
خدمة المساعدة من بورشه.
يقيا. يق في منطقة الشرق األوسط وإفر خدمة المساعدة على الطر
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يق من بورشه خدماتها لك  توفر خدمة المساعدة على الطر
على مدار الساعة، ستجدنا دائمًا عندك متى احتجت إلينا.

يق على مدار 24 ساعة: أرقام المساعدة على الطر
رقم عام 911 3589 4 971+

الجزائر 071 401 0982
ين 4779 8000 البحر

مصر 911 911 06 012
األردن 911 9353 (079)

الكويت 911 445 66
لبنان 911 570 (01)

المغرب 911 000 0800
عمان 911 77 800

قطر 911 770 44
السعودية 423 8971 800

تونس 911 036 36
اإلمارات 911 8009

خدمة المساعدة على الطريق من بورشه تقدمها شركة 
يكا أسيستنس كوربوريشن. ميدل ايست نورث أفر

الحصول على المساعدة.

لحصولك على خدمة أسرع، وأسهل يرجى تحضير
المعلومات التالية عندما تحتاج لخدمة المساعدة

من بورشه:
االسم	 
رقم هاتف حيث يمكننا االتصال بك 	 
 	)VIN( رقم الشاسيه
رقم تسجيل المركبة	 
موديل السيارة التي تقودها	 
موقعك بالضبط	 
وصف الُعطل	 

لإلستفادة من المساعدة في أي وقت يرجى
االتصال على:

الرقم المحلي إن كنت موجودًا في بلد إقامتك	 
الرقم 911 3589 4 971+ إن كنت موجودًا 	 

في مناطق التغطية األخرى.

للحصول على المزايا المفّصلة في هذا الكتيب، يجب 
عليك أن تتصل بخدمة المساعدة على الطريق من 

بورشه مباشرة. يرجى عدم إجراء الترتيبات بنفسك أو 
يق الوكيل الذي اشتريت منه السيارة. لن يتم  عن طر

تعويض نفقات الترتيبات التي يتم إجراؤها عن طريق 
أي طرف آخر سوى برنامج خدمة المساعدة من بورشه.

االتصال بخدمة المساعدة من بورشه.

ممثلونا ذوو الخبرة الواسعة، دائمًا على أهبة االستعداد، 
وهم جاهزون لمساعدتك وتقديم أعلى مستويات 

الخدمة. لضمان تقديم خدمة سلسة بجودة عالية، نود 
أن نلفت انتباهك إلى أن كافة المكالمات الهاتفية التي 

تتلقاها خدمة المساعدة من بورشه، تخضع للتسجيل، 
يب. كما  وذلك ألسباب متعلقة بالجودة وألغراض التدر

أن هذه العملية تساهم لدينا في التأكد من التفاصيل، 
في حال حدوث انقطاع في المكالمة الهاتفية.
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أخذ األغراض الخاصة قبل 
عملية قطر السيارة.

تفاديًا الحتمال الفقدان وما شابه، يرجى 
التأكد من أخذ أغراضك من سيارتك بورشه 

قبل عملية قطرها. خدمة المساعدة 
من بورشه غير مسؤولة عن أية خسائر 
أو َتَلف ألغراضك الشخصية المتروكة 

في السيارة خالل عملية القطر.

تحتفظ بورشه بحق تغيير المواصفات 
ومعلومات المنتجات األخرى دون إشعار

مسبق. باستثناء األخطاء والحذف.

يرا، كاِين، كايمن، بوكستر،  بورشه، كار
َمكان، باناميرا، تارغا، تكويبمنت، تيبترونيك، 
مكابح بورشه المصنوعة من السيراميك 

المركب )PCCB(، وشعار بورشه هي 
ية مسجلة باسم  عالمات تجار

 Dr. lng.h.c.F.Porsche AG
بورشه بالتز 1 

دي - 70435 شتوتغارت

يمنع بأي شكل إعادة طبع هذا الكتّيب 
إال بعد الحصول على موافقة المالك.

خدمة المساعدة من بورشه
يقيا بورشه الشرق األوسط وإفر

ص.ب. 341356،
واحة دبي للسيليكون.

دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

www.porsche.com
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أهاًل بكم في خدمة المساعدة من بورشه.

أفضل السيارات هندسة في العالم تأتيك اآلن 
بأفضل برنامج خدمة المساعدة على الطريق.

توفر لك خدمة المساعدة من بورشه خدمات مساعدة 
مجانية على مدار 24 ساعة في مناطق الشرق 

األوسط وبالد المشرق، والمغرب، وتونس، والجزائر، 
ومصر. الهدف من البرنامج هو إن تعطلت سيارتك 
في المنزل أو في أي مكان آخر فسنعمل على 
تخفيف عواقب هذا العطل إلى أدنى حد ممكن.

إن برنامج خدمة المساعدة من بورشه جزٌء من برنامج
ضمانة بورشه. تقوم خدمة المساعدة من بورشه في

بعض الحاالت بتزويدك بسياراٍت بديلة، وذلك أثناء
إصالح سيارتك.

يحتوي هذا الكتيب على معلومات تتعلق بمزايا 
برنامج خدمة المساعدة من بورشه. كما يبّين بالتفصيل 

الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها والتغطية الجغرافية 
إضافة إلى األحكام والشروط المتعلقة بالبرنامج. 
يرجى قراءة هذا الكتّيب بعناية ووضعه مع كتّيب 

الضمانة في مكان يسهل الوصول إليه في سيارتك.
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يقة عمل البرنامج. طر

إجابات لبعض األسئلة المتكررة حول برنامج خدمة المساعدة من بورشه.

ما هو برنامج خدمة المساعدة من بورشه؟

يق التي تتوفر على مدار الساعة واليوم، هو عبارة عن خدمة المساعدة على الطر
لكافة مالكي سيارات بورشه المؤّهلة. يشرف على إدارة برنامج خدمة المساعدة من 

بورشه فريق متخصص ومتعدد اللغات يقوم بتقديم المساعدة الالزمة في حال توقف 
سيارتك نتيجة عطل طارئ.

تعطلت سيارتي، ما الذي يتوجب علي فعله بعدئٍذ؟

اتصل بخدمة المساعدة من بورشه على الرقم المعّين لموقعك المبين على الغالف 
الداخلي لهذا الكتيب. ال تنس ذكر االسم، رقم االتصال بك، رقم الشاسيه، رقم تسجيل 

المركبة، موديل السيارة التي تقودها، وموقعك بالضبط، إضافة إلى وصف العطل الذي 
يواجهك، وذلك لكي يتسنى لفريق خدمة المساعدة من بورشه التنسيق لخدمتك بشكل 

فّعال.

هل ينبغي علّي أن أدفع ثمن قطع الغيار؟

نعم، تتحمل مسؤولية ثمن قطع الغيار وأجور ورشة الصيانة ما لم تكن مغطاة بضمانة 
الُمصّنع بحسب الشروط.



كم من الوقت يتوجب علي أن أنتظر قبل حضور خدمة 
المساعدة من بورشه لمساعدتي؟

نحن في خدمة المساعدة من بورشه ندرك تمامًا حجم 
اإلزعاج الذي يشعر به مالك بورشه عندما تتعطل سيارته، 
هدفنا هو التركيز على تقليل حجم اإلزعاج إلى أقل درجة 

يقنا المؤهلين  ممكنة. لذا، عندما تتصل فإن أعضاء فر
بالكامل سيقومون في الحال بالتنسيق مع أقرب وأنسب 

مركز خدمة لمساعدتك. تعتمد مدة االنتظار على توفر مركز 
الخدمة ومكان حدوث العطل وحاالت الطقس والمرور.

هل يجب علي أن أكون في سيارتي لكي أحصل على 
الخدمة المعّدة من قبل خدمة المساعدة من بورشه؟

نعم يجب أن تكون حاضرًا في موقع العطل لكي يتم 
تقديم خدمات المساعدة إلى سيارتك، في حالة قطر 

يح  السيارة من الممكن أن ُيطلب منك توقيع نموذج تصر
بالقطر قبل أن يتم قطر سيارتك إلى أقرب مركز خدمة 

بورشه. يرجى التأكد من إزالة كافة أغراضك الشخصية من 
مركبتك قبل قطرها، برنامج خدمة المساعدة من بورشه 

غير مسؤول عن فقدان أو تلف األغراض الشخصية التي 
تترك في السيارة.

هل بإمكاني طلب قطر سيارتي إلى مركز خدمة من 
اختياري؟

ستقوم خدمة المساعدة من بورشه بقطر سيارتك من 
مكان الحادث أو حدوث العطل إلى أقرب مركز لخدمة 

بورشه. إن كنت تفضل أن تسّلم سيارتك إلى مركز خدمة 
بورشه بديل، سيترتب عليك نفقات إضافية. ُيرجى االنتباه 

إلى أننا سنقوم بقطر سيارتك إلى أقرب مركز خدمة 
بورشه ُمعتمد.

هل بإمكاني إجراء ترتيباتي الخاصة لخدمة المساعدة من 
بورشه ومن ثم المطالبة ببدل مالي من خدمة المساعدة 

من بورشه؟

ال، حرصًا منا على تقديم أفضل مستويات الخدمة، فإن 
خدمة المساعدة من بورشه وحدها مسؤولة عن كافة 

الترتيبات. لدى خدمة المساعدة من بورشه شبكة معينة 
من مزودي الخدمة والَمرافق القادرة على تقديم كافة 

الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

بَمن ينبغي علّي االتصال للمطالبة بمستحقات تأمين 
الحادث المروري؟

ينبغي عليك أن تتصل بشركة التأمين الخاصة بك وتثّبت 
إجراءات مطالباتك االئتمانية معهم.

يق من بورشه إن  هل أتصل بخدمة المساعدة على الطر
أردت أن أحجز موعدًا لسيارتي في مركز خدمة بورشه؟

ُصّممت خدمة المساعدة من بورشه لتوفر خدمات 
المساعدة على الطريق في الحاالت الطارئة ولكن، 

يسعدنا أن نزودك بتفاصيل االتصال مع مركز خدمة بورشه 
من اختيارك.

هل أتصل بخدمة المساعدة من بورشه عند عدم التمكن 
من إغالق صندوق سيارتي؟

نعم، ستساعدك خدمة المساعدة من بورشه في ذلك ألن 
هذه الحالة قد تؤدي إلى خطر محتمل عندما تقوم بقيادة 

سيارتك.

مكيف هواء سيارتي ال يعمل، هل ستقوم خدمة 
المساعدة من بورشه بقطر سيارتي إلى الوكيل؟

نظرًا ألن هذه الحالة ال تؤدي إلى توقف سيارتك، 
فستحتاج ألن تتوّجه بنفسك إلى مركز خدمة بورشه.

6

يقة عمل البرنامج. طر



أنا مؤهل لالستفادة من ميزة استئجار سيارة. ماذا ستكون 
السيارة البديلة؟

ستكون السيارة البديلة من أحدث الطرازات التي يمكن 
الحصول عليها حيثما توفرت. لن تضمن خدمة المساعدة 
من بورشه بتزويدك بمركبة مماثلة للسيارة التي تقودها 

ية أثناء الخدمة. نظرًا للعمليات التشغيلية االضطرار

رّتبت لي خدمة المساعدة من بورشه استئجار سيارة،
يد عن خمسة ولكن إصالح سيارتي سيستغرق فترة تز

أيام. هل سأكون مسؤواًل عن تحمل تكاليف استئجار
األيام اإلضافية؟

ستزودك خدمة المساعدة من بورشه بسيارة بديلة لمدة 
أقصاها 5 أيام، بعد انتهاء هذه المدة ستتحمل مسؤولية 

تسديد تكاليف االستئجار مقابل األيام اإلضافية.

كيف أسّجل التعديالت على تفاصيل العنوان أو الملكية 
يق من بورشه؟ في خدمة المساعدة على الطر

يمكن القيام بذلك عبر مسح رمز QR في الصفحة 16 
بواسطة هاتفك الذكي أو االنتقال مباشرًة إلى الموقع 

www.porsche.com/cos
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التغطية الجغرافية لبورشه
في منطقة الشرق األوسط.

توفر خدمة المساعدة من بورشه تغطية 
في المناطق الجغرافية التالية:

الجزائر
ين البحر

مصر
األردن

الكويت
لبنان

المغرب
ُعمان

قطر
السعودية

تونس 
اإلمارات

ستوسع خدمة المساعدة من بورشه من 
مناطق تغطيتها بحسب إنشاء مراكز خدمة 
جديدة معتمدة لبورشه، سنعلمك بها تباعًا.
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الجزائر

الصحراء الكبرى

ين البحر
مصر

األردن الكويت

المغربلبنان

ُعمان

قطر
السعودية

تونس 

اإلمارات



الدليل اإلرشادي للمصطلحات.

خدمة المساعدة من بورشه غير قابلة 
للتحويل من سيارة إلى أخرى، بل قابلة 

للتحويل إلى مالكي بورشه الجدد، يرجى 
مالحظة أن مزايا خدمة المساعدة من 

بورشه، والتغطية المتعلقة بذلك ال 
تتضمن بأي شكل من األشكال، دفع 

تكاليف قطع الغيار أو إصالح سيارتك، ما 
يق  لم تكن قطع الغيار مغطاة عن طر

ع بحسب الشروط. ضمانة الُمصنِّ

تبين الصفحات التالية، مجموعة المزايا 
العديدة التي يقدمها برنامج خدمة 

المساعدة من بورشه، يرجى قراءتها 
بعناية فائقة لتتمكن من فهم كافة 

المزايا الشاملة، إن لم تكن متأكدًا فيما 
إذا كانت سيارتك مؤّهلة لالستفادة 

من خدمة المساعدة من بورشه، 
يرجى االتصال بخدمة المساعدة من 

ن  بورشه على الرقم الهاتفي الُمبيَّ
ب. على الغالف األمامي لهذا الُكتيِّ

الشروط واألحكام العامة، المتعلقة 
بالمزايا الواردة في خدمة المساعدة 

من بورشه.

الظروف الجوية السيئة.

في أحوال الطقس الرديئة مثل 
العواصف الرملية، الفَيضانات، والرعد 

والبرق التي تشّكل خطرًا على حركة 
السير، قد يصبح إجراء بعض العمليات 
مستحياًل حتى تتحسن أحوال الطقس. 
في مثل هذه األحوال، تنحصر أولويتنا 

في ضمان اصطحابك مع الركاب إلى 
مكاٍن آمن. قد ال نتمكن من قطر سيارتك 

حتى تسمح لنا الظروف الجوية بذلك.

الحقوق.

يحق لخدمة المساعدة من بورشه، 
يفة، رفض أي  في حالة البيانات المز
أو كل المزايا، في حال حدوث اختالف 

في وجهات النظر ناجم عن عدم 
التوصل إلى حلوٍل مرضية للطرفين، 

تحتفظ خدمة المساعدة من بورشه 
بحق تعيين طرف ثالث ُمستقل يعمل 

للتحكيم في حل الخالف. تحتفظ خدمة 
المساعدة من بورشه بالحق في سحب 

أو تعديل خدمات هذا البرنامج.

العوائق الرئيسية.

لن تكون خدمة المساعدة من بورشه 
مسؤولة عن الفشل أو التأخير في 
تقديم الخدمات المنصوص عليها 

في بنود الخدمة المبينة في هذه 
الوثيقة إن كان هذا الفشل أو التأخير 

ناجمًا عن عوامل طبيعية أو حاالت 
القضاء والقدر أو سلطات حكومية

أو سلطة دولية أو جهة سياسية أو أي 
قسم أو وكالة منظماتية أو ما يرتبط 

بها أو ما قد ينشأ بداخلها، أو بفعل 
عمل إرهابي أو حرب أو كارثة وطنية

أو حريق أو شغب أو وباء أو أوامر صادرة 
عن أي محكمة أو جهة لحل النزاع

أو القوانين الصادرة من إحدى دول 
مجلس التعاون أو األردن أو لبنان

أو مصر أو المغرب أو الجزائر أو تونس،
يبية واإلضرابات والحظر،  أو بفعل أعمال تخر

أو نتيجة ألسباب خارجة عن إرادتنا.

9



الدليل اإلرشادي للمصطلحات.

المستفيد. 

المستفيد هو مالك سيارة بورشه المؤّهلة 
لة، إضافة إلى أي من األشخاص  والُمسجَّ
لين من قبل المالك لقيادة المركبة،  الُمخوَّ
وأي من ركاب السيارة )شرط أن ال يتعدى 

الحد األقصى للركاب، والذي تنصح به 
بورشه تبعًا لطراز السيارة، ويستثنى من 

اب  ذلك الركاب المتطّفلون( حيث ُيعتبر الركَّ
من المستفيدين أيضًا من خدمة المساعدة 
من بورشه. ُتطبق الشروط المذكورة سابقًا،

طالما تكون السيارة خاضعة ألعمال 
الصيانة خالل الفترة المحّددة ومستوفية

لمعايير السيارة المؤّهلة.

ل السيارة. تعطُّ

ل السيارة« يعني أي خلٍل كهربائي  »تعطُّ
أو ميكانيكي أو حادٍث مروري، ما يؤدي 

إلى توقف السيارة المؤّهلة كليًا، 
وبالتالي عدم صالحيتها للقيادة. في 

ل السيارة، وانطالقًا من الحرص  حال تعطُّ

على سالمتك الشخصية، تأكد من اتباعك 
ية، وبادر على الفور  لكافة القوانين المرور

باالتصال بخدمة المساعدة من بورشه.

دة. مناطق التغطية الُمحدَّ

يتوفر برنامج خدمة المساعدة من بورشه 
الذي يمكنك االعتماد عليه والمالئم 

لمساندتك، في العديد من دول المنطقة، 
وذلك للتمكن من مساعدة سائقي بورشه 

بأفضل الوسائل. تتوفر هذه الخدمة في 
ين واألردن والكويت  الدول التالية: البحر
ولبنان وُعمان وقطر والمملكة العربية 

السعودية والمغرب وتونس والجزائر 
واإلمارات العربية المتحدة ومصر.

المركبة المؤّهلة.

كجزء من هذه الخدمة، ُيتوقع من المركبات 
أن تكون في حالة معينة، للتمّكن من أن 
تكون مؤّهلة لالستفادة من هذه الخدمة 
في كافة األوقات. لتأهيل المركبة، يجب 

أن تكون سيارتك بورشه ضمن نطاق 
يخ  ية المفعول ومسجلة بعد تار ضمانة سار

1 يناير 2011، وأن يكون قد تم شراؤها 
من أحد وكالء بورشه ضمن المنطقة 

الُمغطاة. لالستفسار، يرجى عدم التردد 
في االتصال بأقرب مركز خدمة بورشه 

أو رقم خدمة المساعدة من بورشه.

الخدمات وحاالت التغطية.

إن خدمة المساعدة من بورشه على 
يق، تتوفر على مدار الساعة في  الطر

المناطق، وذلك تماشيَا مع كافة القوانين 
يعات المحلية، وتتوفر حيث يمكن والتشر

تطبيق الخدمة عن طريق مركبة في 
الطرقات العامة وفي حال »خارج الطريق/ 

كافة المناطق« حيث يمكن الوصول 
إليها، وحيث يسمح به القانون المحلي، 

ويخضع للمعوقات المذكورة أدناه، لكن، 
في حالة الظروف الخارجة عن المألوف 

في أوقات وحاالت نادرة، قد تكون 
هنالك عوامل أو ظروف خارجية، قد 

تعيق تقديم الخدمة على سبيل المثال:
ال يمكن توفير خدمة المساعدة على 
الطرقات من بورشه عند أو في حالة 

ظروف الطقس أو ظروف أمنية أو أي
حاالت أخرى تجعل من تقديم الخدمة

مستحياًل أو خطرًا على سالمة األشخاص
أو المعدات الالزمة من أجل القيام

ية. باإلجراءات الضرور
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الدليل اإلرشادي للمصطلحات.

عملية قطر السيارة.

في حالة حدوث أي طارئ يؤدي إلى 
تعطل السيارة المؤّهلة، فإن خدمة 

المساعدة من بورشه ستوفر لك قدر 
اإلمكان سيارة تقوم بقطر سيارتك إلى 

أقرب مركز خدمة بورشه، وذلك ضمن حدود 
تكلفة ال تتجاوز الـ 200 دوالر أمريكي.

تغيير اإلطار المثقوب.

حرصًا على سالمتك وراحتك، ننصحك دائمًا 
باالحتفاظ بإطار احتياطي مناسب داخل 

ب الهواء  سيارتك بورشه. إن انثقاب أو تسرُّ
أو َتَلف اإلطار في مركبة بورشه المؤّهلة، 
يمكن استبداله باإلطار االحتياطي للمركبة 

المؤّهلة ودون أي تكلفة إضافية 
للمستفيد. بالنسبة لهذه الخدمة، يجب 

أن يتم االحتفاظ باإلطار االحتياطي داخل 
السيارة وبحالة جيدة طوال الوقت.

وإذا تعّذر توفير هذه الخدمة، فيتم قطر
السيارة إلى أقرب مركز خدمة بورشه،
وضمن تكلفة ال تتعدى الـ200 دوالر 

أمريكي، أي تصليح محتمل إلصالح اإلطار 
والتكلفة المرتبطة به، يتحملها المستفيد.

ية خارجية. تشغيل السيارة ببطار

في حال الحاجة لتشغيل السيارة بواسطة 
ية خارجية، يتم تقديم الخدمة دون  بطار

أية تكلفة إضافية على المستفيد. وفي 
حال كان اإلجراء غير نافع، يتم قطر المركبة 

إلى أقرب مركز خدمة بورشه، وضمن 
تكلفة ال تتعدى الـ200 دوالر أمريكي.

التزويد بالوقود.

في حال نفاذ الوقود من سيارتك ولم
تكن مجهزًا لمثل تلك الحالة، توفر لك خدمة

المساعدة من بورشه الوقود الكافي 
وذلك لحد أقصاه عشرة ليترات إليصالك

د بالوقود. يتحّمل ألقرب محطة تزوِّ
المستفيد تكلفة أّي كمية وقود إضافية.
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الدليل اإلرشادي للمصطلحات.

نسيان المفاتيح داخل السيارة.

يعّد نسيان مفاتيح السيارة داخلها من 
األمور الشائعة والمتكّررة. في حال 
حدوث ذلك، ستتوفر لك المساعدة 

في فتح قفل المركبة، ودون أية تكلفة 
إضافية على المستفيد، على أن تكون 

مفاتيح المركبة المؤّهلة داخل السيارة.

ستحاول خدمة المساعدة من بورشه 
يع والمناسب  دائمًا تزويدك بالحل السر

لفتح السيارة، وذلك باستخدام أكثر الطرق 
العملية. علمًا أّن أنظمة األمان الحديثة 
قد تجبرنا على استخدام الفتح بالقوة. 
في هذه الحالة، يتحمل المستفيد أية 

تكاليف ناجمة عن التلف، وقد ُيطلب 
يح  منه/ منها التوقيع على تصر

يخّولنا بموجبه فتح السيارة بالقوة.

تعويض تكلفة سيارة األجرة.

يمكنك االطمئنان دائمًا على أن برنامج 
خدمة المساعدة من بورشه لن يتركك 
ر إصالح أية مركبة  عالقًا في حال تعذُّ

مؤّهلة في مكان وقوع العطل. وفي
ر توفر اإلمكانيات أو شروط التنقل حال تعذُّ

لسيارة القطر، فيتم تعويض المستفيد 
عن كلفة سيارة األجرة التي ستنقله 

إلى أقرب مركز خدمة بورشه على أال 
تتعدى الكلفة 100 دوالر أمريكي.

استئجار سيارة.

في حال تعطل سيارتك بورشه، ستقوم 
خدمة المساعدة من بورشه بنقل سيارتك

إلى أقرب مركز خدمة بورشه لتحديد العطل
وإصالحه. وفي حال تعذر اصالح سيارتك

خالل 48 ساعة، ستقوم خدمة المساعدة
من بورشه، عند اإلمكان، باستئجار سيارة

بديلة لك، وذلك لمدة أقصاها خمسة أيام،
وبكلفة ال تتجاوز 250 دوالر أمريكي

في اليوم. سيتم توفير سيارة عبر شركات
تأجير سيارات متعاقدة مع خدمة المساعدة

من بورشه. ستحاول خدمة المساعدة من 
بورشه قدر المستطاع، استئجار سيارة
بورشه أو أية سيارة من الفئة الحديثة،

ويخضع ذلك للتوفر. 
سيتم استئجار السيارة الستخدامك 

الشخصي ودون سائق. يجب على كافة 
المستفيدين من هذه الخدمة، الموافقة 

على أحكام وشروط خدمة شركة تأجير 
السيارات، وسيتحمل المستفيد التأمين 

الشخصي PI والتأمين ضد حوادث 
االصطدام CDW وكذلك تكاليف الوقود 
ية، وتكاليف المرور من  والمخالفات المرور

الطرقات ذات بوابات الدفع، وتكاليف األيام 
اإلضافية الستئجار السيارة. سُيطلب من 

ية  المستفيدين حيازة هوية شخصية سار
ية ووديعة من بطاقة  ورخصة قيادة سار

ائتمان، وإال، فإن خدمة استئجار سيارة قد ال 
تكون مضمونة في بعض الدول. ُيطلب 

رخصة قيادة صادرة من أكثر من سنة. في 
بعض الحاالت، قد تنص الرخصة على 
عدم أهلية المستفيد الستئجار سيارة. 

إضافة إلى ما سبق، تشترط المتطلبات 
التأمينية أن يكون المستأجر قد تجاوز الـ 25 

من العمر بشرط أن ال يتجاوز 65 من العمر.
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الدليل اإلرشادي للمصطلحات.

الشروط.

لالستفادة من خدمة المساعدة على
الطريق من بورشه، يجب على المستفيد

القيام بالتالي:
االتصال بخدمة المساعدة من 	 

بورشه بأسرع وقت ممكن، وذلك 
إلعالمنا بتعطل السيارة أو أية 

مشكلة أخرى، مع تزويدنا بمحض 
اإلرادة، بكامل المعلومات الالزمة.

القيام باتخاذ كافة االجراءات 	 
ية للتأكد من سالمة المستفيد  االحتراز

)المستفيدين( والسيارة المؤّهلة.

أن ال يقوم المستفيد بترتيب اإلجراءات 	 
بنفسه / بنفسها أو ال يقوم بعرض 
أو التعهد بأن الخدمات سُتدفع من 

ِقبل خدمة المساعدة من بورشه.

اإللتزام بأحكام وشروط برنامج خدمة 	 
المساعدة على الطريق من بورشه.

االستثناءات.

خدمة المساعدة من بورشه غير مسؤولة 
عن دفع أو توفير خدمة المساعدة 

على الطرقات من بورشه، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، في الحاالت التالية:

استثناءات برنامج خدمة المساعدة من 
بورشه.

مقياس الوقود. معّطل.	 
عداد السرعة معّطل.	 
مكّيف الهواء معّطل.	 
ال يمكن فتح باب )أبواب( الركاب، 	 

وال يوجد أحد داخل السيارة.
ال يمكن فتح صندوق السيارة.	 
مزيالت الضباب األمامية 	 

والخلفية معّطلة.
البوق معّطل.	 
مرايا األبواب متضّررة.	 
المرآة الخلفية متضّررة ولكنها 	 

ال تحجب الرؤية عن السائق.

غطاء الوقود متضّرر أو فيه خلل ولكن 	 
يوجد وقود كاٍف في خزان مركبتك 

للوصول إلى أقرب مركز خدمة بورشه.
السقف القابل للطي ال يفتح.	 
السقف الواقي للشمس ال يفتح.	 
السقف الواقي للشمس ال يغلق 	 

ولكن الطقس معتدل والسيارة 
ليست معّرضة ألي خطر حقيقي.

ال يمكن فتح النوافذ.	 
ال يمكن إغالق النوافذ لكن 	 

الطقس معتدل، وسيارة بورشه 
ليست معّرضة لخطر حقيقي.

إعدادات المقعد معّطلة، لكن 	 
يمكن قيادة السيارة بأمان.

أحزمة األمان الخاصة بالركاب معّطلة، 	 
لكن ال يوجد ركاب في السيارة.

يوجد خلل في نظام األمان 	 
ولكن السيارة غير معّطلة وصوت 

اإلنذار ال ُيطلق صوتًا مستمرًا.
ناقل الحركة عالق على النمط 	 

الرياضي / الشتاء.
مصابيح مكابح ABS مضاءة.	 

مصابيح التحذير للوسائد 	 
الهوائية مضاءة.

مصابيح التحكم باالحتكاك 	 
والتتبع مضاءة.

مصابيح أخرى ذات صلة 	 
بتحذيرات ال عالقة لها بتحذيرات 

السالمة والخدمة مضاءة.
سائل ماسحات الزجاج األمامية نافد.	 
الماسحات األمامية معّطلة لكن	 

ظروف الطقس مقبولة.
المساحات الخلفية معّطلة.	 

يرجى المالحظة إلى أن مزايا خدمة 
المساعدة من بورشه، والتغطية ذات 

الصلة، ال تقتضي بأي شكل من األشكال، 
بدفع تكاليف قطع الغيار أو تكاليف 

اإلصالح لسيارتك بورشه، إال إذا كانت قطع 
ع.  الغيار مغطاة بموجب ضمانة الُمصنِّ

ُتطبق الشروط واألحكام.
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إّن خدمة المساعدة من بورشه غير مسؤولة عن
دفع أو توفير خدمة المساعدة على الطرقات من 

بورشه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحاالت
التالية:

األعطال الكهربائية أو الميكانيكية التي ال تؤدي 	 
إلى توقف السيارة المؤّهلة عن التشغيل.

ياح 	  يرة، الر ظروف الطقس الصعبة، مثل األمطار الغز
العاتية، عواصف الرمل أو الَبَرد، الثلوج، الفيضانات... إلخ.

السيارة المؤّهلة التي في حالة غير صالحة للقيادة 	 
أو لم يتم إجراء الصيانة لها بحسب توصيات بورشه.

حاالت االحتيال من ِقبل المستفيد أو أي شخٍص 	 
آخر يحاول االستفادة من مزايا البرنامج.

الحاالت التي يكون فيها المستفيد من المركبة 	 
المؤّهلة، تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو حيازة رخصة 

ية أو غير صالحة لقيادة فئة المركبة  قيادة غير سار
المؤّهلة، أو انتهاك القوانين المتعلقة بتحميل الركاب 
أو تحميل الحيوانات أو األجسام في المركبة المؤّهلة.

 األذى أو اإلصابة الناجمة عن قصد من ِقبل المستفيد،	 
 أو التي ينجم عنها االشتراك في عمل إجرامي

أو إساءة.

االشتراك في سباقات السيارات والرالي وسباقات 	 
السرعة والتحمل، إضافة إلى المراهنات والتحديات، 

ويستثنى من ذلك السباقات التي ُتنظم في مدرسة 
قيادة بورشه، وتجربة قيادة بورشه، ونادي بورشه.

استخدام السيارة المؤّهلة لنقل المحروقات 	 
أو المتفّجرات أو المواد النووية. 

األعمال اإلرهابية، أحداث الشغب واالضرابات، أو أي 	 
أحداث متعلقة بقوات الجيش أو األمن أو المنظمات.

ظروف َمَرضية أو ظروف طبية.	 

مع اإلشارة إلى أّن الخدمات الموّفرة والتي تندرج
تحت ُمسمى خدمة المساعدة من بورشه، ُمعدة للتقديم 

من دون أية تكلفة على المستفيد، إال أننا نرغب
بتوضيح عدم مسؤوليتنا عن الحاالت التالية: 

 أي خسارة ألية أغرا ض شخصية موجودة داخل	 
سيارتك بورشه.

تكاليف ِقطع الغيار.	 

أية تكاليف مترتبة دون موافقة خدمة المساعدة 	 
ب. من بورشه، أو غير مذكورة في هذا الُكتيِّ

أية مساعدة أو خدمات ُمرتبة من ِقَبل المستفيد أو 	 
بالنيابة عنه، ودون موافقة خدمة المساعدة من بورشه.

الدليل اإلرشادي للمصطلحات.
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 أي استحقاق أو مطلب أو نفقات تندرج تحت بوليصة	 
تأمين المستفيد.

أية تكاليف إصالح للمركبة المؤّهلة أو أي مركبة أخرى.	 

أية مساعدة أو عناية طبية مقدمة إلى المستفيد	 
أو أي شخص آخر.

 أية عواقب من الخسائر غير المباشرة والناجمة نتيجة	 
 لعدم توفير أو فشل تقديم خدمات المساعدة

على الطرقات.

في حال اعتقدت خدمة المساعدة من بورشه بأن العطل
حاصل نتيجة لعدم صيانة سيارة بورشه، فإننا نحتفظ بحق

طلب ِسِجل الصيانة وبحق قطر السيارة مباشرًة إلى
مركز خدمة بورشه.

الدليل اإلرشادي للمصطلحات.
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هل سيارتك بورشه مملوكة مسبًقا؟

في هذه الحال، نرجو منك مشاركتنا تفاصيلك الشخصية. 
ويمكن القيام بذلك عبر مسح رمز QR في الصفحة 16 بواسطة هاتفك 

www.porsche.com/cos الذكي أو االنتقال مباشرًة إلى الموقع

وبهذه الحالة، نضمن إطالعك على آخر النشاطات التي تنظمها 
بورشه، إلى جانب المزايا التقديمية على الخدمة والمعلومات 

المتعلقة بأحدث الطرازات والمواضيع األخرى ذات الصلة.

أما إذا قمت بشراء سيارتك بورشه من أحد وكالئنا المعتمدين، فال داعي 
إلرسال تفاصيلك الشخصية إلينا بما أّنها موّفرة لنا بصورة تلقائية.

نشكرك على الثقة التي منحتنا إياها ونتطّلع لتوفير لك الدعم 
ية عند حاجتك في المستقبل. الالزم والمساعدة الضرور
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You have purchased this Porsche as 
a preowned car?

Then we would be pleased if you would give us your contact details. 
For this purpose, simply scan the QR code with your smartphone 
or do directly to www.porsche.com/cos.

In this way, we can keep you up to date on activities within Porsche, 
regardless of whether service offerings, information on the new 
models or other topics are involved.

If you purchased the vehicle from a Porsche partner, sending your 
details is not required as this information has already been made 
available to us automatically.

We thank you for the trust placed in us and would be pleased 
to provide you with personal and individual support in the future.




