز الفتـرة بيـن.فـي مركـز الخدمـة المعتمـد
تاريـخ الشـراء وأول عمليـة صيانـة والفتـرات الزمنيـة بيـن
َ
َ
المقطوعـة بالميـل أو المـدة
المسـافة
عمليـات الصيانـة

not exceed the stipulated mileage or time by more
than 1,000 kilometers or 20 days whichever comes
first. This allowance is to ensure service is maintained
at correct intervals.

 يومـ ًا أيهمـا20  كـم أو1000 الزمنيـة المحـددة بأكثـر مـن
ً يأتـي أو
 وتهـدف فتـرة السـماح هـذه إلى ضمـان صيانة.ال
.المركبـة فـي الفتـرات السـليمة

Where you fail to maintain and follow the Service
Maintenance schedule as per manufacturer
recommendation and with manufacturer listed
genuine parts, this extended warranty will be null
and void.

وفـي حـال فشـلك فـي الحفـاظ علـى جـدول الصيانـة
واتباعه وفق ًا للتوصيـات الصادرة عن جهة التصنيع
باسـتخدام قطع الغيار األصليـة المحددة من قبل
ً
باطـا
 فيعـد هـذا الضمـان الممتـد،جهـة التصنيـع
.وم ْل ًغى
ُ

5.4.

 استبدال قطع الغيار المتعلقة بالبلى واالهتراء.4.5

Wear and Tear Related Parts Replacement

This extended warranty is designed to protect
you from the expenses of repairs associated with
unanticipated failure of a covered part and/or
component as a result of a mechanical or electrical
breakdown. Therefore, coverage is limited to sudden
failures only. However, there are components or
parts in your vehicle that are subject to gradual
deterioration or wear as a result of normal driving
habits, conditions, or general use of the vehicle. “Wear
and Tear” can happen even when a component is used
competently and with care and proper maintenance,
both movable and immovable components can have
such failures.
5.5.

Remanufactured Components

هـذا الضمـان الممتـد مصمـم لحمايتـك مـن نفقـات
اإلصاحـات ذات الصلـة باألعطـال المفاجئـة مكـون
متضمـن فـي الضمـان الممتـد كنتيجـة لحـدوث عطل
ميكانيكـي أو كهربائـي؛ ولـذا تقتصـر التغطيـة
 ومع.الضمـان الممتـدة على األعطـال المفاجئـة فقط
 توجـد مكونـات أو أجـزاء فـي المركبـة الخاصة بك،ذلـك
تكون معرضـة للتلف أو البلـى التدريجي نتيجة ألسـاليب
القيـادة العادية أو الظروف العادية أو االسـتخدام العام
 مـن الممكـن أن يحـدث «البلـى واالهتـراء» أيضـ ًا.للمركبـة
عنـد اسـتخدام مكـون مـا ببراعـة وفـي ظـل العنايـة
 وقـد تتعـرض المكونـات المتحركـة،والصيانـة السـليمة
.وغيـر المتحركـة لهـذه األعطـال
المعاد تصنيعها
ُ  المكونات.5.5

The administrator reserves the right, in respect of any
repairs to the vehicle under this extended warranty,
to specify the use of guaranteed reconditioned or
remanufactured part (supplied by the Manufacturer
or an original equipment supplier) whenever
appropriate.

فيمـا يتعلـق بـأي- يحتفـظ المديـر المسـؤول بالحـق
 في-إصاحـات للمركبة بموجـب هذا الضمـان الممتد
المعـاد تصنيعها
ُ تحديـد اسـتخدام القطع المجـددة أو
المضمونـة (المقدمـة مـن قبـل جهـة التصنيـع أو ُمـوَ رِّد
..معـدات أصليـة) متـى كان ذلـك مائمـ ًا

5.6.

يجـب أال يتجـاوز الحـد األقصـى للمسـؤولية أو الحـد
اإلجمالـي للمطالبـات الشـاملة خـال مـدة الغطـاء
.الضمـان الممتـدي الحـد المحـدد فـي الجـدول

Extended Warranty Liability Limits

The maximum liability or total of aggregate claims
limit, during the period of cover must not exceed the
limit specified in the Schedule.
5.7.

Transfer To Next Owner

Subject to administrator’s approval your extended
warranty can be transferred to a new private owner
only who is not directly engaged in the business of
vehicle Manufacture, sales and trading. The transfer
cannot be made to another vehicle.

 حدود المسؤولية في الضمان الممتد.6.5

 النقل إلى مالك آخر.7.5
 يمكن نقل الضمان،بموجـب موافقة المدير المسـؤول
الممتـد الخـاص بـك إلـى مالـك خـاص آخـر شـريط أال
يكـون ذلـك المالـك مشـارك ًا بشـكل مباشـر فـي عمـل
 وال يمكـن إجـراء هذا.تصنيـع المركبـة وبيعهـا وتجارتهـا
.النقـل إلـى مركبـة أخرى

To complete the transfer procedures contact the
authorized service center or the administrator
with the documents proving the change of vehicle
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يتـم تغطيـة المـواد المتنوعـة مثـل مانـع التجمـد وغـاز
التبريـد حيـث يكـون اسـتبدالها ضروريـ ًا كنتيجة مباشـرة
النهيـار المكـون المغطـى.

Sundry materials such as anti-freeze and refrigerant
are covered where their replacement is essential as a
direct result of breakdown of a covered component.

مالحظـة مهمـة :سـيكون مقـدار الوقـت المسـموح
بـه لإلصاحـات متوافقـ ًا مـع مقـدار الوقـت القياسـي
لإلصاحـات لدى جهة التصنيع ويجـب أال تتجاوز التكلفة
السـعر المحـدد مـن قبـل جهـة التصنيـع فـي الدولـة
المصـدرة لهـذا العقـد.

Important: The amount of time allowed for a repair will
be in line with Manufacturer’s standard repair time and
the cost of parts must not exceed the Manufacturer’s
listed price in the contract issued country.

.٧

ما الذي ال يغطيه الضمان الممتد؟

يوضـح القسـم التالـي المكونـات وعمليـات الصيانـة
واإلصاحـات التـي ال يغطيهـا هـذا الضمـان الممتـد.
 .1.7المكونات المستثناة
•

المحـرك :المرشـحات واألحزمـة وكافـة المحـركات
باسـتثناء المحـركات التـي تعمـل بالبنزيـن والديـزل.

•

أنظمة العادم :نظام عادم ومحول حفاز.

•

المكابـح وقوابـض التعشـيق :جميـع أنـواع أقـراص
المكابـح والصفائـح وبطانـات المكابـح واألقـراص
واألسـطوانات والتعديـات.

•

الزجـاج األمامـي وزجـاج النوافـذ :الزجـاج (باسـتثناء
الزجـاج الخلفـي فـي حـال تعطـل عناصـر التدفئـة
والهوائـي).

•

األجـزاء المطاطيـة :سـدادات مطاطيـة موجـودة
علـى فتحـات النوافـذ /األبـواب ،صنـدوق السـيارة
الـذي يوضـع فيـه األمتعـة ولفافـات السـاق
وصناديـق األتربـة والغبـار والخراطيـم المطاطيـة،
وموانـع تسـريب الزيـت والحشـيات والسـنادات
والج َلـب.
ِ

•

نظـام الوقـود :التلـوث الموجود في نظـام الوقود
(االنسـداد) أو المعايـرة أو عمليـات الضبـط المرحليـة

•

اإلطـارات :اإلطـارات والحـواف وصمامـات الضغـط
والمستشـعرات ومحـاذاة العجـات واتزانهـا.

•

بـدن السـيارة :محـاذاة وتصحيـح أجـزاء بدن السـيارة
وممتصات الصدمات ،وتسـريبات الميـاه على البدن،
مثـل :البـاب المرشـح أو نافـذة السـقف وسـدادات
النوافـذ واألغطيـة القابلـة للتحويـل وتلـف الطـاء
والصـدأ الموجـود علـى البـدن ،أجـزاء البـدن مثـل
القولبـة وسـيور الوقايـة مـن الطقـس ،وسـقف
العجلـة ،ومفصـات األبـواب ،والمصـدات.

•

المصابيـح :يسـتثنى الزجـاج ،إطـارات المصابيـح،
األجـزاء األماميـة من المصابيـح الكهربائيـة (بما في
ذلـك الزينـون ،ومصابيـح التفريـغ العاليـة الكثافـة
 HIDو .)LEDاسـتثناء وحيد لوحدات اإلضاءة الخاصة
باألعطـال الوظيفيـة (باسـتثناء ب ََه َتان اللـون ،وتكون
الرطوبـة ودخـول الميـاه وغيـر ذلـك).
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?7. WHAT IS NOT COVERED
The following section explains the components,
services and repairs, which are not covered by this
extended warranty.
Excluded Components

7.1.

Engine: Filters; belts; all engines other than petrol
and diesel.

•

Exhaust systems: Catalytic converter and exhaust
system.

•

Brakes and clutches: All type of clutch disks
& and plates; brake linings, discs and drums
adjustments.
Windscreens & Window glass: Glass (except for the
rear window if the heating and antenna elements
break down).

•

والسـتكمال إجـراءات النقـل ،يرجـى االتصـال مركـز
الخدمـة المعتمـد أو المديـر المسـؤول مـع تقديـم
المسـتندات التي تثبت تغيير ملكيـة المركبة .يخضع نقل
عقـد الضمـان الممتـد لموافقـة المديـر المسـؤول،
كمـا يتعيـن تقديـم طلـب بنقـل العقـد فـي غضون
عشـرة أيام من تاريخ نقـل الملكية الفعلي للمركبة.
ً
وباطـا فـي حال
وسـيكون هـذا الضمـان الممتـد ُم ْلغـى
إتمـام النقـل إلى مالك جديـد ال يمتثـل للمادة رقـم (.)7،5
مالحظـة مهمـة :ويتعيـن علـى المالـك التالـي اصطحـاب
المركبـة إلـى مركـز الخدمـة المعتمـد إلجـراء صيانـة
دوريـة لها وفقـ ًا لألحكام والشـروط الخاصة بهـذا الضمان
الممتد.
 .٨.5اإللغاء
يمكـن إلغـاء هـذا الضمـان الممتـد مـن جانبـك فـي أي
وقـت طـوال مـدة الجـدول ،علمـ ًا بأنـه ال يمكـن اسـترداد
األمـوال جزئيـ ًا أو كليـ ًا.
ً
وباطـا بشـكل
وسـيكون هـذا الضمـان الممتـد ُم ْلغـى
تلقائـي فـي الحـاالت التاليـة:
•

إذا تـم اإلعـان عـن أن المركبة مسـروقة أو بها تلف
كبيـر نتيجـة للتصـادم أو عـدم إصاحهـا مـن قبـل
مركـز الخدمـة المعتمـد.
عـدم صيانـة المركبـة وفقـ ًا للمعاييـر الموصـى بهـا
مـن قبـل جهـة التصنيـع.

•

أي تعديـات أو تغييـرات مـن شـأنها تغييـر المركبـة
عـن المواصفـات الفنيـة للتصميـم األصلـي لهـا.
في حال تـم تغيير رقـم التعريف الخـاص بالمركبة
أو تعـذر قراءتـه.

•
•

Rubber parts: Rubber seals on window/door
openings, luggage boot and roof; gaiters and dust
boots; rubber hoses; oil seals; gaskets, mountings
;and bushes

•

Fuel System: Pollution in the fuel system (blockage),
calibration or phasing adjustments

•

;Tires: Tires; rims; pressure valves and sensors
Wheel alignment and balancing.

•

Body: Alignment and rectification of car body parts
and bumpers; water leaks or leakages on the body
such as leaky door, sunroof and window seals,
convertible covers; paint damage and rusting on
the body; body parts like moldings, weather strips
and wheel arch; door hinges and stoppers.

•

Lamps: Glass; lamp frames; bulbs (Including xenon,
HID and LED) are excluded. Exception only to
light units for functional failures (excludes fading,
)moisture formation, water entry etc.

•

•
•

•

فـي حـال تـم اسـتبدال عـداد المسـافات أو عـدم
توثيقـه مـن قبـل مركـز الخدمـة المعتمـد ،أو
تعطلـه أو التاعـب بـه ،باإلضافـة إلـى عـدم إمكانيـة
تحديـد المسـافات الحقيقيـة التـي قطعتهـا
المركبـة بالميـل.
وفـي حـال تـم اسـتخدام المركبـة فـي أي فعاليـة
تنا فسـية .
في حال تصدير المركبة.

.٦

ما الذي يغطيه الضمان الممتد؟

•

يغطـي هـذا الضمـان الممتـد القـدرات الوظيفيـة
لكافـة المكونـات الميكانيكيـة والكهربائيـة
واإللكترونيـة ،باسـتثناء تلـك المذكـورة فـي هـذا
القسـم «مـا الـذي ال يغطيه التأميـن» و»االسـتثناءات
العامـة».

ownership. The transfer of extended warranty
contract is subject to approval of ENOC Retail LLC
and application for transfer of contract should be
submitted within ten days of actual ownership
transfer of the vehicle. This extended warranty
will be automatically null and void if the transfer is
made to a new owner who does not comply with
clause 5.7.
Important: The subsequent owner is required to take
the vehicle to authorized service center for periodic
maintenance and services as per the terms of this
extended warranty.
Cancellation

5.8.

This extended warranty can be cancelled by you at
;any stage throughout the duration of the schedule
however, no refund in part or whole will be made.
This extended warranty will automatically be null
and void in the following cases:
If the vehicle is reported stolen or is significantly
damaged as a result of a collision and not
;repaired by an authorized service center

•

Not maintaining/servicing vehicle as per
;recommended Manufacturer’s standards

•

Any modifications or alterations that change
the vehicle from its original technical design
;specifications

•

If the vehicle identification number has been
;altered or cannot be read

•

If the odometer has been replaced and not
documented by authorized service center, or is
inoperative or tampered and the true mileage of
;the vehicle cannot be determined

•

If the vehicle has been used in any competitive
;event

•

If the vehicle is exported.

•

?6. WHAT IS COVERED
This extended warranty covers the functional
capability of all mechanical, electrical and
electronic
components,
excluding
those
”mentioned under section “What is not Covered
and “General Exclusions”.
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المركبـات غيـر الصالحة لهـذا الضمان الممتـد هي تلك
المركبات
•

التي يتم تسجيلها باسم مركز الخدم المعتمد.

•

التي يزيد وزنها عن الحموالت المسموح بها.

•

التي تستخدم في أغراض التصدير.

•

التي تدار بالكهرباء أو الهجينة.

•

التـي تسـتخدم فـي غيـر الغـرض المرخصـة لـه أو
التـي تم شـراؤها من أجلـه ولالسـتخدام التجاري،
مثـل :سـيارات األجـرة والسـيارات المؤجـرة ومدارس
تعليـم القيـادة أو اسـتخدامات مماثلـة.

•

التـي تسـتخدم بوصفهـا مركبـة طـوارئ أو مركبـة
عسـكرية أو مركبـة شـحن أو مركبـة توصيـل
للمنـازل أو مركبـة غيـر صالحـة.

•

المركبـات التـي تـم تعديـل التصميـم األصلـي لهـا
(أي مـن خـال ضبـط المحـرك وتعديـل العجـات
ونظـام التعليـق ونظـام العـادم والسـحب
والمكونـات اإللكترونيـة ،أو الكهربائيـة وتركيـب
البرمجيـات ،أو القطـع أو الملحقـات غيـر المدعومة
أو غيـر الموصـى بهـا مـن قبـل جهـة التصنيـع أو
طـرف ثالـث أو مركـز الخدمـة المعتمـد.

 .2.8سوء االستخدام واالستخدام الخاطئ
يشـير مصطلح «سـوء االسـتخدام واالسـتخدم الخاطئ»
إلـى أي عطـل ناشـئ عـن سـوء االسـتخدام أو اإلهمـال
أو االسـتخدام الخاطـئ أو التخريـب المتعمـد و/أو عـدم
إجـراء الصيانـة العاديـة أو الصيانـة غيـر السـليمة و/أو أي
عطـل ناشـئ عـن التصنيـف غيـر السـليم أو التلـوث و/
أو عـدم االحتفـاظ بالمسـتويات السـليمة ألي سـوائل أو
مـواد التشـحيم والتزييـت
ويرجع السبب في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
•

المعالجـة الشـديدة أو تشـغيل المركبـة فـي
المسـابقات أو اسـتخدامها بشـكل متواصـل.

•

زيادة الحمولة بالركاب و /أو الشحنات.

•

عمليـات تشـغيل المركبـة والمناولـة بمـا يتعـارض
مـع التعليمـات الـواردة فـي دليـل المالـك.

•

االستخدام المتواصل للمركبة بعد ظهور أي عطل.

 .3.8البدن والجزء الداخلي والدهان
تستثنى المكونات التالية:
•

محـاذاة وتصحيـح أجـزاء بـدن السـيارة وممتصـات
ا لصد مـا ت .
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Vehicles that are ineligible for this extended warranty
are those:
That are registered in the name of the authorized
;service center

•

;Whose weight exceeds permissible loads

•

;That are intended for export

•

That are Electrical Powered Vehicles and Hybrid
;Vehicles

•

Used for a purpose for which it is not licensed
or which was originally purchased for and for
commercial use such as taxis, rental cars, driving
;schools or for similar use

•

Used as an emergency or military vehicle, courier
;or delivery vehicle, invalid carrier
Whose original vehicle design have been modified
i.e. by engine tuning, modification of - wheels,
suspension system, exhaust and intake system,
electronic or electrical components, installation
of software or parts or accessories not supported
and recommended by Manufacturer by third party
or by authorized service center.
Misuse and Abuse

•

متنـوع :الضوضـاء الناشـئة عـن الريـاح ،والصريـر
والخشخشـة وأي تعديـات أخـرى .التـآكل والصـدأ
وترسـيب الكربـون وتلـوث السـوائل وتكـون الرواسـب.

•

قطـع االسـتبدال والصيانـة :تتضمـن كافـة القطـع
التـي يتـم النظـر إليهـا بعيـن االعتبـار أثنـاء عمليـات
الصيانـة ،مثـل :البطاريـة وكافـة أنـواع المرشـحات
ومواد التزييت والتشـحيم والمواد المقاومة للتجمد
والوقـود وكافـة األحزمـة واألسـاك العاليـة الضغط
وشـفرات ماسـحات الزجـاج وخراطيـم الغسـيل
وشـمعات اإلشـعال و شـمعات التوهـج و الموصـل و
الصمامـات الكهربائيـة.

Replacement and Maintenance parts: This
comprises all parts taken into account during
maintenance or servicing, e.g. battery, all type
of filters, lubricants, anti-frost; fuels, all belts, H.T.
leads, wiper blades and washer nozzles, spark
plugs and glow plugs, relay and fuses.

•

مكيـف الهـواء :تعبئـة الغـاز وإعـادة التعبئـة وخدمة
النظـام والتنظيـف ومـا إلـى ذلـك لمكيـف الهـواء.

Air-Conditioner: Gas filling, refilling, system
servicing, cleaning, etc. of the Air Conditioner.

•

•

االتصـال :جميـع األدوات والملحقـات ذات الصلـة
بالهاتـف والماحـة واإلنترنـت والوسـائط المتعـددة،
بمـا فـي ذلـك فقـدان البرامـج /البيانـات وتحديثاتهـا.

•

جميـع أدوات التسـلية المرتبطـة بالحاسـب اآللـي:
مشـغل دي فـي دي والفيديـو والبـاي ستيشـن
وشاشـات التليفزيـون وغيـر ذلـك.

Communication: All equipment and accessories
related to telephone, navigation, internet and
multimedia including software/data loss and
updates.

•

•
•

 .2.7الخدمات العامة وإصالحات الصيانة
تستثنى الخدمات وإصاحات الصيانة التالية:
•

العجات وتدويـر اإلطارات وفحـص المكابح والقابض
وضبطهمـا ،وفحـص سـير نقـل الحركـة وضبـط
المحـرك وإعـادة ضبـط مؤشـرات الخدمـة والمعايـرة
وتحديـث البرامـج والبرمجـة وشـحن مكيـف الهـواء.
•

Extreme severe handling or operation of a vehicle
in competitions or continuous usage
;Overloading with passengers and/or cargo

•

Vehicle operations and handling contrary to the
;instructions in the owner’s manual

•

•

المحـاذاة والتصحيـح والضبـط لكافـة المكونـات
الميكانيكيـة مـا لـم ترتبـط بعطـل المكـون

Continued use of vehicle after any fault has
become evident.
8.3. Body, Interior and Paint
•

The following components are excluded:
& Alignment and rectification of car body parts
;bumpers

تنظيـف وتطهيـر السـائل أو تلـوث /تسـريب المـواد
األخـرى ،رواسـب الكربـون و /أو إزالـة الرواسـب.

Also due to but not limited to:
•

خدمـة الصيانـة المجدولـة كمـا هـو محـدد فـي
كتيب المالـك المعمول به ،ومحـاذاة العجات واتزان

8.2.

“Misuse and Abuse” refers to any failure caused by
misuse, neglect, abuse, vandalism, negligence and/
or lack of normal maintenance, improper servicing
and/or any failure caused by the incorrect grade, the
contamination and/or the failure to maintain proper
levels of any fluids or lubricants.

•

Miscellaneous: Wind noises; squeaking and
rattling noises & any adjustments. Corrosion,
rusting, carbon deposit, fluid contamination and
sludge formation.

•

المشـمول فـي الضمـان الممتـد.
 .3.7المكونات التي تتعرض للبلى واالهتراء
يسـتثنى االنخفاض التدريجي لألداء التشـغيلي ألي مكون
بسـبب عمـر المركبـة و /أو عـدد الكيلومتـرات التـي تـم
تغطيتهـا فـي الضمـان الممتـد.
 .8االستثناءات العامة
 .1.8المركبات المستثناة

All computer entertainment equipment: DVD
player; Video; Playstation; TV monitors etc..
General Service and Maintenance Repairs

•

•

7.2.

The following service and maintenance repairs are
excluded:
Scheduled maintenance service as described in
applicable owner’s manual, wheel alignment,
wheel balancing & tire rotation, brake & clutch
inspection & adjustment, drive belt inspection,
engine tuning, reset of service indicators,
calibration, software update & programming,
;charging of the air-conditioning
Cleaning & flushing of liquid or other material
contamination/blockage, carbon deposits and/
;or sludge removal
Alignment, rectification, adjustment of all
mechanical components unless related to the
failure of a covered component.
Components Subject To Wear And Tear

•

•

•

7.3.

The gradual reduction in operating performance of
any component due to the age of the vehicle and/or
the number of kilometers it has covered is excluded.
8. GENERAL EXCLUSIONS
Excluded Vehicles
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8.1.

•

تكاليف النقل البديل

•

نفقات تأجير السيارة أو اقتراضها

•

السفر أو فقدان العمل

•

فقدان أي من المتعلقات الشخصية

•

إصابـة بدنيـة لألشـخاص أو ضـرر يلحـق بالممتلـكات
مـن أي نـوع

 .7.8األضرار التتابعية
•

ضـرر يحـدث للمكـون المشـتمل فـي الضمـان
الممتـد نتيجـة لعطـل أحـد المكونـات غيـر
المشـمولة فـي الضمـان الممتـد.

•

الضـرر الناشـئ عـن التأثيـرات المباشـرة للجسـيمات
المنقولـة جـواً (المـواد الكيميائيـة ونسـغ األشـجار)
أو األحجـار أو األمطار أو العواصـف أو البرق أو الزالزل
أو الميـاه أو الفيضـان أو الحريـق أو الحـرق أو التجمد
أو أي مـن الكـوارث الطبيعيـة األخـرى.

•

الضرر الناشئ عن التآكل والصدأ.

•

الضرر الناشـئ عـن أي عوامل خارجيـة ،بما في ذلك
علـى سـبيل المثـال ال الحصـر:

;Peeling off and cosmetic damages

;Loss of any personal belongings

•

•

التركيبـات ،مثـل :األجـزاء المطليـة بالكـروم وسـيور
الوقايـة مـن الطقـس والتحزيـزات والزينـة الداخليـة/
الخارجيـة ،والتجهيـزات الداخليـة والتنجيـد.

•

مصابيـح وأضـواء اإلضـاءة الداخليـة ،ولوحـة التابلـوه
ومجموعـةالمصابيـح،ووحـدةالماحـةوأنظمـةالترفيـه.

•

المقاعـد وإطارات المقاعد والمقعد المطـوي واآلليات
وأجهـزة تدفئـة المقاعـد

•

األغطيـة القابلة للتحويل ،والسـتائر الواقية من أشـعة
الشـمس وحواجـز أشـعة الشـمس.

•

زجـاج النوافـذ /األبـواب ،الزجـاج األمامـي والخلفـي
وعدسـة المـرآة والمبيت الخـاص بها ،وفتحـات مكيف
الهـواء،وحامـاتالـكأس/البطاقـة/النظـارةالشمسـية.

•

لوحـة التابلـوه ،وقفـل صنـدوق القفـازات ومصـدات
البـاب /الغطـاء /صنـدوق السـيارة ،والمفصـات

Physical injury to people or damage to property of
any kind.
Consequential Damage

Damage caused to a covered component as a
;result of failure by a non-covered component

•

Damage caused by the direct effects of airborne
fallout (chemicals, tree sap), stones, hail, windstorm
and lightning, earthquake, water or flood, fire,
;charring, freezing, or any other natural calamities

•

;Damage caused by corrosion, erosion and rusting

•

Damage caused by any external factors including
but not limited to:

•

 التمزيـق أو التدميـر مـن قبـل الحيوانـات أوا لطفيليـة .
ا لحشـر ا ت
 أي حـوادث  /مخاطـر علـى الطـرق أو تأثيـراتخارجيـة،مثـل:حـوادثانـدالعالحريـقوالتصـادم.

Any liability for comprehensive and collision
;insurance

-

 -أي تعويض عن التأمين الشامل وضد التصادم.

Damage caused by warfare of all kinds, civil war,
internal unrest, strikes, lockouts, confiscation or
other governmental interventions or by sonic
boom, nuclear radiation or explosion or from
;object striking the vehicle

آخـر خـال عمليـة اإلصـاح أو أي ضمانـات أخـرى.
الضـرر الثانـوي /اإلصـاح المتكـرر (تكاليـف المتابعـة
والمسـؤولية عـن المنتجـات) التـي تنشـأ بشـكل
تتابعـي بعـد حـدوث المطالبـة.
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•

8.7.

Any road traffic accidents/hazards or external
;impacts such as fire accident, collision

•

•

;Travel or business loss

•

•

التقشير والتلفيات التي تؤثر على المنظر الجمالي.

-

الضـرر الناشـئ عـن أي تصـرف متعمـد أو إرادي أو
إزالـة غيـر قانونية (سـرقة) أو اسـتخدام غيـر مصرح
بـه أو السـرقة أو االختـاس.
الضـرر الذي ي َ
ُسـأل عنه القائـم باإلصـاح أو أي طرف

•

;Rental or loaner car expense

•

•

تلف الدهان أو الصدأ أو التآكل.

;Paint damage, rusting or corrosion

;Chewing or destruction by animals or vermin

•

•

;Alternative transportation costs

•

•

الخشخشة والصرير أو أي ضوضاء أو اهتزازات مماثلة.

-

الضـرر الناشـئ عـن الحـروب مـن كافـة األنـواع
و ا لحـر ب ا لمد نيـة و ا ال ضطر ا بـا ت ا لد ا خليـة
والمظاهرات واإلضرابات ومصادرة الممتلكات أو أي
من التدخـات الحكومية األخـرى أو عن طريق دوي
اختراق حاجز الصوت أو اإلشـعاع النـووي أو االنفجار
أو عـن طريـق األجسـام التـي ترتطـم بالمركبـة.

;Rattling, squeaking or similar noise & vibration

•

والدعامـات والشـدادات.
 .4.8عمليات التغيير والتعديل والتالعب
ال يتـم تغطيـة أي تغييـر ،أو تحويـل أو تعديـل أو تاعـب
أو تركيـب لقطـع الغيـار أو األجهـزة أو لـوازم البـدان غيـر
المصـرح بهـا والتـي لـم يتـم إجراؤهـا أو اعتمادهـا رسـمي ًا
•

مـن جهـة التصنيـع فـي هـذا الضمـان الممتـد.
 .5.8استثناءات جهة التصنيع
أي اسـتثناء يتـم تحديـده علـى وجـه الخصـوص فـي

Damage caused by any deliberate or willful act,
illegal removal (theft), unauthorized use, robbery
;or misappropriation

•

Damage for which the repairer or any third party
is or was responsible during a repair or any other
;guarantee commitment

•

Secondary damage/repeat repair (follow-up costs
and product liability) which occurs subsequently
;after the occurrence of the claim

•

الضمـان الخـاص بجهـة التصنيـع وأي مكونـات لـم يتـم
تركيبهـا بشـكل أصلـي من قبـل جهـة التصنيع حتـى وإن
كانـت قطـع الغيـار هـذه مركبة مـن قبل مركـز الخدمة
المعتمـد.
 .٦.٨التكاليف العرضية
لـن يغطـي هـذا الضمـان الممتـد أي نفقـات عرضيـة تنشـأ
نتيجـة إصـاح المركبة .وقـد تتضمـن هـذه التكاليف على
سـبيل المثـال ال الحصـر مـا يلي
•

رسوم الهاتف

•

رسوم سحب السيارة

•

أماكن اإلقامة

Fixtures such as chrome plated parts, weather
strips, beadings, interior/exterior trims, interior
;furnishings & upholstery
Interior illumination lamps & lights; Dashboard
panel, cluster lights, Navigation unit and
Entertainment Systems
Seats, seat frames & folding seat and
mechanisms; Seat heaters

•
•

•

•

;Convertible covers, sun blinds & shades

•

Window/door glasses, front & rear windscreen,
mirror lens & housing, air conditioner vents,
;cup/card/sunglass holders

•

Dashboard, glove box lock, door/hood/trunk
stoppers, hinges, struts & stays.
Alterations, Modification and Tampering

•

8.4.

Any alteration, conversion, modification, tampering
or fitting of non-authorized parts, devices and/
or body fittings, which have not been performed
or officially authorized by Manufacturer are not be
covered by this extended warranty.
Manufacturer’s Exclusions

8.5.

Any exclusion, which is specifically stated in
Manufacturer’s warranty and any components
which were not originally fitted by the Manufacturer
even if such parts are fitted by the authorized
service center.
Incidental Costs

8.6.

The extended warranty will not cover any incidental
expense(s) as a result of the vehicle being repaired.
Such expenses may include, but are not limited to
the following:
;Telephone charges

•

;Towing charges

•

;Accommodations

•
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•

Damage caused through participation in racing/
competitive driving, speed or time trials or
related driving events;

/الضـرر الناشـئ من خـال المشـاركة فـي السـباقات
 أو تجـارب السـرعة أو السـباق مع،القيـادة التنافسـية
.الزمـن أو فعاليـات أخـرى ترتبـط بالقيـادة

•

•

Damage which results from any foreign matter
getting into or onto a part;

.الضرر الذي ينشأ عن أي أمور غريبة ذات صلة

•

•

Damage caused by incorrect fitting of
component by authorized service center,
faulty manufacturing or design;

الضرر الناشـئ عـن التركيب غير السـليم لمكون من

•

•

Damage caused by any Recalled Campaign;

•

Damage caused by sludge formation,
contamination of fuel and oil, carbon deposits
and/or carbonization of components.

Important: If you and/or authorized service center
makes a claim, knowing the claim to be false and/
or fraudulent as regards to the value or the amount
of work or otherwise, this extended warranty shall
be void and the right to prosecute is reserved by the
administrator.

 أو وجـود عيـب في،قبـل مركـز الخدمـة المعتمـد
.التصنيـع أو التصميـم
.الضرر الناشئ عن أي حملة استدعاء

•

الضـرر الناشـئ عـن تكـون الرواسـب وتلـوث الوقـود

•

. أو تفحيـم المكونـات/والزيـت ورواسـب الكربـون و
أو مركـز الخدمـة/ إذا قمـت أنـت و:مالحظـة مهمـة
 علمـ ًا بـأن المطالبـة تكـون،المعتمـد بتقديـم مطالبـة
 أو احتياليـة فيما يتعلق بقيمـة العمل أو مقداره/مزيفـة و
 فـإن هـذا الضمـان الممتـد يعـد ُم ْلغـى،أو خـاف ذلـك
.ويحتفـظ المديـر المسـؤول بحـق اللجـوء إلـى القضـاء

Important: This extended warranty is a contract
that is concluded between The registered vehicle
owner and ENOC Retail LLC, and is administered
by Way Point Systems FZCO.
 هذا الضمان الممتد هو عقد:مالحظة مهمة
مبرم بين مالك المركبة المسجلة وإينوك
م ويخضع إلدارة شركة ويي.م.للتجزئة ذ
.بوينت سيستمز المنطقة الحرة
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Address: P O Box: 341062, Dubai, UAE
Phone: +971 4 2881926
Email: claims@waypoint-systems.com

PROTECT YOUR
JOURNEY AHEAD

CONTRACT ISSUED BY:

ADMINISTERED BY:

800-AUTOPRO

WWW.AUTOPRO.AE

