
الشروط واألحكام:
• يجب استيفاء قيمة العقد مقدماً.

• ال يمكن االستفادة من هذا العرض مع عروض أخرى.
• يستثنى من هذا العرض الصيانة الناتجة عن الحوادث وتلف اإلطارات.

• يسري هذا العرض حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠م.
• تحتفظ شركة "جبكو" بحقها في قبول أو رفض أي شاحنة وذلك تبعاً لحالتها العامة.

• البد من فحص الشاحنة وأي إصالحات الزمة البد أن تتم قبل البدء في عقد الصيانه.
• األسعار المذكورة ال تشمل ضريبة القيمة المضافة.

6X4 3340/41 S عقود صيانه مريحة لـ أكتروس
استفد اآلن من عروض عقود الصيانة املميزة وسيّر أعمالك بكل سالسة وراحة بال مع عقود الصيانة املميزة، والخاصة 
بشاحنات 3340S 6x4 و 3341S التي مضى عليها من 3 إلى 7 سنوات ولم تتجاوز 5٠٠.٠٠٠ كلم، وال تقلق بعد اليوم 
من ارتفاع تكاليف الصيانة، حيث أن  عقود الصيانة ستغطي لك تكاليف جميع قطع غيار مرسيدس ـ بنز األصلية، 
والسوائل املوصى بها، وأجور اإلصالح بأيدي الفنيين املختصين لدينا، وكافة خدمات الصيانة الوقائية، واستبدال القطع 

املستهلكة، وأية إصالحات ضرورية بعد اتقضاء فترة الضمان.

مدة الصيانة سنتان أو 240.000 كلم )أيهما يسبق(.

الباقة

1 - 5 وحدات

5 - 20 وحدة

أكثر من 20 وحدة

كومبليت

49.999 ريال لكل شاحنة
47.999 ريال لكل شاحنة
45.999 ريال لكل شاحنة

سلكت بلس

38.999 ريال لكل شاحنة
35.999 ريال لكل شاحنة
33.999 ريال لكل شاحنة

بيست

23.999 ريال لكل شاحنة
21.999 ريال لكل شاحنة
18.999 ريال لكل شاحنة
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كومبليتسلكت بلسبيستنوع الصيانة

إصالحات مابعد الضمانإصالحات مابعد الضمانتغطية الباقة

١٢ مرة١٢ مرة١٢ مرةتغيير زيت وفلتر املحرك

٢ مرة٢ مرة٢ مرةتغيير زيت الجيربوكس

٢ مرة٢ مرة٢ مرةتغيير زيت الدفرنس

عند الحاجةعند الحاجةعند الحاجةتغيير سائل الراديتر

٦ مرة٦ مرة٦ مرةتغيير فلتر الديزل مع تنظيف الفلتر األولي

٦ مرة٦ مرة٦ مرةتغيير الفلتر األولي للديزل مع تغيير مصفي املاء

٢ مرة٢ مرة٢ مرةتغيير فلتر الهواء

٢ مرة٢ مرة٢ مرةتغيير فلتر املكيف

استبدال الفالتر الخاصة بمجفف الهواء
املضغوط )باستخدام جهاز فصل الزيت(

٣ مرة٣ مرة٣ مرة

 V٤ مرة٤ مرة٤ مرةفحص وضبط تصفية صمام - ٣

٢ مرة٢ مرة٢ مرةالتشحيم والتليين العام

٤ مرة٤ مرة٤ مرةفحص وتليين محاور العجالت األمامية

٤ مرة٤ مرة٤ مرةأعمال خاصة بالسالمة

٢ مرة٢ مرة٢ مرةصيانة إضافية سنوية

استبدال القطع االستهالكية

٢ مرة----تغيير األقمشة للمحور األمامي

٢ مرة----تغيير األقمشة للمحور الخلفي األول

١ مرة----تغيير األقمشة للمحور الخلفي الثاني

١ مرة----استبدال قرص الفرامل للمحور األمامي

١ مرة----استبدال قرص الفرامل للمحور الخلفي األول

في حالة التعطل----استبدال قرص الفرامل للمحور الخلفي الثاني

٢ مرة----مساحات النافذة األمامية

٢ مرة----استبدال سير املاكينه

في حالة التعطل----تغيير طقم الكلتش



Convenient Service Contracts for 
Actros 6X4 3340/41 S.
Benefit now from our Special Service Contracts for your 3-7 year old Actros 6x4 3340S & 
3341S Trucks, (with maximum of 500,000 KM), and benefit from having smoother business 
operations. You do not have to be concerned with the cost of service, as our service contract 
will cover all the Mercedes-Benz Genuine spare parts’ costs, recommended fluids, labor 
work, preventive maintenance, and wear & tear replacement, as well as any necessary post 
warranty repairs.

Rules & Regulations:
• Full payment prior to kick off.
• This campaign cannot be combined with another offer.
• Accidents\Tyres are excluded.
• This offer is valid till End of December 2020.
• JIPCO reserves the “Vehicle Acceptance” right.
• Replacing\Fixing all technical findings prior to start of agreement.
• The mentioned prices are excluding VAT.

Campaign period is 2 years, or up to 240,000 KM (120,000 KM/year).

Package

1-5 Units

5-20 Units

Above 20 Units

Complete

49,999 SAR\Truck

47,999 SAR\Truck

45,999 SAR\Truck

Select Plus

38,999 SAR\Truck

35,999 SAR\Truck

33,999 SAR\Truck

Best Maintenance

23,999 SAR\Truck

21,999 SAR\Truck

18,999 SAR\Truck
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CompleteSelect PlusBest MaintenanceService

Post Warranty RepairsPost Warranty RepairsPackage Coverage

12 Times12 Times12 TimesEngine - oil and filter change

2 Times2 Times2 TimesTransmission - oil change
(incl. transfer case where applicable)

2 Times2 Times2 TimesRear axle/s : oil change 
(incl. through drive where aplicable)

Only if requiredOnly if requiredOnly if requiredCoolant fluid replacement 

6 Times6 Times6 Times
Replace fuel filter and clean fuel 
prefilter (drain)

6 Times6 Times6 Times
Replace fuel prefilter & replace water 
separator

2 Times2 Times2 TimesReplace air filter

2 Times2 Times2 Times
Replace recirculation filter for 
A/C system

3 Times3 Times3 Times
Replace granulate cartridges for 
compressed air dryer (with oil separator)

4 Times4 Times4 TimesCheck and adjust valve cleareance - V3

2 Times2 Times2 TimesGeneral Telligent lubrication

4 Times4 Times4 TimesFront wheel hubs: check & lubricate

4 Times4 Times4 TimesSafety related work

2 Times2 Times2 TimesAdditional time based servicing: J1-yearly

Wear & Tear Replacements

2 Times----1st front axle - brake pads replacement

2 Times----1st rear axle - brake pads replacement

1 Time----2nd rear axle - brake pads replacement

1 Time----1st front axle - brake disc replacement

1 Time----1st rear axle - brake disc replacement

Only if failure occures----2nd rear axle - brake disc replacement

2 Times----Windshield wiper blades

2 Times----Replace V-belt

Only if failure occures----Replace clutch kit


