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WARRANTY LETTER (“Warranty letter”) 

This Warranty letter is a written commitment given by the 
Company in respect of the warranty services to be provided by the 
Company to the purchaser of the Vehicle who registered and paid for the 
services described herein below which are provided by the Company via 
Authorised dealers.

This Warranty letter is made up of this warranty booklet and the 
Warranty certificate which is to be issued to the Owner by the 
Authorised dealer acting on behalf of the Company to evidence the 
Owner’s rights to acquire the warranty services of the Company as 
described herein.  Together these documents set out the terms and 
conditions of this Warranty letter which constitutes a legally binding 
commitment of the Company to the Owner.

The Warranty letter and the Warranty certificate are to be kept together at 
all times.  Note that it is the Owner’s responsibility to make sure that the 
details contained in the Warranty certificate are correct.

WARRANTY PERIOD

For an Extended Warranty Cover provided during the Manufacturer's 
vehicle warranty period, then;

1. The cover provided by this Warranty letter will commence from 
the date that the manufacturer’s vehicle warranty period expires. The 
manufacturer’s vehicle warranty period is 36 months or 100,000 km (which-
ever occurs first), from the date of first registration of the Vehicle.

2. The cover provided by this Warranty letter will cease at 5 p.m. on the 
date that the Vehicle reaches 60 months old (with no mileage limit) from the 
date of first registration of the Vehicle.  

For Warranty Cover provided outside/without the Manufacturer's vehicle 
warranty period, then;

1. This Extended Warranty Cover will commence from the Cover Start Date 
as stated on the Warranty certificate.

2. This Extended Warranty Cover will cease:

a. at 5 p.m. on the date that the Cover Expiry Date as stated on the 
Warranty certificate

or

b. when the aggregate distance travelled by the Vehicle reaches the Cover 
Expiry Mileage as stated on the Warranty certificate.

whichever occurs first.

DEFINITIONS

Words appearing in this Warranty letter that are printed in italics have the 
following meaning:

Administrator - Means Blue Lake, acting on behalf of the Company

Authorised dealer - Means a Saleh Al Hamad Al Mana Co. dealer.
 
Authorised repairer - Means a vehicle servicing and repair 
centre which is appointed by the Company to repair and service vehicles 
covered by this Warranty Letter. The location of an Authorised repairer 
can be found by contacting the Authorised dealer from where the Vehicle 
was purchased.

Covered component - Means the components on the Vehicle that were 
originally covered by the Manufacturer's vehicle warranty but excluding 
those as described under the heading 'Events that are not covered by this 
Warranty Letter” section of this booklet.

Manufacturer’s vehicle warranty - Means the original (new) vehicles are 
warranted by the vehicle manufacturer to be free from defect in material 
and workmanship for a period of 36 months or 100,000 km (whichever 
occurs first) for Nissan,  Infiniti and Renault cars.  Exclusions such as nor-
mal wear and tear according to the manufacturer’s guidelines are to apply.

Mechanical & electrical failure - Means the failure of a Covered 
component causing sudden and unforeseen stoppage of its function and 
requiring immediate repair or replacement before normal operation can be 
resumed, excluding failure due to Normal wear.

Normal wear - Means the gradual reduction in operating performance of a 
Covered component, having regard to the age of the Vehicle and the total 
distance the Vehicle has travelled (this includes corrosion and rust).

Plan price - Means the amount paid for this Warranty letter (if applicable) 
as stated on the Warranty certificate.

Vehicle - Means the vehicle purchased by the Owner and registered and 
described under the definition section of Warranty certificate.  

Warranty certificate - Means the warranty certificate to be issued by the 
Authorised dealer to the Owner to evidence the Owner’s rights to acquire 
the warranty services under this Warranty letter. The warranty certificate is 

to be attached to the Warranty letter in the space provided and shall contain 
details, which are specific to the Owner, the Vehicle and this Warranty letter.

Company - Means SEIB Insurance and Reinsurance LLC     

Owner - Means the car owner named in the Warranty certificate.

SCOPE OF THIS WARRANTY LETTER

Subject to the terms & conditions of this Warranty letter, if the 
Vehicle suffers a Mechanical & electrical failure, the Company will, during 
the Warranty letter period, undertake the obligations of having the 
Mechanical & electrical failure repaired and restored by an Authorised 
repairer without charging the Owner. The most the Company will bear to 
repair and replace the Covered components under the Mechanical & electri-
cal failure for any one claim and in the aggregate is up to the purchase price of 
the Vehicle.

The Company reserves the right to specify the use of genuine, 
reconditioned or exchange Covered components when appropriate.

ADDITIONAL BENEFITS

CONSUMABLE ITEMS: Any items that require periodic replacement as 
part of normal Vehicle maintenance are not covered by this Warranty 
letter (refer to section ‘What is not covered?'). The Company will, 
however, be responsible for replacing such consumable items if they are 
required in relation to a covered Mechanical & electrical failure.

A. EVENTS THAT ARE NOT COVERED BY THIS WARRANTY LETTER 

This Warranty letter does not cover:

1. Any items that require periodic replacement as a part of normal 
Vehicle maintenance.  These items include; (but are not limited to) 
Scheduled Service related parts (e.g. spark plugs, oil filter, timing belt, etc.),   
consumable parts (e.g. friction materials, clutch discs and drums, brake 
pads, tyres, wiper blades, bulbs, fuses, air conditioning refrigerant etc.);

2. Any of the following components; paint, panels (e.g. front and rear 
quarter panels, door panels, roof, bonnet/hood, boot/tailgate, etc.) or 
bodywork and its components (e.g. bumpers, lamps, lenses, chassis and 
sub-frames, roof bars/rails, fuel tank, wiring, connections and harness, 
canopy, body seals, sun roof etc.), glass, trim or decorative components 
(e.g. protective bump strips, outside mirror trim, internal door panels, 
safety belts and safety belt mechanism, arm/head rests, seats, sun visors, 
wind deflectors, etc.), wheels (including wheel balancing), wheel bearings, 
batteries, auxiliary drive belts, all mountings, suspension bushes (bushes 
whether separate or integral to another part), shock absorbers and upper 
rubber mounting, air suspension components, all boots and gaiters, ex-
haust system, catalytic convertors, all fluid or gas hoses and pipes, lower 
control arms, deployed airbags, aerial masts, fuse box;

3. any Mechanical & electrical failure or costs covered by any other 
warranty or entitlement (including any Manufacturer’s vehicle warranty);

4. any Mechanical & electrical failure attributable to the failure to 
comply with the “Vehicle Service Requirements” section as detailed in this 
Warranty letter;

5. any repairs required as a result of continued operation of the 
Vehicle once a defect or fault has occurred (including loss of lubricants 
and coolant);

6. damage attributable to impact or road traffic accident;

7. any towing, Vehicle recovery including the cost to send the Vehicle to 
or take the Vehicle back from an Authorised repairer, roadside assistance 
or other salvage expense, or loss of time, inconvenience, or commercial 
loss, or any other direct or indirect loss or any other consequential loss, 
penalties for delay or detention, or in connection with guarantees of perfor-
mance or efficiency, damage or liability incurred as a result of a Mechanical 
& electrical failure (including personal liability); 

8. any claims where the Authorised dealer have not been contacted prior 
to the commencement of repairs or repairs where the Company have not 
issued a work authorisation number;

9. consequential damage to a component not covered as a result of the 
failure of a Covered component, and damage to a Covered component 
caused by the failure of a non-covered component;

10. any claim where the Mechanical & electrical failure has been caused by 
abuse/misuse of the Vehicle;

11. any loss or damage of whatsoever nature arising directly or indirectly 
in whole or in part due to any act of omission by the Owner which is wilful, 
unlawful or negligent;

12. any claim attributable to failure to follow the Vehicle manufacturer’s 
operating guidelines (located in the Owner’s manual) or Mechanical &
electrical failure attributable to exceeding the manufacturer’s 
operating limitations;
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13. any recall or campaign costs on the Vehicle instigated by 
the manufacturer;

14. any claim arising from the Mechanical & electrical failure of a Covered 
component which has, prior to the Mechanical & electrical failure, been 
repaired by any person other than an Authorised repairer;

15. Any parts which do not comply with the manufacturer’s technical 
standards;

16. any component of the Vehicle not specifically listed as a 
Covered component; 

17. any maintenance or adjustments required to any Covered component;

18. any Mechanical & electrical failure that can be attributed to the Vehicle 
being fitted with an alternative fuel unit other than a unit supplied, fitted or 
endorsed by the vehicle manufacturer;

19. the cost and expense to test or replace parts as required by 
government authority;

20. any Vehicle damage due to wear and tear, corrosion, rust, or other 
gradual loss or reduction of function;

21. any loss or damage caused by the use of incorrect or contaminated 
fuel, lubricants or fluids;

22. any damage to casings or castings unless such damage was caused 
by a covered Mechanical & electrical failure;

23. any components which have not broken down but are replaced during 
the course of the repair of a covered Mechanical & electrical failure.
Components which have been improperly repaired;

24. any costs that arise as a result of faults in workmanship or materials in 
respect of repairs;

25. Loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by war, civil war, rebellion, revolution, military and 
usurped power, terrorism, nuclear risk, fire, theft, radioactive dust, 
chemical dust, sap, acid rain, typhoon, floods, lightning, storm, 
tornado, rainstorm, tsunami, earth subsidence, cliff collapses, avalanche, hail 
disaster, mud-rock flow, landslide, sand storm or from any other 
external cause;

26. Loss, damage, cost or expenses of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by collision, overturn, parallel falls, the collapses of 
external objects, the falls of moving object in air incurred while the 
Vehicle is moving or parking, pressure waves caused by aircraft or other 
aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds;

27. Any costs relating to noise and vibration due to parts being worn out;

28. Any costs relating to seals and gaskets leaking alone;

29. Any loss, damage or failure, which existed prior to the start of this 
Warranty letter;

30. Any claim application presented to the Authorised repairer more 
than 14 days after the relevant fault has become apparent to the Vehicle 
Owner or any additional or consequential damage caused by the 
Vehicle’s running in a damaged condition;

31. External oil leaks;

32. Any loss to the Vehicle when it is under temporary possession or use 
or management by a repairer, or anyone who supplies parking services, car 
sales, car transportation and the like as a business;

33. Any exploratory dismantling charges other than as part of a valid claim. 
It is the responsibility of the Vehicle’s Owner to authorise dismantling, and 
to pay the charges if such dismantling proves that the failure is not the 
responsibility of the Authorised repairer subject to the terms, conditions 
and exclusions as detailed within this booklet. The Authorised repairer 
reserves the right to examine the Vehicle and subject the  damaged parts 
to expert assessment;

34. Any loss to the consumables such as fuel, filter, anti-freeze or oil;

35. Any liability for death, bodily injury or damage to other property, or any 
consequential losses of whatever nature, arising directly or indirectly from 
a Mechanical & electrical failure;

36. Adjustments, calibrations, alignment, cleaning, engine tuning or 
any parts that are replaced solely to enable the Vehicle to meet regular 
inspection requirements;

37. Vehicle damage or malfunction caused by refit, installation on the final 
assembled Vehicle or alteration of parts by the Vehicle’s Owner or a third 
party, including alternations of bodywork, chassis or parts;

38. Damages caused by failing to use parts which do not comply with the 
manufacturer’s technical standards;

39. Economic losses, time lost, inconvenience or additional expenses 
resulting from the inability to use the Vehicle, include but not limited to, 
car parking expenses; Vehicle rental expenses; lodging, meals or other 
such costs;

40. Mechanical & electrical failure caused by frost damage.

In the event any portion of this exclusion is found to be invalid or 
unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

B. This Warranty letter will cease to operate and no claims will be
accepted where the Vehicle:

1. has been modified from the manufacturer’s original specifications;

2. is being used for testing, (including road driving for the driver’s 
license examination), competitions, racing, pace making, off-road use 
unless specifically designed for the purpose, the provision of a short-term 
self-drive contract, as a taxi or by a driving school, a despatch or delivery 
courier or for any form of commercial use, hire or reward;

3. is used for public services (such as, but not limited to police, fire 
brigade, ambulance, rescue, military purposes);

4. is being used outside of the geographic location as described in the 
section of this Warranty letter entitled “Territorial Limit”;

5. was not manufactured or imported into the State of Qatar by the 
Vehicle manufacturer or the official importer;

6. is being used for a purpose for which it was not designed;

7. has not been serviced in accordance with the service requirements 
detailed under the section of this Warranty letter entitled ‘Vehicle Service 
Requirement’;

8. odometer reading cannot be determined as accurate by virtue of it 
having been inoperative or removed from the Vehicle;

9. is unroadworthy or unregistered.

VEHICLE SERVICE REQUIREMENTS

It is a condition of this Warranty letter that Owner has the 
Vehicle properly, regularly and punctually serviced in accordance with 
the manufacturer’s recommendations using parts which comply with the 
manufacturer’s technical standards.

Unless otherwise agreed by the Company, all servicing shall not be per-
formed by any other person except an Authorised repairer.  Saleh Al Ha-
mad Al Mana Co service centres are Authorised repairers and are well 
equipped with qualified personnel, ensuring quality service for the Vehicle. 
Saleh Al Hamad Al Mana Co also keep a central Vehicle Service Record for 
the Vehicle which is required in the event of a claim. 

If the Owner chooses to use a different Authorised repairer for service, 
then he must keep a full record of the maintenance on the Vehicle using 
the process below:  

When Owner presents the Vehicle for service at an Authorised repairer other 
than a Saleh Al Hamad Al Mana Co service centre, please pass this booklet to 
the service personnel.  Once the service is complete, please ensure that the 
“Vehicle Service Records” section in the rear of this booklet has been com-
pleted and stamped. This information will be needed in the event of a claim.

If Owner does not comply with these servicing requirements Company 
will refuse the claim or cancel this Warranty letter.

TERRITORIAL LIMIT

The cover on this Vehicle is for Qatar but may be 
extended on a temporary basis to countries within the Gulf Cooperation 
Council (GCC), namely Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates, provided that:

a) The extension of cover for the Vehicle only applies for a total period of 
up to 60 days during the period of this Warranty letter.

b) Where the Mechanical & electrical failure occurs outside of Qatar but 
within the GCC:

i. The Owner should first seek, and obtain, authorisation for the repair of 
the Mechanical & electrical failure from the Administrator prior to the repair 
being carried out.  The Company expects that the repairer should be a 
manufacturer recommended repairer for the Vehicle; and 

ii. The Owner should then pay the repairer that has been authorised by 
the Administrator once the repair has been satisfactorily completed and 
a repair invoice has been provided to the Owner detailing the repair work 
undertaken and the costs in respect of the actual Mechanical & electrical 
failure; and 
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iii. Upon the Owner’s return to Qatar, the Owner should then submit a 
request to the Administrator for reimbursement for the costs in respect 
of the repair work undertaken for the Mechanical & electrical failure; and

iv. For any costs incurred outside of Qatar but within the GCC, the Owner 
will be reimbursed at standard Qatar costs for parts and labour in Qatari 
Riyal at the prevailing exchange rate on the date that the Owner paid for 
the repair.  It is essential that the Owner retains original invoice(s) for any 
payments that the Owner has made as no payment can be considered 
until the Administrator has received the relevant invoice(s).   

v. It should be noted that recovery and roadside assistance costs are 
excluded from this cover and in the event that the Owner chooses to 
arrange for the recovery of the Vehicle to the Company in Qatar then those 
costs are not recoverable under this Warranty letter.

CLAIM RECOVERY

If the Owner makes a claim on this Warranty letter for an 
incident where the Company believes costs could be recovered from 
another party, the Company reserves the right to take action to recover 
money paid by the Company.  When the Company does this, the Compa-
ny may need to take such action in the Owner's name and therefore the 
Owner must co-operate with the Company and give the Company any 
information it may requires. The Company will pay for any 
legal expenses.

TRANSFERABILITY

No one is entitled to make a claim or receive a benefit from this War-
ranty letter except the Owner.  At the Company's sole discretion, the 
Company may permit transfer to a new owner if the Owner sells the Ve-
hicle provided that the Administrator is notified within 30 days of the 
Vehicle sale. Transfer of this benefit shall be subject to an administration 
fee of QAR 200.

If the Owner is intended to request transfer of this Warranty 
letter, please complete the Transfer of Ownership Request Form 
contained in this Warranty letter and send it to the Administrator along with 
payment for the administration fee, at the address on the inside front cover 
of this booklet, accompanied by a copy of the “Vehicle Service Records” 
contained in this booklet.

Transfer will not be accepted if the Vehicle is sold to or through a non-Au-
thorised dealer or motor trader.  However, it is accepted if the transfer is 
made on a private and individual basis.

If the Owner purchased the Vehicle under a conditional sale contract, 
the Vehicle is taken back, auctioned or otherwise disposed of due to 
the Owner's failure to make any installment payment or his breach of 
any other terms and conditions under the contract, which results in fore-
closure of the Owner's procession, ownership or the right of use over 
the Vehicle, the Owner shall be deprived of all the benefits under this 
Warranty letter and shall not be entitled to transfer this Warranty letter in any 
manner whatsoever and the Company will not accept any request made by 
the Owner for transfer of this Warranty letter.              

CANCELLING THIS WARRANTY LETTER

Provided the plan price has been paid by the Owner and the Company has 
not paid a claim under this Warranty letter, the Company will provide a full 
refund of the Warranty letter plan price if the Owner's request is received 
within 30 days of purchasing the Warranty letter. After 30 days there shall 
be no refund of the plan price payable by the Company.

If the Owner is intending to cancel this Warranty letter, please send the 
Owner's request for cancellation in writing to the Administrator at the ad-
dress on the inside front cover of this booklet accompanied by the War-
ranty certificate.

The Company may cancel this Warranty letter where the Owner has not 
fully complied with the conditions of this Warranty letter.

THE FEES OWNER MUST PAY IN THE EVENT OF A CLAIM

Contribution

It is not the intention, implied or otherwise, of this Warranty letter to make 
new vehicles from old. Normal wear and deterioration, not 
resulting in actual failure, arising for example, through usage or age of the 
Vehicle is therefore not covered by this Warranty letter. 

The Owner may be asked to contribute towards the repair costs when the 
repair includes new or replacement parts, which in the 
Company’s opinion, are in excess of what is required to repair the 
Covered component under this Warranty letter. If in doubt, the Vehicle’s 
Owner should consult an Authorised dealer at the time of making a claim.

MAKING A CLAIM

The following questions and answers are intended to assist the Owner 
when making a claim.

1. Where should the Owner take the Vehicle to make a claim?

It is the Company responsibility to repair the Vehicle and the Owner 
should return the Vehicle to an Authorised dealer. 

2. What should the Owner do if the Vehicle becomes inoperative or 
unsafe as a result of a Mechanical & electrical failure covered by this 
Warranty letter?

If the Vehicle cannot be driven, or cannot be driven safely, the Owner 
should contact an Authorised dealer as soon as possible to arrange any 
necessary repairs.

3. What should the Owner do if the Owner has any difficulties making 
a claim with us?

If the Owner encounters any difficulties making a claim on this Warranty 
letter, the Owner should first discuss the difficulties with any 
Authorised dealer Service Manager. If the Service Manager cannot 
resolve the Owner's difficulties, the Owner should contact the attendants of 
Customer Service Operations of the Company.
 
All claims must be authorised before the commencement of any repairs.

It is important that the Owner present this Warranty letter when making a 
claim. The Company, therefore, suggests that the Owner keeps this book-
let in the glove box of the Vehicle at all times.

Important Note:

There will be some instances where repairs cannot be 
authorised until the Vehicle has been dismantled.  In these cases, we will 
need the Owner authority to dismantle the Vehicle for proper diagnosis 
prior to commencing any repairs.

Provided that the problem is covered by this Warranty letter, repairs will be 
authorised.  In instances where the problem is not covered by this Warran-
ty letter, Owner will be responsible for all costs associated with disman-
tling the Vehicle.

TRANSFER OF OWNERSHIP NOTIFICATION

Please complete the detail below and return this form to the 
Company at the following address:

Blue Lake, Saleh Al Hamad Al Mana Bldg., Salwa Road, 1st floor 
P.O. Box: 45081, Doha 

(PLEASE USE BLOCK LETTERS)

WARRANTY CERTIFICATE NUMBER: ______________________________

CURRENT VEHICLE OWNER'S DETAILS

Name of current Vehicle owner: _____________________________________

_________________________________________________________________

Address: _________________________________________________________

___________________________________ Post / Zip Code:_______________

Vehicle Registration No. ___________________________________________ 

Odometer reading at date of transfer (km): ___________________________

Date of vehicle sale: _____/_____/_____

NEW OWNER'S DETAILS

Name of current vehicle owner: _____________________________________

_________________________________________________________________

Address: _________________________________________________________

___________________________________ Post / Zip Code:_______________

Daytime Phone No.:_______________________________________________

Mobile Phone No.:_________________________________________________

Vehicle Registration No. ___________________________________________ 

Odometer reading at date of transfer (km): ___________________________

Date of vehicle sale: _____/_____/_____

Signature of current vehicle owner: __________________________________ 

Date:_____/______/______

Signature of new owner: ___________________________________________ 

Date:_____/______/____
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1st Service

4th Service

7th Service

2nd Service

5th Service

8th Service

3rd Service

6th Service

9th Service

VEHICLE SERVICE RECORDS
This record will be required in the event of a claim

IMPORTANT: For your own protection ensure that the service pesonnel enter details and stamps for each service.
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VEHICLE SERVICE RECORDS
This record will be required in the event of a claim

IMPORTANT: For your own protection ensure that the service pesonnel enter details and stamps for each service.

10th Service

13th Service

16th Service

11th Service

14th Service

17th Service

12th Service

15th Service

18th Service
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سجالت خدمة السيارة
إن هذا السجل الزم عند تقديم المطالبة

مالحظة: لحمايتك الخاصة، احرص على أن يدخل موظفو الخدمة التفاصيل والتواقيع لكل خدمة على حدة.

الخدمة الثانية عشرةالخدمة الحادية عشرةالخدمة العاشرة

الخدمة الخامسة عشرةالخدمة الرابعة عشرةالخدمة الثالثة عشرة

الخدمة الثامنة عشرةالخدمة السابعة عشرةالخدمة السادسة عشرة



5 عقد ضمان العيوب للسيارات المستعملة المعتمدة من شركة تغطية بالتينوم )العيوب الميكانيكية والكهربائية(

الخدمة الثالثةالخدمة الثانيةالخدمة األولى

الخدمة السادسةالخدمة الخامسةالخدمة الرابعة

الخدمة التاسعةالخدمة الثامنةالخدمة السابعة

مالحظة: لحمايتك الخاصة، احرص على أن يدخل موظفو الخدمة التفاصيل والتواقيع لكل خدمة على حدة.

سجالت خدمة السيارة
إن هذا السجل الزم عند تقديم المطالبة
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العيــوب  إلصــالح  وينالهــا،  المنّســق،  مــن  الموافقــة  أوال  يطلــب  أن  بالمالــك  يجــدر    .i
الميكانيكيــة والكهربائيــة قبــل البــدء بالتصليــح. وتتوّقــع الشــركة بــأن يكــون المصّلــح 

معتمــدا إلصــالح الســيارة؛

ii.  يجــدر بالمالــك بعدهــا أن يدفــع للمصّلــح الــذي وافــق عليــه المنّســق عنــد انتهــاء 
والتكاليــف  التصليحــات  تفاصيــل  تبيــن  للمالــك  باألتعــاب  فاتــورة  وتقديــم  التصليــح 

الواقعــة؛ للعيــوب 

iii.  عند عودة المالك إلى قطر، يجدر به تقديم طلب لدى المنّسق لتعويض التكاليف 
التي دفعها لتصليح العيوب الميكانيكية والكهربائية؛

iv.  أليــة تكاليــف مدفوعــة خــارج قطــر إنمــا ضمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، ســيتم 
التعويــض علــى المالــك ضمــن األســعار القطريــة المعياريــة للقطــع واليــد العاملــة بالريــال 
القطــري وبســعر الصــرف الســائد عنــد دفــع المالــك ثمــن التصليحــات. مــن الضــروري أن 
ــن يدفــع شــيئا  ــغ دفعهــا بمــا أن المنّســق ل ــة مبال ــك بالفواتيــر األصليــة ألي يحتفــظ المال

حتــى حصولــه علــى الفاتــورة المعنيــة.

v.  تجــدر اإلشــارة إلــى أن الضمــان ال يغطــي المســاعدة علــى الطريــق وعمليــة اإلســترداد، 
وفــي حــال قــرر المالــك تدبيــر ارســال الســيارة للشــركة فــي قطــر، ال تكــون عندهــا تلــك 

التكاليــف مغطــاة ضمــن كتــاب الضمــان هــذا.

تعويض المطالبة

إن قــّدم المالــك مطالبــة ضمــن كتــاب الضمــان هــذا ألمــر رأت الشــركة أنــه يمكــن اســترداد 
دفعتهــا.  التــي  األمــوال  اســترداد  بحــق  الشــركة  تحتفــظ  ثالــث،  طــرف  مــن  تكاليفــه 
ــي  ــك وبالتال ــى القيــام بمثــل هــذا التصــرف باســم المال ــاج الشــركة إل وعندهــا، قــد تحت
يكــون علــى هــذا األخيــر التعــاون معهــا ومنحهــا أيــة معلومــات قــد تلزمهــا. وســتدفع 

ــة.  ــف قانوني ــة مصاري الشــركة ثمــن أي

قابلية التحويل

ال يحق ألحد أن يقّدم مطالبة أو يستفيد من كتاب الضمان هذا سوى المالك.  وبمحض 
اختيار الشركة، قد تسمح تلك األخيرة بتحويله إلى مالك جديد إن باع المالك السيارة 

شرط أن يبّلغ المنّسق خالل 30 يوما من بيع السيارة، مع دفع 200 ريال كرسوم التحويل.

إن رغب المالك بالمطالبة بتحويل كتاب الضمان هذا، يرجى منه ملء استمارة طلب 
نقل الملكية الموجودة في كتاب الضمان هذا وإرسالها إلى المنّسق مع رسوم 

التحويل، على العنوان الظاهر على الغالف الداخلي لهذا الكتّيب، مرفقة بنسخة عن 
"سجالت خدمة السيارة" والموجودة أيضا بداخله.

لن يتم قبول التحويل إن تم بيع السيارة إلى أو عبر وكيل غير معتمد أو تاجر بيع 
للسيارات. إنما يوافق عليه إن تم التحويل على أساس خاص وشخصي.

إن اشترى المالك السيارة بموجب عقد بيع مشروط، تسترّد السيارة ويتم عرضها 
بالمزاد أو التخلي عنها لعجز المالك عن دفع أي قسط منها أو خرقه لشروط وأحكام 

العقد، وسيؤدي ذلك إلى حجز طلب المالك أو ملكيته أو منعه من حق استخدام 
السيارة. وعندها، سيسحب من المالك حق االنتفاع من كتاب الضمان هذا ويمنع من 

تحويل هذا الكتاب بأية طريقة كانت كما سترفض الشركة أي طلب منه لتحويل هذا 
الكتاب.  

إلغاء كتاب الضمان

طالمــا أن خطــة الدفــع قــد أّمنهــا المالــك ولــم تدفــع الشــركة ثمــن أيــة مطالبــة بموجــب 
كتــاب الضمــان هــذا، ســتؤّمن الشــركة تعويضــا كامــال لخطــة دفــع كتــاب الضمــان أن 
اســتلمت طلــب المالــك خــالل 30 يومــا مــن شــراء كتــاب الضمــان. وبعــد مضــي هــذه 

الفتــرة، لــن يحصــل أي تعويــض لخطــة الدفــع هــذه.

إن كان المالــك ينــوي إلغــاء كتــاب الضمــان هــذا، الرجــاء إرســال طلبــه خطيــا إلــى المنّســق 
علــى العنــوان المبيــن علــى الغــالف الداخلــي لهــذا الكتيــب مرفقــا بوثيقــة الضمــان. 

قد تلغي الشركة كتاب الضمان هذا إن لم يلتزم المالك بشروطه.

الرسوم المتوجبة على المالك عند تقديمه مطالبة    

المساهمة

ال يهــدف كتــاب الضمــان هــذا، ضمنيــا أم ال، إلــى تحويــل الســيارات القديمــة إلــى جديــدة. 
وبالتالــي، ال يغطــي هــذا الكتــاب تــآكل الســيارة الطبيعــي وتدهــور حالتهــا غيــر الناجــم 

عــن عيــب فعلــي بــل بســبب االســتخدام مثــال أو عمــر الســيارة.

قــد يطلــب مــن المالــك المســاهمة بدفــع تكاليــف التصليــح حيــن يضــم هــذا األخيــر قطعا 
جديــدة أو مســتبدلة قــد تجدهــا  الشــركة زائــدة عمــا يلــزم لتصليــح القطعــة المغطــاة 
بموجــب كتــاب الضمــان هــذا. وإن ســاوره الشــك، علــى المالــك استشــارة وكيــل معتمــد 

عنــد تقديمــه المطالبــة.

تقديم المطالبة

تهدف األسئلة واألجوبة التالية إلى مساعدة المالك عند تقديمه المطالبة.

1.  إلى أين يأخذ المالك السيارة لتقديم المطالبة؟

تقــع علــى عاتــق الشــركة مســؤولية تصليــح الســيارة وعلــى المالــك إعــادة الســيارة إلــى 
أي وكيــل معتمــد.

2.  ماذا يتوجب على المالك فعله إذا أصبحت السيارة معطلة أو خطرة 
نتيجة عيب ميكانيكي وكهربائي يشمله كتاب الضمان هذا؟ 

ــك االتصــال بوكيــل  إن تعّطلــت الســيارة أو تعــّذرت قيادتهــا بطريقــة آمنــة، يجــدر بالمال
معتمــد بأقــرب وقــت ممكــن إلجــراء التصليحــات الالزمــة.

3.  ماذا يتوجب على المالك فعله إن واجه أية مشاكل في تقديم 
المطالبة لدينا؟

إن واجــه المالــك أيــة مشــاكل فــي تقديــم مطالبــة بموجــب كتــاب الضمــان هــذا، عليــه أوال 
أن يناقــش تلــك المشــاكل مــع مديــر الخدمــة لــدى أي وكيــل معتمــد. وإن لــم يحــل هــذا 

المديــر مشــاكله، علــى المالــك االتصــال بمكتــب خدمــة الزبائــن فــي الشــركة. 

تجدر الموافقة على المطالبات كافة قبل البدء بالتصليحات.

مــن المهــم أن يبــرز المالــك كتــاب الضمــان هــذا عنــد تقديمــه المطالبــة.   
ولهــذا، تطلــب الشــركة مــن المالــك إحتفاظــه دائمــا بهــذا الكتّيــب فــي علبــة القفــازات 

داخل السيارة.

مالحظة هامة

قــد ال يســمح أحيانــا بإجــراء التصليحــات حتــى تفكيــك الســيارة. وفــي هــذه الحــاالت، 
ــام بتشــخيص صحيــح قبــل البــدء  ــك علــى تفكيكهــا للقي ــى موافقــة المال ســنحتاج إل

بالتصليحــات. 

وإن كانــت المشــكلة مغطــاة بكتــاب الضمــان هــذا، سيســمح عندهــا بإجــراء التصليحــات. 
وفــي حــال لــم تكــن مغطــاة، ســيكون علــى المالــك تســديد التكاليــف كافــة المتعلقــة 

بتفكيــك الســيارة. 

اإلشعار بنقل الملكية

الرجاء ملء هذه االستمارة وإرسالها إلى الشركة على العنوان التالي:

بلو اليك، بناية شركة صالح الحمد المانع، طريق سلوى، الطابق األول، صندوق 
بريد رقم: 45081، الدوحة

رقم وثيقة الضمان: ___________________________________________________________

بيانات مالك السيارة الحالي
اسم مالك السيارة الحالي: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
العنوان: ________________________________________________________________________
______________________________________الرمز البريدي:______________________________

رقم تسجيل السيارة:_____________________________________________________________ 
قراءة عداد المسافات بتاريخ النقل )كلم(: _________________________________________

تاريخ بيع السيارة: _____/_____/______

بيانات المالك الجديد
اسم مالك السيارة الحالي:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
العنوان: ________________________________________________________________________
______________________________________الرمز البريدي:______________________________
رقم الهاتف خالل النهار: _________________________________________________________ 
رقم الهاتف الخلوي: _____________________________________________________________

رقم تسجيل السيارة: ____________________________________________________________  
قراءة عداد المسافات بتاريخ النقل )كلم(: _________________________________________

تاريخ بيع السيارة: _____/_____/______
توقيع مالك السيارة الحالي ______________________________________________________ 

التاريخ: _____/_____/______
توقيع المالك الجديد ____________________________________________________________ 

التاريخ:  _____/_____/______



3 عقد ضمان العيوب للسيارات المستعملة المعتمدة من شركة تغطية بالتينوم )العيوب الميكانيكية والكهربائية(

للشــركة  التشــغيلية  التوجيهيــة  المبــادئ  اتبــاع  عــدم  عــن  ناجمــة  مطالبــة  أيــة    .12
أيــة عيــوب ميكانيكيــة  أو  المالــك للســيارة(  )الــواردة فــي كتيــب  المصنعــة للســيارة 
التــي وضعتهــا الشــركة المصّنعــة؛ وكهربائيــة ناجمــة عــن تجــاوز حــدود التشــغيل 

13.  أي استرداد أو تكاليف حملة تقوم بها الشركة المصّنعة على السيارة؛

14.  أيــة مطالبــة ناجمــة عــن العيــوب الميكانيكيــة والكهربائيــة لقطعــة مغطــاة والتــي 
وقبــل حــدوث العيــب، قــد تــم تصليحهــا علــى يــد أي شــخص آخــر غيــر المصّلــح المعتمــد؛

15.  أية قطع ال تتوافق مع المعايير التقنية للشركة المصّنعة؛ 

16.  أي جزء من السيارة غير مدرج خصيصا على أنه ضمن القطع المغطاة؛

17.  أية صيانة أو تعديالت قد تلزم ألي من القطع المغطاة؛

18.  أيــة عيــوب ميكانيكيــة وكهربائيــة يمكــن نســبها إلــى تزويــد الســيارة بوحــدة وقــود 
بديلــة غيــر الوحــدة التــي أمنتهــا الشــركة المصّنعــة ورّكبتهــا وافقــت عليهــا؛ 

19.  نفقة وكلفة اختبار قطع أو استبدالها كما توجب السلطات الحاكمة؛

20.  أي ضــرر يلحــق بالســيارة بســبب التــآكل والبلــل والصــدأ أو تراجــع تدريجــي فــي اآلداء؛

مــواد  أو  الوقــود  مــن  الملوثــة  أو  الخاطئــة  المــواد  اســتخدام  عــن  ناجــم  ضــرر  أي    .21
الســوائل؛  أو  التشــحيم 

22.  أي ضــرر يطــرأ علــى األغلفــة الخارجيــة لإلطــارات أو الســبائك إال إذا كان ناجمــا عــن 
المغطــاة؛ والكهربائيــة  الميكانيكيــة  العيــوب 

23.  أيــة قطــع لــم تتعّطــل إنمــا اســتبدلت خــالل عمليــة تصليــح الضــرر الناجــم عــن 
تصليحهــا؛ أســيئ  التــي  والقطــع  المغطــاة،  والكهربائيــة  الميكانيكيــة  العيــوب 

ــة تكاليــف ناتجــة عــن عيــوب ســّببتها اليــد العاملــة أو المــواد المســتعملة خــالل  24.  أي
التصليحــات؛

25.  األضــرار أو التكاليــف أو النفقــات مــن أيــة طبيعــة كانــت والناتجــة بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر عــن الحــروب بأنواعهــا كالحــروب األهليــة والعصيــان والثــورات والحكــم 
العســكري والمغتصــب واإلرهــاب والخطــر النــووي والحرائــق والســرقة والغبــار المشــع 
الحمضيــة  كاألمطــار  الطبيعيــة  العوامــل  عــن  الناتجــة  وتلــك  واأللغــام،  والكيميائــي 
المطريــة  والعواصــف  والزوابــع  والعواصــف  والرعــد  والبــرق  والفيضانــات  واإلعصــار 
البرديــة  والعواصــف  والثلجيــة  الصخريــة  واالنهيــارات  األرض  وانخســاف  والتســونامي 
وتدفــق الطيــن والصخــور واالنهيــارات األرضيــة والعواصــف الرمليــة، أو تلــك الناتجــة عــن 

أي ســبب خارجــي آخــر؛

26.  األضــرار أو التكاليــف أو النفقــات مــن أيــة طبيعــة كانــت والناتجــة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر عــن التصــادم واالنقــالب والتســاقطات المتوازيــة ووقــوع األغــراض الخارجيــة، 
متوقفــة،  أو  ســائرة  الســيارة  تكــون  بينمــا  الهــواء  فــي  المتحركــة  األشــياء  وتســاقط 
تســافر  التــي  األخــرى  الهوائيــة  األجهــزة  أو  الطائــرات  عــن  الناتجــة  الضغــط  وموجــات 

بالســرعة الصوتيــة أو فــوق الصوتيــة؛

27.  أية نفقات متعلقة بالضجيج واالرتجاجات بسبب تضرر القطع؛  

28.  أية نفقات متعلقة بالسدادات واألطواق المانعة للتسرب والتي تسّرب وحدها؛

29.  أي ضرر أو عيب كان موجودا قبل سيران مفعول كتاب الضمان هذا؛ 

30.   أيــة مطالبــة تــم تقديمهــا إلــى المصّلــح المعتمــد بعــد مضــي أكثــر مــن 14 يومــا علــى 
ــل المعنــي، أو أي ضــرر إضافــي أو تبعــي قــد وقــع بســبب  ــك الســيارة للخل مالحظــة مال

ســير الســيارة وهــي معطلــة؛

31.  تسّرب الزيت الخارجي؛

تكــون  أو  يديرهــا  أو  المصّلــح  يســتخدمها  بينمــا  الســيارة  علــى  يطــرأ  عيــب  أي    .32
بعهدتــه المؤقتــة أو بعهــدة أي شــخص يعمــل ضمــن خدمــة ركــن الســيارات أو بيعهــا 

أو نقلهــا؛

33.  أيــة تكاليــف تعــود لعمليــات تفكيــك الســيارة اإلستكشــافية إال إذا وردت ضمــن 
التكاليــف  ويتحّمــل  بتفكيكهــا  الســيارة  مالــك  يســمح  بــأن  ويجــدر  نافــذة.  مطالبــة 
إن برهــن هــذا التفكيــك أن العيــب ليــس مــن مســؤولية المصّلــح المعتمــد الخاضــع 
المصّلــح  يحتفــظ  الكتّيــب؛  هــذا  ضمــن  المبينــة  واإلســتثناءات  واألحــكام  للشــروط 

الخبــراء؛ لتقييــم  المعطلــة  القطــع  وإخضــاع  الســيارة  فحــص  بحــق  المعتمــد 

34.  أيــة أضــرار بالمــواد االســتهالكية كالوقــود أو الفلتــرات أو المــواد المانعــة للتجمــد 
او الزيت؛

35.  أيــة مســؤولية عــن مــوت أو إصابــة جســدية أو إحــداث ضــرر بملكيــة أخــرى، أو أيــة 
أضــرار تبعيــة بأنواعهــا كافــة والناجمــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر عــن العيــوب 

والكهربائيــة؛ الميكانيكيــة 

36.  التعديالت والمعايرة والضبط والغسيل وتوليف المحرك أو أية قطع تم 
استبدالها وحدها لكي تفي السيارة بمتطلبات الفحص المنتظم؛

37.  األضــرار أو العيــوب  الناجمــة عــن ترميــم الســيارة المجّمعــة النهائيــة أو تركيبهــا أو 
ــالت علــى  ــك التعدي ــث، بمــا فــي ذل ــك الســيارة أو طــرف ثال ــد مال اســتبدال قطــع علــى ي

جســم الســيارة أو هيكلهــا أو قطعهــا؛  

38.  األضــرار الناجمــة عــن االمتنــاع عــن اســتخدام قطــع ال تماشــي المعاييــر التقنيــة 
للشركة المصّنعة؛ 

39.  الخســارات اإلقتصاديــة أو الوقــت الضائــع أو االنزعــاج أو النفقــات اإلضافيــة العائــدة إلــى 
عــدم القــدرة علــى اســتخدام الســيارة بمــا فيهــا وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر تكاليــف 
أيــة تكاليــف  ركــن الســيارة؛ وتكاليــف اســتئجار ســيارة أخــرى والمســكن والمــأكل أو 

أخرى مماثلة؛ 

40.  العيوب الميكانيكية والكهربائية الناجمة عن الصقيع.

فــي حــال وجــد أي مــن تلــك االســتثناءات باطــال وغيــر قابــل للتنفيــذ، تبقــى االســتثناءات 
المتبقيــة ســارية المفعــول. 

ب.  تنتهي صالحية كتاب الضمان هذا وترفض المطالبات كافة في الحاالت التالية:

1.  إن تم تعديل السيارة وباتت مغايرة لمواصفات التصميم األصلي للشركة المصّنعة؛

2.  إن اســتخدمت الســيارة فــي االختبــارات )بمــا فيهــا القيــادة علــى الطريــق خــالل اختبــار 
نيــل إجــازة الســوق(، وفــي المنافســات والســباقات وســباقات تنظيــم الســرعة وعلــى 
الطرقــات الوعــرة مــا لــم تصّمــم خصيصــا لهــذا الغــرض، وإن أدخلــت ضمــن عقــد قصيــر 
التوصيــل  لعمليــات  أو  التالميــذ  لنقــل  أو  أجــرة  كســيارة  الشــخصية  للقيــادة  المــدى 

ولتوزيــع البريــد أو ألي شــكل مــن االســتخدام التجــاري أو نقــل البضائــع واألشــخاص. 

3.  إن اســتخدمت الســيارة للخدمــات العامــة )وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــن قبــل 
الشــرطة ودائــرة األطفــاء واإلســعاف واإلنقــاذ واألغــراض العســكرية(؛ 

4.  إن اســتخدمت الســيارة خــارج إطــار المواقــع الجغرافيــة كمــا هــو مبيــن فــي فقــرة كتــاب 
الضمــان بعنــوان "الحــدود اإلقليمية"؛

أو  المصّنعــة  الشــركة  إلــى قطــر مــن قبــل  أو اســتيرادها  يتــم تصنيعهــا  لــم  5.  إن 
الرســمي؛ المســتورد 

6.  إن استخدمت ألغراض لم تصّمم لها؛

ــم تتــم خدمتهــا بموجــب متطلبــات الخدمــة المبينــة فــي فقــرة كتــاب الضمــان  7.  إن ل
هــذا بعنــوان " متطلبــات خدمــة الســيارة"؛

إزالتــه مــن  لــم تســهل قــراءة عــداد المســافات بســبب توقفــه عــن العمــل أو  8.  إن 
الســيارة؛

9.  إن لم تكن السيارة صالحة للقيادة أو كانت غير مسجلة.

متطلبات خدمة السيارة

الســيارة  بصيانــة  يقــوم  بــأن  الســيارة  مالــك  علــى  هــذا  الضمــان  كتــاب  يشــترط 
الشــركة  توصيــات  بموجــب  المحــددة  وبالمواعيــد  وبانتظــام  جيــد  بشــكل 
المذكــورة. للشــركة  التقنيــة   للمعاييــر  تمتثــل  قطــع  واســتخدام  المصّنعــة 

فــي حــال فقــط وافقــت الشــركة علــى خــالف ذلــك، ، لــن يقــوم بخدمــة الصيانــة أحــدا غيــر 
المصّلــح المعتمــد. إن مراكــز الخدمــة التابعــة لشــركة صالــح الحمــد المانــع مصّلحــات 
كمــا  للســيارة.  جيــدة  خدمــة  يؤمنــون  كفوئيــن  بموظفيــن  مجهــزة  وهــي  معتمــدة 
وتحتفــظ شــركة صالــح الحمــد المانــع بســجل مركــزي لخدمــة الســيارة يســتلزم وجــوده 

ــة. ــم مطالب عنــد تقدي

إن اختــار المالــك التصليــح لــدى مصّلــح معتمــد آخــر، عليــه االحتفــاظ عندهــا بســجل 
كامــل عــن الصيانــة داخــل الســيارة مســتخدما العمليــة المبينــة أدنــاه. 

حيــن يحضــر المالــك الســيارة لصيانتهــا لــدى مصّلــح معتمــد غيــر مركــز الخدمــة التابــع 
لشــركة صالــح الحمــد المانــع، يطلــب منــه تقديــم هــذا الكتيــب إلــى الموظفيــن هنــاك. 
ــة، عليــه الحــرص علــى أن تتــم تعبئــة وختــم فقــرة "ســجالت خدمــة  ومــع انتهــاء الصيان
الســيارة" الموجــودة فــي آخــر هــذا الكتيــب. وســتلزم هــذه المعلومــات عنــد تقديــم 

مطالبــة مــا. 

ــة هــذه، ســترفض الشــركة المطالبــة أو تلغــي  ــك بمتطلبــات الصيان ــم يلتــزم المال إن ل
كتــاب الضمــان هــذا.

الحدود اإلقليمية

يكــون ضمــان هــذه الســيارة ســاري المفعــول فــي قطــر إنمــا يمكــن تمديــده بشــكل 
مؤقــت إلــى بلــدان داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي، أي البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر 

والســعودية واإلمــارات شــرط أن:

أ(  يسري تمديد الضمان على السيارة فقط لفترة 60 يوما خالل مدة كتاب الضمان هذا.

ب(  حين تقع العيوب الميكانيكية والكهربائية خارج قطر إنما ضمن مجلس التعاون 
الخليجي:
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كتاب الضمان 
إن كتــاب الضمــان هــذا تعهــد خطــي تمنحــه الشــركة مقابــل خدمــات الضمــان التــي 
تقدمهــا للشــاري بعــد تســجيله للســيارة ودفعــه قيمــة الخدمــات المبينــة أدنــاه والمؤمنة 

مــن قبــل  الشــركة عبــر الــوكالء المعتمديــن.

المعتمــد  الوكيــل  إن كتــاب الضمــان هــذا نســخة مطابقــة لكتيــب الضمــان ويصــدر 
وثيقــة الضمــان لمــاك الســيارة بالنيابــة عــن الشــركة لتبيــان حقــوق المالــك بالحصــول 
علــى خدمــات الضمــان المقدمــة مــن قبــل الشــركة والمبينــة أدنــاه. وتحــدد معــأ هاتــان 
الوثيقتــان شــروط وأحــكام كتــاب الضمــان هــذا الــذي يشــكل التــزام الشــركة قانونيــا 

ــك. أمــام المال

يجــدر االحتفــاظ دائمــا بكتــاب ووثيقــة الضمــان معــا، مــع العلــم أنــه مــن مســؤولية المالــك 
التأكــد مــن صحــة المعلومــات المبينــة فــي وثيقــة الضمــان. 

مدة الضمان

للحصول على تغطية ضمان ممددة خالل فترة ضمان الشركة المصّنعة على 
السيارة، يجب أن:  

1.  يبــدأ الضمــان بموجــب العقــد هــذا مــن تاريــخ انتهــاء مــدة ضمــان مصّنــع الســيارة التــي 
تبلــغ مدتهــا  36 شــهرا أو 100000 كلــم )أيهمــا يحــدث أوال(، كمــا هــو مبّيــن فــي ملــف وثائــق 

الســيارة، وذلــك مــن تاريــخ تســجيل الســيارة األول.

2.  تنتهــي مــدة الضمــان عنــد الســاعة الخامســة مســاء يــوم يصبــح عمــر الســيارة خمــس 
ســنوات )بــدون تحديــد عــدد األميــال( مــن تاريــخ تســجيل الســيارة األول.

للحصول على تغطية ضمان خارج / بدون ضمان الشركة المصّنعة على السيارة، 
يجب أن: 

1.  يبدأ هذا الضمان الممّدد بتاريخ بدء تغطية الضمان كما هو مبّين في وثيقة 
الضمان.

2.  تبطل تغطية هذا الضمان الممّدد:

أ.(  عند الساعة الخامسة مساء بتاريخ انتهاء صالحية التغطية كما هو مبّين في 
وثيقة الضمان

أو

ب.(  حيــن تبلــغ المســافة اإلجماليــة التــي تقطعهــا الســيارة حــد األميــال الــوارد فــي فقــرة 
انتهــاء صالحيــة التغطيــة كمــا هــو مبّيــن فــي وثيقــة الضمــان.

حينما يحدث أي منهما أوال.

التعريفات

تعني الكلمات المطبوعة بالحروف المائلة في كتاب الضمان هذا ما يلي:

المنّسق - وهو "بلو اليك" Blue Lake الذي يعمل نيابة عن الشركة

الوكيل المعتمد - وهو وكيل معتمد من قبل شركة صالح الحمد المانع.

ــح المعتمــد - وهــو مركــز خدمــة وإصــالح للســيارات تعينــه الشــركة لتصليــح  المصّل
وخدمــة الســيارات المغطــاة بهــذا الخطــاب. يمكــن تحديــد موقــع المصلــح المعتمــد عبــر 

االتصــال بالوكيــل المعتمــد مــن حيــث تــم شــراء الســيارة. 

القطــع المغطــاة - وهــي  قطــع الســيارة التــي كانــت مغطــاة أصــال ضمــن ضمــان 
الشــركة المصّنعــة إنمــا تســتثنى تلــك المبينــة ضمــن فقــرة فــي هــذا الكتيــب وعنوانهــا 

"مــا ال يشــمله هــذا الضمــان" 

ضمــان الشــركة المصّنعــة - أي أن الشــركة المصّنعــة تضمــن أن الســيارات الجديــدة 
خاليــة مــن أي عيــب فــي المــواد المســتعملة والتصنيــع لمــدة 36 شــهرا أو  100000 كلــم 
)أيهمــا يحــدث أوال(، وذلــك علــى ســيارات نيســان وإنفينيتــي ورينــو. ويجــب تطبيــق 
اإلســتثناءات كاالســتهالك الناتــج عــن االســتعمال العــادي بحســب توجيهــات الشــركة 

المصّنعــة. 

العيــوب الميكانيكيــة والكهربائيــة - أي عيــب يطــرأ علــى أيــة قطعــة مغطــاة 
عــودة  قبــل  تغييــرا  أو  فوريــا  تصليحــا  ويتطلــب  المفاجــئ  عملهــا  توقــف  ويســّبب 
ــج عــن  ــى ســيرها الطبيعــي باســتثناء العيــب الناجــم عــن  االســتهالك النات الســيارة إل

االستعمال العادي. 

االســتهالك الناتــج عــن االســتعمال العــادي - أي التراجــع التدريجــي فــي عمــل 
القطــع المغطــاة نظــرا إلــى عمــر الســيارة وعــدد األميــال التــي قطعتهــا )ويشــمل ذلــك

التآكل والصدأ(.

خطة الدفع - أي قيمة كتاب الضمان هذا )إن طّبق( كما نصت عليه وثيقة الضمان.

السيارة - أي السيارة التي اشتراها المالك وتم تسجيلها ووصفها ضمن فقرة 
تعريف وثيقة الضمان.

وثيقــة الضمــان - أي وثيقــة الضمــان التــي يصدرهــا الوكيــل المعتمــد للمالــك  للتأكيد 
علــى حقــوق هــذا األخيــر بالحصــول علــى خدمــات الضمــان بموجــب كتــاب الضمــان هــذا. 
المخصــص وعليهــا ضــم  المــكان  فــي  الضمــان  بكتــاب  الضمــان  وثيقــة  إرفــاق  يجــدر 

معلومــات خاصــة بالمالــك والســيارة وكتــاب الضمــان هــذا. 

الشركة - أي شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ.م.م.

المالك - أي مالك السيارة الذي يرد اسمه في وثيقة الضمان.

نطاق كتاب الضمان

بموجــب أحــكام وشــروط كتــاب الضمــان هــذا، إن طــرأ علــى الســيارة أي عيــب ميكانيكــي 
العيــوب  تصّلــح  بــأن   ، الضمــان  كتــاب  مــدة  وضمــن  الشــركة،  ســتلتزم  وكهربائــي، 
بواســطة مصّلــح معتمــد بــدون تقاضــي أيــة كلفــة مــن المالــك. كمــا ســتلتزم الشــركة 
بتصليــح القطــع المغطــاة واســتبدالها بموجــب العيــوب الميكانيكيــة والكهربائيــة 

ضمــن أي طلــب مقــّدم وإجمــاال بقيمــة ثمــن الســيارة الشــرائية.

أو  المصّلحــة  أو  األصليــة  المغطــاة  القطــع  اســتعمال  تحديــد  بحــق  الشــركة  تحتفــظ 
مناســبا. األمــر  رأت  متــى  اســتبدالها 

المنافع اإلضافية

المــواد اإلســتهالكية: ال يشــمل كتــاب الضمــان )بالعــودة إلــى فقــرة "مــا الــذي ال يشــمله 
الضمــان؟"( أيــة مــواد تســتلزم اســتبداال دوريــا كجــزء مــن صيانــة الســيارة العاديــة. إنمــا 
ســتكون الشــركة مســؤولة عــن اســتبدال مثــل هــذه المــواد المســتهلكة إن لــزم األمــر 

ضمــن العيــوب الميكانيكيــة والكهربائيــة المغطــاة.

أ.  ما ال يشمله هذا الضمان

ال يغطي كتاب الضمان هذا ما يلي:

وتشــمل  العاديــة  الســيارة  مــن صيانــة  دوريــا كجــزء  اســتبداال  تســتلزم  مــواد  أيــة    .1
)ولكنهــا غيــر محصــورة بهــا( قطــع الخدمــة المبرمجــة المعنيــة )أي البوجيــات "شــمعات 
مــواد  )أي  المســتهلكة  والقطــع  إلــخ(،  المحــرك،  وقشــاط  الزيــت  "وفلتــرات  االشــتعال 
االحتــكاك وأقــراص القابــض والدوائــر وتيــل الفرامــل واإلطــارات وشــفرات مســاحات الزجــاج 

والمصابيــح والصمامــات وســائل التبريــد، إلــخ(

ــات التاليــة: الطــالء، اللوحــات )أي اللوحــات األماميــة والخلفيــة، ولوحــات البــاب،  2.  المكون
والســقف، وغطــاء المحــرك، وصنــدوق األمتعــة، إلــخ(؛ أو الهيــكل وأقســامه )أي واقــي 
الصدمــات والمصابيــح والعدســات والهيــكل المعدنــي والســفلي وقضبــان الســقف 
وخــزان الوقــود ومجموعــة التوصيــالت الكهربائيــة والوصــالت، والغطــاء المنزلــق وموانــع 
التســريب فــي هيــكل الســيارة وفتحــة الســقف، إلــخ(؛ الزجــاج، الكســوة أو الزينــة )أي 
أشــرطة المطبــات الوقائيــة، وكســوة المــرآة الخارجيــة، ولوحــات البــاب الداخليــة، وأحزمــة 
ــرأس، والمقاعــد وحواجــب أشــعة الشــمس وعاكــس  ــذراع وال األمــان وآليتهــا، مســاند ال
والبطاريــات  العجــالت  ومحمــالت  العجــالت(  موازنــة  فيهــا  )بمــا  العجــالت  إلــخ(؛  الريــاح، 
وقشــاطات المحــرك اإلضافيــة، براغــي التثبيــت كافــة وحشــيات التعليــق ) تلــك المنفصلة 
او المتصلــة بقطعــة أخــرى(، وممتــص الصدمــات والتحميلــة المطاطيــة العلويــة ونظــام 
التحفيزيــة،  والمحــوالت  العــادم  ونظــام  والعــوازل،  الصناديــق  الهوائــي، كل  التعليــق 
الهوائيــة،  واألوســدة  الســفلية  التحكــم  وأذرعــة  الســوائل،  أو  الغــاز  أنابيــب  جميــع 

والهوائــي وصنــدوق المصهــرات؛

3.  أيــة عيــوب ميكانيكيــة وكهربائيــة أو تكاليــف يغطيهــا أي ضمــان آخــر أو تفويــض )بمــا 
فــي ذلــك أي ضمــان للشــركة المصّنعــة على الســيارة(؛

4.  أيــة عيــوب ميكانيكيــة وكهربائيــة ناتجــة عــن عــدم االلتــزام بفقــرة "متطلبــات خدمــة 
الســيارة" كمــا هــو مبيــن فــي كتــاب الضمــان هــذا. 

ــة كنتيجــة لعمــل الســيارة المتواصــل حــال حــدوث أي عيــب أو  ــة تصليحــات ضروري 5.  أي
ضــرر )بمــا فــي ذلــك فقــدان ســوائل التشــحيم والتبريــد(؛

6.  العيب الناتج عن صدم أو حادث سير؛ 

7.  أي قطــر للســيارة المعطلــة، وإصــالح الســيارة بمــا فــي ذلــك كلفــة إرســال الســيارة 
إلــى الوكيــل المعتمــد أو اســتردادها منــه، المســاعدة علــى الطريــق أو أيــة تكاليــف أخــرى 
للمســاعدة، أو خســارة الوقــت أو انزعــاج، أو خســارة تجاريــة، أو أيــة خســارة أخــرى مباشــرة 
ــة خســارة تبعيــة أخــرى وغرامــات التأخــر أو الحجــز، أو فيمــا يتعلــق  أو غيــر مباشــرة، أو أي
الميكانيكيــة  العيــوب  عــن  الناجمــة  والمســؤولية  األضــرار  الكفــاءة،  أو  اآلداء  بكفــاالت 

ــك المســؤولية الشــخصية(؛  ــة )بمــا فــي ذل والكهربائي

8.  أيــة مطالبــات لــم يتــم فيهــا االتصــال بالوكيــل المعتمــد قبــل البــدء بالتصليحــات أو 
التصليحــات التــي لــم تصــدر فيهــا الشــركة إذن مباشــرة بالتصليــح ؛

9.  أضــرار الحقــة بقطعــة غيــر مغطــاة كنتيجــة لعيــب يطــرأ علــى قطعــة مغطــاة وضــرر 
يلحــق بقطعــة مغطــاة بســبب عيــب يصيــب قطعــة غيــر مغطــاة؛

10.  أيــة مطالبــة بتصليــح العيــوب الميكانيكيــة والكهربائيــة التــي نجمــت عــن ســوء 
اســتعمال وقيــادة الســيارة؛

11.  أيــة أضــرار، ومهمــا كانــت طبيعتهــا، ناجمــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وبالكامــل أو 
بشــكل جزئــي عــن إغفــال المالــك المتعمــد أو غيــر الشــرعي أو المهمل؛
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