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ضمــان ســيارتك  عــن  إلــى معرفتــه  تحتــاج  مــا  كل 
تويوتــا غيــر محــدود الكيلومتــرات لمدة 5 ســنوات

عنـايــة تويـوتــا



يرجى العلم أن استخدام زيت المحرك 
االصطناعي فئة 5W-30 األصلي 
المعتمد من تويوتا هو أمر إلزامي 

لسيارتك، وذلك للتأكد من سريان الضمان 
غير محدود الكيلومترات لمدة 5 سنوات.



المحتويات

الضمان والصيانة لسيارتك تويوتا

	 أهاًل بك إلى صيانة تويوتا•

	 لماذا يتعين عليك إجراء الصيانة لدى تويوتا؟•

	 ما هي مزايا حجز موعد للصيانة؟•

	 ما الذي نقوم به عند صيانة سيارتك؟•

	 ما الذي يغطيه الضمان؟•

	 متى يصبح ضمانك الغًيا؟•

	 كيف تحفاظ على سريان الضمان غير محدود •
الكيلومترات لمدة 5 سنوات؟

المنتجات والخدمات المتوفرة

	  خدمات اإلصالح من تويوتا وقطع غيار•
تويوتا األصلية

	 عقود صيانة تويوتا•

	 إكسسوارات تويوتا المعتمدة•

	 اإلطارات ولوازمها•

	 اتصل بنا•
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أهاًل بك إلى صيانة تويوتا
تهانينا على شراء سيارتك الجديدة تويوتا. 

تتميز سيارتك بالجودة العالية باإلضافة إلى 
أحدث وسائل التكنولوجيا لتحظى بقيادة 

ممتعة وآمنة.

من أجل مواصلة االستمتاع بهذه الجودة 
الرائدة، فإنه من الضروري أن تقوم بصيانة 

سيارتك في مركز صيانة تويوتا. يتبع فنيونا 
عة توجيهات  المدربون في الشركة المصنِّ

وإجراءات صارمة عند صيانة سيارتك. 
وباإلضافة إلى ضمان سالمة وموثوقية 

سيارتك، فهؤالء الخبراء يضمنون كذلك من 
خالل عملهم االحترافي أعلى قيمة إعادة 

بيع لسيارتك.

عالوة على ذلك، فإن مركز صيانة تويوتا 
هو أفضل مكان تجد فيه مجموعة كاملة من 
قطع غيار وخدمات وإكسسوارات أصلية من 

تويوتا، وهو أمر في غاية األهمية للحفاظ 
على أعلى مستويات األصالة والجودة 

لسيارتك تويوتا.





مراكز خدمة ومعدات وأدوات 
رائدة في مجالها

 فنيون مدربون
ذوو خبرة عالية 

مركز تويوتا المعتمد فقط 
هو الذي يمكنه ضمان جودة 

وسالمة سيارتك تويوتا.

فنيو تويوتا المعتمدون هم أكثر 
األشخاص خبرة بسيارتك تويوتا.

لماذا يتعين 
عليك إجراء 

الصيانة لدى 
تويوتا؟



 أدوات خاصة
للفحص والضبط

قطع غيار أصلية وزيت محرك 
أصلي من تويوتا

ضمان غير محدود 
الكيلومترات لمدة 5 سنوات

جيل جديد من أدوات الفحص 
والضبط من تويوتا يساعد على 

إصالح أي مشكلة من المرة األولى.

تمنحك قطع غيار وزيوت تويوتا 
الطمأنينة وراحة البال وتضمن 

الموثوقية والسالمة الكاملة لسيارتك.

استمر في صيانة سيارتك لدى 
مراكز تويوتا على فترات منتظمة  

كي تستفيد من الضمان غير محدود 
الكيلومترات لمدة 5 سنوات.



ما هي مزايا 
حجز موعد 
للصيانة؟

سرعة وسهولة الحصول 
على خدمات عناية تويوتا

نقدم ميزة حجز موعد الصيانة 
مجاًنا وال يتطلب األمر سوى 

مكالمة هاتفية. يرجى االتصال 
800 TOYOTA )869682( على



 االستمتاع بأولوية الخدمة
خدمة التذكير من تويوتاووقت انتظار أقصر

عند إجراء حجز لموعد الصيانة 
نحدد لك وقًتا معيًنا إلحضار 
سيارتك وهو ما يضمن لك 
الحصول على أولوية تلقي 

الخدمات وتقليل وقت االنتظار 
إلى أدنى مستوى.

سيقوم عادة مركز االتصال التابع لنا 
باالتصال بك لتذكيرك عندما يحين 

موعد صيانة سيارتك المقبل وذلك 
للتأكد من استمرار سريان الضمان غير 
محدود الكيلومترات لمدة 5 سنوات.

* مالحظة مهمة: تقدم مراكز صيانة تويوتا اتصاالت التذكير 
بالصيانة على سبيل المجاملة، ويتحمل مالكو سيارات تويوتا 

مسؤولية إجراء الصيانة الالزمة لسياراتهم في الوقت المحدد 
حسب الفترات الموصى بها.



ما الذي نقوم 
به عند صيانة 

سيارتك؟

تخضع السيارة لفحص شامل من قبل 
فنيي تويوتا المعتمدين.

وعند تشخيص أي مشكلة، يتم إبالغ 
العميل بها أواًل وبعد موافقته تجرى 

عملية اإلصالح.

تجرى الصيانة وفًقا لجدول مواعيد 
الصيانة الموصى به من تويوتا.



10,000 1,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000

(���� ز�� ا����ك وا����� (ا����


� ا���ا�� و����� أ	��� ���

 ا� �رة ��ً�� �� أي � �ب��

��� ��� ا���اء �� ا���رات

��� ا����ر��

��� ���م ا������ء
�/� ���ت ا����ج)���(ا��¢���/��ق ا�


�
 ا���ا¤� و£�ا�� ���

� ا��¦�ات  وا��£¥ت ا���و�����
§�¨�����م ا�

��� ز�� ��»
 ا����ª ا©و�������

������� ز�� ا���ص ا���
�وس�و£�¯وق ا�

° ا���اء�� (����) ���� ���

� ��¨�ت ا��¨�ل��

�������� ا������ و£


 أ���ª ا���رات�¯��

� ز�� ا��������

� ���� ا���اء��

�) ا��»�د (��د�¥ت���) ���� ���
�و�� ���»�د)�ا���� ا���

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(ً��� وا�� (أ���� ���� أو

��� أو 	�� 1,0

0
0 ��� ������ �����

���� ا������

* جدول الصيانة الوارد أعاله عبارة عن مثال توضيحي لتفاصيل صيانة موديل الندكروزر خالل أول 100,000 كيلو متر فقط.
   لمعرفة معلومات عن صيانة الموديل الخاص لسيارتك تويوتا وجدول الكيلومترات، يرجى التواصل مع مستشار الصيانة أو االطالع على دليل مستخدم تويوتا.



ما الذي 
يغطيه 

الضمان؟*

تتم تغطية جميع 
عيوب التصنيع في 

السيارة وفقا لسياسة 
الضمان.

البطاريات مغطاة بضمان 
لمدة 3 سنوات )ستكون 

نسبة تغطية البطارية 
%50 في السنة الثالثة(.

اإلطارات مغطاة 
بضمان الشركة 

المصنعة لها.

* القائمة المذكورة أعاله ليست شاملة. لمعرفة مزيد من المعلومات عن األجزاء التي يغطيها أو ال يغطيها الضمان، يرجى التواصل مع مستشار الصيانة. 
للحصول على معلومات عن ضمان الموديل الخاص لسيارتك تويوتا، يرجى االطالع على كتيب ضمان تويوتا.

المحرك

مشع التبريد النوافذ الكهربائية

نظام الدفع

التعليق الخلفي التعليق األمامي

القرص التفاضلي

نظام التبريد

نظام التوجيه اآللي

وحدة التحكم اإللكتروني

تكييف الهواء

أسالك التحكم

صندوق التروس الوسائد الهوائية

نظام الوقودموتور مساحات الزجاج المصابيح األمامية

مولد الكهرباء







متى يصبح 
ضمانك 

الغًيا؟

األعطال الناتجة عن عدم إجراء الصيانة بانتظام
قد يؤدي عدم اتباع مواعيد الصيانة الموصى بها إلى إبطال الضمان.

األعطال الناتجة عن سوء االستخدام
ويشمل ذلك الحمولة الزائدة، والتعديل، واستخدام 
وقود أو زيوت غير مناسبة، واستخدام السيارة في 

عة من أجلها. أغراض غير المصنَّ

القطع التي تبلى باالستهالك العادي
ويشمل ذلك المكابح، والقطع المطاطية، والحشوات 

واألسالك )ما لم يحدد خالف ذلك(.



كيف تحفاظ على 
سريان الضمان 

غير محدود 
الكيلومترات لمدة 

5 سنوات؟

اتباع مواعيد الصيانة الموصى بها 
كل 10,000 كيلومتر أو 6 أشهر، 

أيهما يأتي أواًل

على سبيل المثال: إذا قطعت بسيارتك 10,000 
كيلومتر في شهرين، عندئٍذ يحين إجراء الصيانة 

لسيارتك. وبالمثل، إذا لم تكن وصلت إلى 
10,000 كيلومتر ولكن مر عليك أكثر من 6 أشهر، 

فعندئٍذ يجب إجراء الصيانة لسيارتك أيًضا.



إذا أردت الحصول على الصيانة في 
مواعيد مختلفة عن تلك الموصى 
بها لسيارتك، فقد يتعرض ضمان 

الخمس سنوات لإللغاء.

يبذل مركز االتصال بالعمالء التابع لنا قصارى جهده إلبالغك عندما يحين 
موعد الصيانة المقبل. ومن الضروري إحضار سيارتك خالل 7 أيام من 

تلقي هذا التذكير.
مالحظة مهمة: تقدم مراكز صيانة تويوتا اتصاالت التذكير بالصيانة على 

سبيل المجاملة، وقد ال يتاح في بعض األحيان االتصال أو إرسال رسالة 
قصيرة إلى العمالء. يتحمل مالكو سيارات تويوتا مسؤولية إجراء الصيانة 

الالزمة لسياراتهم في الوقت المحدد حسب الفترات الموصى بها.

إجراء الصيانة الموصى بها 
حسب جدول الكيلومترات 

لموديل سيارتك

إجراء صيانة السيارة في غضون 7 أيام من تلقي 
الرسالة القصيرة أو مكالمة التذكير بالصيانة



الصيانة 
المقدمة من 
تويوتا وقطع 
غيار تويوتا 

األصلية



القطع التي تبلى 
باالستهالك العادي، 
واالستبدال بقطع 
أحدث، واألمور غير 

المتوقعة

قطع غيار 
تويوتا 
األصلية

خبراء صيانة تويوتا

عندما يتطلب األمر استبدال أو ترقية بعض قطع أو ميزات 
سيارة تويوتا، أو في حالة وقوع حادث على الطريق، فإن مركز 

صيانة تويوتا هو المكان الوحيد الذي يوفر خدمات إصالح 
وصيانة جديرة بالثقة باإلضافة لقطع الغيار األصلية.

تضم مراكز صيانة تويوتا خبراء من الفنيين وممثلي خدمة 
العمالء المدربين على أعلى مستوى في تويوتا، وهم يدركون 

احتياجاتك جيًدا. إنها المكان الوحيد الذي تثق فيه وتتأكد أن 
سيارتك تويوتا بين أيٍد أمينة.

تستخدم جميع مراكز صيانة تويوتا قطع الغيار األصلية في كل 
أعمالها دون أي استثناءات. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تركيب 

جميع قطع الغيار بواسطة فنيين مدربين على أعلى مستوى، 
وتأتي كذلك مع ضمان 6 أشهر بحد أدنى.



عقود 
صيانة 
تويوتا



أسعار الصيانة ثابتة طوال مدة العقد، وهو ما يقدم الحماية من تضخم األسعار.

يمكن تحديد المدة وعدد الكيلومترات في العقد على أساس متطلباتك الخاصة.

الحصول على الصيانة الموصى بها بسعر مخفض لتحقيق مزيد من التوفير.

طريقة سهلة إلجراء الصيانة حسب فترات الصيانة الموصى بها، مما يساعد على الحماية من إلغاء 
الضمان غير محدود الكيلومترات لمدة 5 سنوات.

تبقي سيارتك في حالة مثالية.

تتيح لك الدفع على أقساط ميسرة.

عقد الصيانة قابل للتحويل، مما يساهم في زيادة قيمة إعادة بيع السيارة.





إكسسوارات 
تويوتا

المعتمدة

مصممة خصيًصا لسيارتك 
تويوتا

ُصممت مجموعتنا الواسعة من 
إكسسوارات تويوتا المعتمدة على يد خبراء 

محترفين لتتالءم بدقة مع سيارتك. تتيح 
لك هذه اإلكسسوارات فرصة التعبير عن 

ذوقك الخاص في سيارتك تويوتا، وأفضل 
من ينفذ لك ذلك هم فنيو تويوتا.

طمأنينة وراحة بال تامة

* تتراوح مدة الضمان على اإلكسسوارات من سنة حتى 5 سنوات وقد تشمل شروًطا لعدد الكيلومترات.

ُصممت 
إكسسوارات 

تويوتا المعتمدة 
للعمل بكفاءة 

تامة مع سيارات 
تويوتا.

يتم تصنيع 
إكسسوارات تويوتا 

المعتمدة حسب 
نفس المعايير 
الفائقة التي 

ُصنعت بها سيارتك 
تويوتا.

جميع 
إكسسوارات 

تويوتا المعتمدة 
مغطاة بضمان 
يصل إلى 5 

سنوات*.



اإلطارات 
ولوازمها

تمتع باألمان التام مع اإلطارات المشتراة 
من تويوتا

حفاًظا على سالمتك، فإننا نقوم فقط بتركيب اإلطارات 
المعتمدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم 
تصميمها وتصنيعها بما يالئم األجواء القاسية في 

منطقة الشرق األوسط.

خدمات احترافية لفحص وتركيب اإلطارات
كن على ثقة أن مراكز صيانة تويوتا ستقوم بتركيب 

اإلطارات الصحيحة الموصى بها لسيارتك تويوتا، 
 باإلضافة إلى ضبط زوايا وموزانة اإلطارات.

لمعرفة المزيد عن اإلطارات وتركيب اإلطارات، يرجى 
التواصل مع مستشار الصيانة.





منتجات عناية 
تويوتا



دايموند 
برايت

تظليل 
النوافذ

المعالجة 
ضد الصدأ

دايموند برايت هو منتج مبتكر يستخدم 
إلضافة طبقة واقية على الطالء الخارجي 
وعلى قماش الفرش الداخلي للمقصورة 

من أجل الحفاظ على نظافة السيارة 
ومظهرها الجديد. المنتج يأتي مع ضمان 

حماية لمدة 3 سنوات.

احرص على البقاء منتعًشا داخل المقصورة 
 .3M باستخدام طبقات تظليل النوافذ من

احصل من خالل هذا المنتج على حماية من 
الحرارة مع وضوح فائق للرؤية وضمان لمدة 

تصل إلى 5 سنوات.

توفر خدمة المعالجة ضد الصدأ من تويوتا 
حماية يعتمد عليها من أي ظروف محيطة 
ن  غير مرغوب فيها قد تزيد من فرص تكوُّ

الصدأ. يتم إجراء هذه الخدمة من قبل فنيين 
مدربين ومعتمدين لتتمتع براحة بال تامة.



دبي
فستيفال سيتي البادية )صالة عرض ومركز صيانة 

وقطع غيار(
السبت إلى الخميس: 7:00 صباًحا حتى 11:00 لياًل

الجمعة: 8:00 صباًحا حتى 6:00 مساًء
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 12’ 526” درجة 

شمال - 55 21’690” درجة شرق

طريق الشيخ زايد )صالة عرض ومركز صيانة وقطع غيار(
السبت إلى الخميس: 6:30 صباًحا حتى 11:00 لياًل

الجمعة: 8:00 صباًحا حتى 7:00 مساًء
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25°10’33.1” درجة 

شمال - 55°14’51.4” درجة شرق

اتصل بنا



أبوظبي
خدمات تويوتا السريعة

السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل
الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل

اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 24 25’ 29” 
درجة شمال - 54 26’ 45” درجة شرق

المصفح 1
السبت إلى الخميس: 7:00 صباًحا حتى 9:00 لياًل

الجمعة: 8:00 صباًحا حتى 6:30 مساًء
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 24 22’ 53” 

درجة شمال - 54 29’ 47” درجة شرق

المصفح 2 - خدمات تويوتا السريعة
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 24 22’ 53” 

درجة شمال - 54 29’ 47” درجة شرق

العين
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 24 11’ 1” 

درجة شمال - 55 45’ 47” درجة شرق

الشارقة
السبت إلى الخميس: 7:00 صباًحا حتى 7:30 لياًل

الجمعة: مغلق
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 20’ 0” 

درجة شمال - 55 23’ 59” درجة شرق

عجمان
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 23’ 26” 

درجة شمال - 55 26’ 48” درجة شرق



الفجيرة
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 7’ 16” 

درجة شمال - 56 18’ 56” درجة شرق

خورفكان
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 20’ 2” 

درجة شمال - 56 20’ 53” درجة شرق

رأس الخيمة
السبت إلى الخميس: 7:00 صباًحا حتى 8:30 لياًل

الجمعة: مغلق
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 44’ 57” 

درجة شمال - 55 54’ 22” درجة شرق

أم القيوين
السبت إلى الخميس: 8:00 صباًحا حتى 8:00 لياًل

الجمعة: 3:00 بعد الظهر حتى 8:00 لياًل
اإلحداثيات على جهاز تحديد المواقع: 25 29’ 40” 

درجة شمال - 55 33’ 9” درجة شرق








