
مجموعات قطع غيار
مرسيدس ـ بنز.

Mercedes-Benz
Spare Parts Combo. 



قطع غيار مرسيدس ـ بنز األصلية
تعمل قطع غيار مرسيدس ـ بنز األصلية على تعزيز نفس قيم 
العالمات التجارية العاملية مثل شاحنات مرسيدس ـ بنز. فهي 

توفر راحة كاملة للبال وقيمة مقابل املال مما يعني أن شاحنات 
مرسيدس ـ بنز ال تزال تتمتع بنفس األداء املصممة له.

Mercedes-Benz GenuineParts 
Mercedes-Benz GenuineParts promote the same 
world class brand values as the Mercedes-Benz  
trucks. They provide complete peace of mind, 
value for money, and mean that Mercedes-Benz 
trucks continue to perform exactly as they were 
designed to.



عروض الصيانة لنظام التعشيق )الكلتش(
)3340 / 4040( MPIII لشاحنة أكتروس طراز MPII  و 

٧,٨١٧

٨,١٣٥

٩,٧٤٩

صيانة أساسية لنظام التعشيق (الكلتش) تتضمن: فحص واستبدال 
طقم إصالح الكلتش (صحن كلتش، ديسك، فحمة)

صيانة متقدمة لنظام التعشيق (الكلتش) تتضمن: فحص 
واستبدال كامل طقم الكلتش واستبدال براغي تثبيت الديسك 

وطقم شوكة الفحمة.

صيانة شاملة لنظام التعشيق (الكلتش) تتضمن: فحص واستبدال 
الحذاف واستبدال مركز الصوفة الخلفي وبراغي الحذاف، باإلضافة إلى 

استبدال طقم إصالح الكلتش بالكامل.

مجموعة ١

مجموعة ٢

مجموعة ٣

التكلفة اإلجمالية للصيانة شاملة
ثمن قطع الغيار وأجور العمل

7,817

8,135

9,749

Complete Packages Price
Spare Parts and Labor included
(NET SR)

Repair Solution for Clutch
Actros MPII and MPIII (3340 / 4040)

ABOVE PRICES ARE EXCLUDING VAT. STANDARD RATE OF 5% VAT WILL BE ADDED TO THE ABOVE PRICES IN INVOICE. األسعار أعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة. وسيتم إضافة ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار املذكورة أعاله في الفاتورة.



عروض الصيانة لنظام الفرملة
MPII و MPIII طراز S 2040 لشاحنة أكتروس

6,350

14,046

8,817

6,445

14,070

8,895

Price valid only with Combo 1 together

Complete Packages Price
Spare Parts and Labor included
(NET SR)

٨,٨١٧

٦,٤٤٥

١٤,٠٧٠

٦,٣٥٠

١٤,٠٤٦

٨,٨٩٥

التكلفة اإلجمالية للصيانة شاملة
ثمن قطع الغيار وأجور العمل

صيانة أساسية للمحورين األمامي والخلفي تتضمن: فحص 
واستبدال قماشات الفرامل األمامية والخلفية وبراغي ديسك 

الفرامل وتغيير الصوف الداخلية والخارجية للمحور الخلفي.

صيانة متقدمة للمحورين األمامي والخلفي تتضمن: 
فحص وإصالح رمانات املحور األمامي والخلفي 

الداخلية والخارجية وتغيير صاجة حساس الفرامل.

صيانة شاملة للمحورين األمامي والخلفي تتضمن: 
فحص وتغيير الكاليبر لكافة العجالت األمامية والخلفية

مجموعة ١

مجموعة ٢

مجموعة ٣

السعر صالح فقط مع كومبو ١ مع�

Repair Solution for Brake
Actros 2040 S MPII and MPIII

ABOVE PRICES ARE EXCLUDING VAT. STANDARD RATE OF 5% VAT WILL BE ADDED TO THE ABOVE PRICES IN INVOICE. األسعار أعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة. وسيتم إضافة ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار املذكورة أعاله في الفاتورة.



عروض الصيانة ملكيف
MPII وطراز MPIII شاحنة أكتروس

5,502

2,919

1,878

1,247

412

Complete Packages Price
Spare Parts and Labor included
(NET SR)

٥٫٥٠٢

١٫٢٤٧

١٫٨٧٨

٢٫٩١٩

صيانة أساسية لنظام التكييف، تشمل تغيير فلتر املكيف.

صيانة إضافية لنظام التكييف، تشمل تغيير قارورة الفريون واستبدال 
صوف ليات الضغط العالي واملنخفض لكمبروسور املكيف.

صيانة موسعة لنظام التكييف تتضمن: تغيير ثالجة املكيف وبلف 
الحرارة وصوف ليات الضغط العالي واملننخفض لكمبروسور املكيف.

صيانة شاملة لنظام التكييف وتشمل إصالح كامل نظام التكييف باستبدال 
الكمبروسور والراديتر.

صيانة متقدمة لنظام التكييف تتضمن: صيانة وإصالح كلتش 
الكمبروسور وتغيير قارورة الفريون واستبدال صوف ليات الضغط 

العالي واملننخفض لكمبروسور املكيف.

مجموعة ١

مجموعة ٢

مجموعة ٣

مجموعة ٤

مجموعة ٥

٤١٢

التكلفة اإلجمالية للصيانة شاملة
ثمن قطع الغيار وأجور العمل

Repair Solution for AC
Actros MPIII and MPII

ABOVE PRICES ARE EXCLUDING VAT. STANDARD RATE OF 5% VAT WILL BE ADDED TO THE ABOVE PRICES IN INVOICE. األسعار أعاله ال تشمل ضريبة القيمة املضافة. وسيتم إضافة ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5٪ إلى األسعار املذكورة أعاله في الفاتورة.



:Notesمالحظات:

+٩٣٤٣٧ ٥٤١٠ ٩٦٦ جــدة - كيلو ١٤: 
+٥٤٥٤ ٩٦٦ 2٥٩٦٣  :B&C - الرياض
+٩ ٥٦٠٥ ٩٦٦8٤٦٩ الرياض مخرج١٧: 
+٥٠١٧٤ ٥٠٣١ ٩٦٦ الدمــام: 
+٣ ٥٩٥٠ ٩٦٦8٧٧٠ الجبيــل: 
+٥٥١ ٩٦٦8 ٠٧١٦8 أبــهــــا: 
+٥ ٩٦٦822 ١٠٧٦٦ جـيــزان: 

Jeddah Kilo-14: +966 5410 93437
Riyadh-B&C: +966 5454 25963
Riyadh Exit-17: +966 5605 98469
Dammam: +966 5031 50174
Jubail: +966 5950 38770
Abha: +966 5518 07168
Jizan: +966 582210766

ksa.trucks.mercedesbenzmena.com
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