م�ساعـدة بور�شـه
�إدارة متـاعــب الطــريـق يف الـ�رشق الأو�سـط
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توفر م�ساعدة بور�شه على
الطريق خدماتها لك على
مدار ال�ساعة� .ستجدنا دائما ً
عندك متى احتجتنا.
�أرقام امل�ساعدة على الطريق
على مدار � 24ساعة:
رقم عام +9714 3589 911

البحرين 8000 4779

الأردن (079) 9353 911
الكويت 66445 911
لبنان (01) 570 911
عمان 80077 911

قطر 44770 911

ال�سعودية 800 8971423

الإمارات 8009 911

اليمن +9714 3589 911
م�رص +9714 3589 911

خدمات م�ساعدة بور�شه تقدمها

�رشكة ميدل اي�ست اند نورث افريكا

ا�سي�ستن�س كوربوري�شن.
الطبعة2013/05 :

ُ
طبع يف دولة الإمارات العربية املتحدة

6/18/13 9:41 AM

احل�صول على امل�ساعدة

ال�سيارة .لن يتم تعوي�ض نفقات

حل�صولك على خدمة �أ�رسع .يرجى

�أي طرف �آخر �سوى برنامج

حت�ضري املعلومات التالية عندما حتتاج

مل�ساعدة بور�شه:
• الإ�سم

الرتتيبات التي يتم �إجرا�ؤها عن طريق

ال�سيارة خالل عملية القطر.

م�ساعدة بور�شه.

حتتفظ بور�شه لنف�سها بحق تغيري

االت�صال بـ م�ساعدة بور�شه

• رقم هاتف حيث ميكننا االت�صال بك

ممثلينا ذوي اخلربة الوا�سعة ،دائما ً

• رقم ت�سجيل املركبة

مل�ساعدتك وتقدمي �أعلى م�ستويات

• رقم ال�شا�سيه ()VIN

• فئة ال�سيارة التي تقودها
• موقعك بال�ضبط
عطل
• و�صف ال ُ

لتقدمي امل�ساعدة يف �أي وقت ،يرجى

االت�صال:

• قم باالت�صال بالرقم املحلي �إن كنت
موجودا ً يف بلد �إقامتك.

• قم باالت�صال بالرقم

� +9714 3589 911إن كنت موجودا ً
يف مناطق �أُخرى ُمغطاة من طرفنا.

لكي تت�أهل للح�صول على املزايا

على �أهبة اال�ستعداد ،وهم جاهزون

اخلدمة .انطالقا ً من ت�أكيدنا على �إمتام
امل�ساعدة بكفاءةٍ عالية و�سهولة ،نود

�أن نلفت انتباهك �إىل �أن كافة املكاملات

الهاتفية التي تتلقاها م�ساعدة بور�شه،

تخ�ضع للت�سجيل ،وذلك لأ�سباب

الأخرى دون �إ�شعار م�سبق.

بور�شه ،كاريرا ،كاين ،كامين ،بوك�سرت،
تارغا ،تكويبمنت ،تيبرتونيك ،مكابح
بور�شه امل�صنوعة من ال�سرياميك

املركب ،و�شعار بور�شه هي عالمات

جتارية م�سجلة ب�إ�سم Dr. Ing. h.c. F.

 Porsche AGبور�شه بالتز 1

الت�أكد من التفا�صيل ،يف حال حدوث

الكتيب
مينع ب�أي �شكل �إعادة طبع هذا
ّ

�أن هذه العملية ت�ساهم لدينا يف

انقطاع يف املكاملة الهاتفية.

�إال بعد احل�صول على موافقة املالك.

�أخذ املقتنيات والأغرا�ض اخلا�صة

م�ساعدة بور�شه

تالفيا ً الحتمال ال�ضياع وما �شابه،

�ص.ب ،341356 .واحة دبي لل�سيليكون.

قبل عملية قطر ال�سيارة

يرجى عدم �إجراء الرتتيبات بنف�سك

البور�شه قبل عملية قطرها .م�ساعدة

بور�شه ال�رشق الأو�سط �إفريقيا
دبي .الإمارات العربية املتحدة

مقتنياتك �أو �أغرا�ضك من �سيارتك

بور�شه غري م�س�ؤولة عن �أية خ�سائر �أو

�أف�ضل ال�سيارات هند�سة يف
العامل متتلك الآن �أف�ضل
برنامج لإدارة متاعب الطريق.

با�ستثناء ال�سهو واخلط�أ.

متعلقة باجلودة ولأغرا�ض التدريب .كما

املف�ضّ لة يف هذا الكتيب ,يجب عليك

�أو عن طريق الوكيل الذي ا�شرتيت منه

املوا�صفات ومعلومات املنتجات

دي � 70435 -شتوتغارت

يرجى الت�أكد لو �سمحت ،من �أخذ

�أن تت�صل مب�ساعدة بور�شه مبا�رشة.

تَلَف لأغرا�ضك ال�شخ�صية املرتوكة يف

�أهال ً بكم يف م�ساعدة بور�شه

توفر لك م�ساعدة بور�شه م�ساعدة

جمانية على مدار � 24ساعة يف

مناطق ال�رشق الأو�سط وبالد ال�شام
وم�رص واليمن .الهدف من الربنامج

�أنه حتى لو تعطلت �سيارتك يف املنزل

�أو يف �أي مكان �آخر ف�سنعمل على

تخفيف نتائج هذا العطل �إىل �أدنى

www.porsche.com

حد ممكن� .إن برنامج م�ساعدة بور�شه،

هو جزءٌ من برنامج �ضمانة بور�شه.

تقوم م�ساعدة بور�شه يف بع�ض احلاالت
ٍ
ب�سيارات بديلة ،وذلك �أثناء
بتزويدك
�إ�صالح �سيارتك.

هذا الكتيب يحتوي على معلومات

تتعلق مبزايا برنامج م�ساعدة بور�شه.

ال�صحيحة الواجب اتباعها والتغطية
اجلغرافية ويورد الأحكام وال�رشوط

املتعلقة بالربنامج .يرجى قراءة هذا
كتيب
الكتيب بعناية .وو�ضعه مع
ّ
ّ
ال�ضمانة يف مكان �سهل الو�صول

�إليه يف �سيارتك.

يبي بالتف�صيل اخلطوات
كما نّ
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طريقة عمل الربنامج

�سيقومون يف احلال بالتن�سيق مع

�إجابات لبع�ض الأ�سئلة
املتكررة حول برنامج م�ساعدة
بور�شه.

من قبل م�ساعدة بور�شه؟

�سيارات بور�شه امل�ؤهلة .ي�رشف على

نعم يجب �أن تكون حا�رضا ً يف موقع

�إدارة برنامج م�ساعدة بور�شه فريق

العطل لكي يتم تقدمي خدمات

متخ�ص�ص ومتعدد اللغات يقوم

امل�ساعدة �إىل �سيارتك .يف حالة قطر

بتقدمي امل�ساعدة الالزمة يف حال

توقف �سيارتك نتيجة عطل طارئ.
الذي يواجهك ،وذلك لكي يت�سنى

كم �سيتوجب علي �أن �أنتظر قبل

خلدمتك ب�شكل فعال.

مل�ساعدتي؟

املقتنيات ال�شخ�صية من مركبتك قبل

تعطلت �سيارتي ،الذي يتوجب

املنا�سب ملوقعك املبني على الغالف

علي �أن �أدفع ثمن قطع
هل ينبغي
ّ

اال�سم ،رقم االت�صال بك ،رقم

نعم تتحمل م�س�ؤولية ثمن قطع

ات�صل مب�ساعدة بور�شه على الرقم

الداخلي لهذا الكتيب .ال تن�س ذكر
ال�شا�سيه ،رقم ت�سجيل املركبة،

موديل ال�سيارة التي تقودها ،وموقعك
بال�ضبط� ،إ�ضافة �إىل و�صف العطل
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ال�سيارة من املمكن �أن يُطلب منك
توقيع منوذج ت�رصيح بالقطر قبل �أن يتم
قطر �سيارتك �إىل �أقرب مركز خدمة

لفريق م�ساعدة بور�شه التن�سيق

علي فعله بعدئ ٍ
ذ؟

من مكان احلادث �أو حدوث العطل �إىل

لكي �أح�صل على اخلدمة املع ّدة

 365يوما ً يف ال�سنة لكافة مالكي

الغيار؟

الغيار و�أجور ور�شة ال�صيانة ما مل تكن

مغطاة ب�ضمانة امل�صنع
بح�سب ال�رشوط.

ح�ضور م�ساعدة بور�شه

بور�شه ،يرجى الت�أكد من �إزالة كافة

نحن يف م�ساعدة بور�شه ندرك متاما ً

قطرها ،برنامج م�ساعدة بور�شه

بور�شه عندما تتعطل �سيارته ،هدفنا

املقتنيات ال�شخ�صية التي ترتك يف

حجم الإزعاج الذي ي�شعر به مالك

هو الرتكيز على تقليل حجم الإزعاج

�إىل �أقل درجة ممكنة .لذا ،عندما تت�صل

ف�إن �أع�ضاء فريقنا امل�ؤهلني بالكامل

�أقرب مركز خلدمة بور�شه� .إن كنت

ال ،حر�صا ً منا على تقدمي �أف�ضل

اخلدمة ومكان حدوث العطل وحاالت

هل يجب علي �أن �أكون يف �سيارتي

تتوفر على مدار � 24ساعة يف اليوم.

�ستقوم م�ساعدة بور�شه بقطر �سيارتك

املطالبة ببدل مايل من م�ساعدة

�إىل مركز خدمة من اختياري؟

الطق�س واملرور.

�إنه خدمة �إدارة متاعب الطريق التي

هل ب�إمكاين طلب قطر �سيارتي

هل ب�إمكاين �إجراء ترتيباتي

�أقرب و�أن�سب مركز خدمة مل�ساعدتك.
تعتمد مدة االنتظار على توفر مركز

ما هو برنامج م�ساعدة بور�شه؟

طريقة عمل الربنامج

غري م�س�ؤول عن فقدان �أو تلف

ال�سيارة.

اخلا�صة مل�ساعدة بور�شه ومن ثم

بور�شه؟

ي�سعدنا �أن نزودك بتفا�صيل االت�صال

نفقات �إ�ضافية .يُرجى االنتباه �إىل �أننا
�سنقوم بقطر �سيارتك �إىل �أقرب مركز

لدى م�ساعدة بور�شه �شبكة معينة من

ذلك لأن هذه احلالة قد ت�ؤدي �إىل خطر

خدمة بور�شه ُمعتمد.

كافة اخلدمات املذكورة يف هذه الوثيقة.

علي االت�صال
مبن ينبغي
ّ

�ستقوم م�ساعدة بور�شه بقطر

ينبغي عليك �أن تت�صل ب�رشكة الت�أمني

نظرا ً لأن هذه احلالة ال ت�ؤدي �إىل توقف

�إىل مركز خدمة بور�شه.

�أنا م�ؤهل لال�ستفادة من ميزة

هل �أت�صل مب�ساعدة بور�شه �إن
�أردت �أن �أحجز موعدا ً ل�سيارتي يف

ال�سيارة البديلة؟

�صممت م�ساعدة بور�شه لتوفر

الفئات املمكن احل�صول عليها حيثما

مركز خدمة بور�شه؟

خدمات �إدارة متاعب الطريق ولكن،

خم�سة �أيام .هل �س�أكون م�س�ؤوال ً

عن حتمل تكاليف ا�ستئجار الأيام

مكيف هواء �سيارتي ال يعمل .هل

�سيارتك ،ف�ستحتاج لأن تقود �سيارتك

االئتمانية معهم.

�سيارتي �سي�ستغرق فرتة تزيد عن

حمتمل عندما تقوم بقيادة �سيارتك.

للمطالبة مب�ستحقات ت�أمني

وتثبت �إجراءات مطالباتك
اخلا�صة بك
ّ

ا�ستئجار �سيارة ،ولكن �إ�صالح

نعم �ست�ساعدك م�ساعدة بور�شه يف

�سيارتي �إىل الوكيل؟

احلادث املروري؟

رت ّبت يل م�ساعدة بور�شه

عدم التمكن من �إغالق �صندوق

تف�ضل �أن ت�سلم �سيارتك �إىل مركز

مزودي اخلدمة واملَرافق القادرة على تقدمي

لل�سيارة التي تقودها.

هل �أت�صل مب�ساعدة بور�شه عند

م�ستويات اخلدمة ،ف�إن م�ساعدة بور�شه

خدمة بور�شه بديل �سيرتتب عليك

�أثناء اخلدمة ،بتزويدك مبركبة مماثلة

مع مركز خدمة بور�شه من اختيارك.

�سيارتي؟

وحدها م�س�ؤولة عن كافة الرتتيبات.

نظرا ً للعمليات الت�شغيلية اال�ضطرارية

ا�ستئجار �سيارة .ماذا �ستكون

�ستكون ال�سيارة البديلة من �أحدث

الإ�ضافية؟

�ستزودك م�ساعدة بور�شه ب�سيارة

بديلة ملدة �أق�صاها � 5أيام .بعد انتهاء

هذه املدة �ستتحمل م�س�ؤولية

ت�سديد تكاليف اال�ستئجار مقابل

الأيام الإ�ضافية.

كيف ميكنني �أن �أ�سجل تغيريا ً يف
العنوان �أو امللكية يف م�ساعدة
بور�شه؟

يوجد منوذج خا�ص بتغيري العنوان

الكتيب.
وامللكية مت�ضمن يف هذا
ّ

توفرت .لن ت�ضمن م�ساعدة بور�شه،
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التغطية اجلغرافية لبور�شه
يف منطقة ال�رشق الأو�سط

الدليل الإر�شادي للم�صطلحات
م�ساعدة بور�شه غري قابلة للتحويل من

تبني ال�صفحات التالية ،جمموعة

مالكي بور�شه اجلدد .يرجى مالحظة

م�ساعدة بور�شه .يرجى قراءتها بعناية

�سيارة �إىل �أخرى ،بل قابلة للتحويل �إىل

املزايا العديدة التي يقدمها برنامج

توفر م�ساعدة بور�شه تغطية
يف املناطق اجلغرافية التالية:

املتعلقة بذلك ال تت�ضمن ب�أي �شكل

ال�شاملة� .إن مل تكن مت�أكدا ً فيما

البحرين

الغيار �أو �إ�صالح �سيارتك ،ما مل تكن

من م�ساعدة بور�شه ،يرجى االت�صال

الأردن

املُ�صنِّع بح�سب ال�رشوط.

م�رص

الكويت
لبنان

ُعمان
قطر

اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة

اليمن

�ستو�سع م�ساعدة بور�شه من مناطق

�أن مزايا م�ساعدة بور�شه ،والتغطية
من الأ�شكال ،دفع تكاليف قطع

قطع الغيار مغطاة عن طريق �ضمانة

فائقة لتتمكن من فهم كافة املزايا
�إذا كانت �سيارتك م�ؤهلة لال�ستفادة

مب�ساعدة بور�شه على الرقم الهاتفي
بي على الغالف الأمامي
امل ُ نَّ
ُ
لهذا الكتيِّب.

ال�رشوط والأحكام العامة،
املتعلقة باملزايا الواردة يف
م�ساعدة بور�شه.
الظروف اجلوية ال�سيئة

يف �أحوال الطق�س الرديئة مثل

العوا�صف الرملية ،الفيَ�ضانات ،والرعد
والربق الذين ي�شكلون خطرا ً على
حركة ال�سري ،قد ي�صبح �إجراء بع�ض
العمليات م�ستحيال ً حتى تتح�سن

�أحوال الطق�س .يف مثل هذه الأحوال،

تنح�رص �أولويتنا يف �ضمان ا�صطحابك

مع الركاب �إىل مكا ٍن �آمن .قد ال نتمكن

من قطر �سيارتك حتى ت�سمح لنا
الظروف اجلوية بذلك.

احلقوق

للتحكيم يف حل اخلالف .حتتفظ

م�ساعدة بور�شه باحلق يف �سحب �أو
تعديل خدمات هذا الربنامج.

العوائق الرئي�سية

لن تكون م�ساعدة بور�شه م�س�ؤولة عن

الف�شل �أو الت�أخري يف تقدمي اخلدمات

تغطيتها بح�سب �إن�شاء مراكز خدمة

يحق مل�ساعدة بور�شه ،يف حالة البيانات

املن�صو�ص عليها يف بنود اخلدمة املبينة

بها تباعاً.

حدوث اختالف يف وجهات النظر ناجم

�أو الت�أخري ناجما ً عن عوامل طبيعية

للطرفني ،حتتفظ م�ساعدة بور�شه

�سلطات حكومية �أو �سلطة دولية �أو

جديدة معتمدة لبور�شه� .سنعلمك
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املزيفة ،رف�ض �أي �أو كل املزايا .يف حال

يف هذه الوثيقة �إن كان هذا الف�شل

عن عدم التو�صل �إىل حلو ٍل مر�ضية

�أو بفعل عدو �أو عوامل �سماوية �أو

بحق تعيني طرف ثالث ُم�ستقل يعمل

جهة �سيا�سية �أو �أي ق�سم �أو وكالة
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الدليل الإر�شادي للم�صطلحات

تُطبق ال�رشوط املذكورة �سابقاً ،طاملا

لبنانُ ،عمان ،قطر ،اململكة العربية
ال�سعودية ،الإمارات العربية املتحدة،

اخلدمات وحاالت
التغطية

ُّ
تعطل ال�سيارة

مالحظة :يرجى مراعاة �أن التغطية

واخلدمات يف اليمن ،قد تكون حمدودة.

�إن خدمة م�ساعدة بور�شه على

الطريق ،تتوفر على مدار ال�ساعة يف

ٍ
حادث مروري،
كهربائي �أو ميكانيكي �أو

املركبة امل�ؤهلة

والت�رشيعات املحلية ،وتتوفر حيث ميكن

كلياً ،وبالتايل عدم �صالحيتها للقيادة.

كجزء من هذه اخلدمة ،يُتوقع من
املركبات �أن تكون يف حالة معينة،

كان بالإمكان تطبيقها خالل فرتة
خدمة �سارية للمركبة امل�ؤهلة.

«تعطل ال�سيارة» يعني �أي خللٍ

ما ي�ؤدي �إىل توقف ال�سيارة امل�ؤهلة

يف حال تعطل ال�سيارة ،وانطالقا ً من

منظماتية �أو ما يرتبط بها �أو ما قد

ين�ش�أ بداخلها� ،أو بفعل عمل �إرهابي �أو

حرب �أو كارثة وطنية �أو حريق �أو �شغب

امل�ستفيد
امل�ستفيد هو مالك �سيارة بور�شه

احلر�ص على �سالمتك ال�شخ�صية ،ت�أكد

من اتباعك لكافة القوانني املرورية ،وبادر

على الفور باالت�صال مب�ساعدة بور�شه.

جهة حلل النزاع �أو القوانني ال�صادرة من

�سجلة� .إ�ضافة �إىل �أي من
امل�ؤهلة وامل ُ َّ
خولني من قبل املالك
الأ�شخا�ص امل ُ َّ

ددة
مناطق التغطية املُح َّ

م�رص �أو اليمن� ،أو بفعل �أعمال تخريبية

القيا�سي لل�سيارة (احلد الأق�صى

يتوفر برنامج م�ساعدة بور�شه الذي

خارجة عن �إرادتنا.

تبعا ً لطراز ال�سيارة ،وي�ستثنى يف

�أو وباء �أو �أوامر �صادرة عن �أي حمكمة �أو
�إحدى دول جمل�س التعاون ،الأردن ،لبنان،

والإ�رضابات واحلظر �أو نتيجة لأ�سباب

لقيادة املركبة ،و�أي من عدد الركاب
للركاب ،والذي تن�صح به بور�شه

ذلك الركاب الذين ي�ستقلون املركبة

َّ
الركاب من
من الطريق) حيث يُعترب
امل�ستفيدين �أي�ضا ً من م�ساعدة بور�شه.
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ميكنك االعتماد عليه واملالئم مل�ساندتك،

يف العديد من دول املنطقة ،وذلك

للتمكن من م�ساعدة �سائقي بور�شه

ب�أف�ضل الو�سائل .تتوفر هذه اخلدمة يف
الدول التالية :البحرين ،الأردن ،الكويت،

اليمن وم�رص.

للتمكن من �أن تكون م�ؤهلة لال�ستفادة
من هذه اخلدمة يف كافة الأوقات.

لت�أهيل املركبة ،يجب �أن تكون �سيارتك

البور�شه �ضمن نطاق �ضمانة �سارية

املفعول وم�سجلة بعد تاريخ  1يناير

 ،2011و�أن يكون قد مت �رشا�ؤها من �أحد

وكالء بور�شه �ضمن املنطقة املُغطاة،
يرجى عدم الرتدد يف االت�صال

ب�أقرب مركز خدمة بور�شه �أو رقم

م�ساعدة بور�شه.

والتكلفة املرتبطة به ،يتحملها
امل�ستفيد.

الت�شغيل املبدئي ببطارية

خارجية

يف حال احلاجة للت�شغيل املبدئي

املناطق ،وذلك متا�شيا ً مع كافة القوانني

لل�سيارة بوا�سطة بطارية خارجية،

�سيتم تقدمي اخلدمة دون �أية تكلفة

تطبيق اخلدمة عن طريق مركبة يف

على امل�ستفيد ،ويف حال كان الت�شغيل

الطرقات العامة (ويف حال «خارج

املبدئي لل�سيارة ببطارية خارجية غري

نافعاً� ،سيتم قطر املركبة لأقرب مركز

الطريق/كافة املناطق» حيث ميكن

الو�صول لها ،وحيث ي�سمح به القانون
املحلي ،ويخ�ضع للمعوقات املذكورة
�أدناه) .لكن ،يف حال الظروف اخلارجة

عن امل�ألوف يف �أوقات وحاالت نادرة ،قد

عملية قطر ال�سيارة

يف حال حدوث �أي طارئ ي�ؤدي �إىل

تعطل ال�سيارة امل�ؤهلة ،ف�إن م�ساعدة

خدمة بور�شه ،و�ضمن نطاق نفقات ال

البور�شه� .إن انثقاب �أو ت�رسُّب الهواء
�أو تَلَف الإطار يف مركبة بور�شه

تتعدى  200دوالر �أمريكي.

التزويد بالوقود

امل�ؤهلة ،ميكن ا�ستبداله بالإطار

تكون هنالك عوامل �أو ظروف خارجية،

بور�شه �ستوفر لك قدر الإمكان� ،سيارة

االحتياطي للمركبة امل�ؤهلة ودون �أي

املثال :ال ميكن توفري م�ساعدة بور�شه

خدمة بور�شه ،وذلك �ضمن حدود

اخلدمة ،يجب �أن يتم االحتفاظ بالإطار

قد تعيق تقدمي اخلدمة .على �سبيل

على الطرقات عند �أو يف حالة ظروف
الطق�س ،ظروف �أمنية �أو �أية حاالت

تقوم بقطر �سيارتك �إىل �أقرب مركز

تكلفة ال تتجاوز الـ  200دوالر �أمريكي.

�أخرى جتعل من تقدمي اخلدمة م�ستحيال ً

تغيري الإطار املثقوب

الأ�شخا�ص �أو املعدات الالزمة من �أجل

نن�صحك دائما ً باالحتفاظ ب�إطار
احتياطي منا�سب داخل �سيارتك

�أو قد ي�شكل خطرا ً على �سالمة
توفري اخلدمات.

حر�صا ً على �سالمتك ور�ضائك،

يف حال نفاد الوقود من �سيارتك ومل

تكلفة �إ�ضافية للم�ستفيد .يف هذه

االحتياطي داخل ال�سيارة وبحالة جيدة
طوال الوقت� .إن تعذر القيام بهذه

اخلدمة� ،سيتم قطر ال�سيارة لأقرب
مركز خدمة بور�شه ،و�ضمن نطاق

نفقات ال تتعدى  200دوالر �أمريكي.

�أي ت�صليح حمتمل لإ�صالح الإطار

تكن جمهزا ً ملثل تلك احلالة ،توفر لك

م�ساعدة بور�شه الوقود الكايف وذلك
حلد �أق�صاه ع�رشة ليرتات لإي�صالك

لأقرب حمطة تزوِّد بالوقود� .أية كمية
وقود �إ�ضافية ،تعود بامل�س�ؤولية على

امل�ستفيد .تكلفة الوقود يتم دفعها من
ِقبل امل�ستفيد.
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ن�سيان املفاتيح داخل ال�سيارة

من الأمور الكثرية احلدوث ،ن�سيان

مفاتيح ال�سيارة داخلها .يف حال

حدوث ذلك� ،سنوفر لك امل�ساعدة يف

فتح املركبة ،ودون �أية تكلفة �إ�ضافية

على امل�ستفيد ،على �أن تكون مفاتيح

املركبة امل�ؤهلة داخل ال�سيارة.

�ستحاول م�ساعدة بور�شه دائما ً تزويدك
باحلل ال�رسيع واملنا�سب لفتح ال�سيارة،

وذلك با�ستخدام �أكرث الطرق العملية.
لكن ،ومبا �أن �أنظمة الأمن احلديثة قد

جتربنا على ا�ستخدام الفتح بالقوة.

يف هذه احلالة ،يتحمل امل�ستفيد �أية

تعوي�ض تكلفة �سيارة الأجرة

ميكنك االطمئنان دائما ً على �أن برنامج

�سيارات متعاقدة مع م�ساعدة

حال تعذُّر �إ�صالح �أية مركبة م�ؤهلة

امل�ستطاع ،ا�ستئجار �سيارة بور�شه �أو

م�ساعدة بور�شه لن يرتكك عالقاً .يف
يف املكان ،ويف حال تعذُّر توفر قدرات
�أو �رشوط التنقل ل�سيارة القطر ،ف�إن

امل�ستفيد �سي�ستقل �سيارة �أجرة �إىل

�أية �سيارة من الفئة احلديثة ،ويخ�ضع

و�إال ،ف�إن خدمة ا�ستئجار �سيارة قد ال

ذلك للتوفر� .سيتم ا�ستئجار ال�سيارة

ال�ستخدامك ال�شخ�صي ودون �سائق.

قيادة �سارية ووديعة من بطاقة ائتمان،
تكون م�ضمونة يف بع�ض الدول ،يُطلب
رخ�صة قيادة ُم�ستخرجة من �أكرث من

بالتايل:

�أمريكي.

و�رشوط خدمة �رشكة ت�أجري ال�سيارات،

ال�سيدة ال�ستئجار �سيارة� .إ�ضافة �إىل

ال�شخ�صي  PIوالت�أمني �ضد حوادث

�أن يكون امل�ست�أجر قد جتاوز الـ 25

الوقود واملخالفات املرورية ،وتكاليف

من العمر.

نطاق نفقات ال يتعدى  100دوالر

ا�ستئجار �سيارة

هذه اخلدمة ،املوافقة على �أحكام

و�سيتحمل امل�ستفيد الت�أمني

يف حال تعطل �سيارتك البور�شه،

اال�صطدام  CDWوكذلك تكاليف

�سيارتك اىل �أقرب مركز خلدمة بور�شه

املرور من الطرقات ذات بوابات الدفع،

�ستقوم م�ساعدة بور�شه بنقل

بالقوة.

�ستقوم م�ساعدة بور�شه ،عندما يكون

تعذر ا�صالح �سيارتك خالل � 48ساعة،
ذلك ممكنا ،با�ستئجار �سيارة بديلة لك

لت�ستعملها وذلك ملدة اق�صاها خم�سة
�أيام ،وبكلفة ال تتجاوز  250دوالر
�أمريكي يف اليوم.

ال�رشوط
لال�ستفادة من خدمة م�ساعدة بور�شه

�أقرب مركز خدمة بور�شه ،وذلك �ضمن

تكاليف ناجمة عن التَلَف ،وقد يُطلب
منه/منها الإم�ضاء على ت�رصيح
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بور�شه� .ستحاول م�ساعدة بور�شه قدر

ال�سيارة� .سيُطلب من امل�ستفيدين
حيازة هوية �شخ�صية �سارية ورخ�صة

يجب على كافة امل�ستفيدين من

لتحديد العطل وا�صالحه ،ويف حال

يخولنا مبوجبه على فتح ال�سيارة
ّ

�سيتم توفري �سيارة عرب �رشكات ت�أجري

وتكاليف الأيام الإ�ضافية ال�ستئجار

الدليل الإر�شادي للم�صطلحات

مدة �سنة .يف بع�ض احلاالت ،قد تن�ص
الرخ�صة على عدم �أهلية ال�شخ�ص/

ما �سبق ،ت�شرتط املتطلبات الت�أمينية

من العمر ب�رشط �أن ال يتجاوز 65

على الطرقات ،على امل�ستفيد �أن يقوم

 -االت�صال مب�ساعدة بور�شه ب�أ�رسع

وقت ممكن ،وذلك لإعالمنا بتعطل
ال�سيارة �أو �أية م�شكلة �أخرى ،مع

تزويدنا مبح�ض الإرادة ،بكامل
املعلومات الالزمة.

 القيام باتخاذ كافة الإجراءاتاالحرتازية للت�أكد من �سالمة

امل�ستفيد (امل�ستفيدين) و�أن
ال�سيارة م�ؤهلة.

�	-أن ال يقوم امل�ستفيد برتتيب

الإجراءات بنف�سه/بنف�سها �أو ال

يقوم بعر�ض �أو التعهد ب�أن اخلدمات
�ستُدفع من ِقبل م�ساعدة بور�شه.

 اال�ستجابة لأحكام و�رشوط برنامجم�ساعدة بور�شه على الطرقات.

اال�ستثناءات
م�ساعدة بور�شه غري م�س�ؤولة عن دفع
�أو توفري خدمة م�ساعدة بور�شه على
الطرقات ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،
يف احلاالت التالية:

ا�ستثناءات برنامج م�ساعدة

بور�شه

• تعطل مقيا�س الوقود.

• عداد ال�رسعة ال يعمل.

• مكيف الهواء ال يعمل.

• باب (�أبواب) الركاب ال ميكن فتحها،

وال يوجد �أحد يف داخل �سيارة بور�شه.

•	ال ميكن فتح �صندوق ال�سيارة.

• مزيالت ال�ضباب الأمامية واخللفية

	ال تعمل.

• البوق ال يعمل.

• مرايا الأبواب مت�رضرة.

• ناقل احلركة عالق على النمط

• املر�آة اخللفية مت�رضرة ولكنها ال
حتجب الر�ؤية عن ال�سائق.

• غطاء الوقود مت�رضر �أو فيه خلل
ٍ
كاف يف خزان مركبتك
ويوجد وقود
ميكنك من الو�صول �إىل �أقرب مركز
خدمة بور�شه.

• ال�سقف القابل للطي ال يفتح.

• ال�سقف الواقي لل�شم�س ال يفتح.
• ال�سقف الواقي لل�شم�س ال يغلق
ولكن الطق�س معتدل وال�سيارة

لي�ست معر�ضة لأي خطر حقيقي.

•	ال ميكن فتح النوافذ.

•	ال ميكن �إغالق النوافذ لكن الطق�س
معتدل ،و�سيارة بور�شه لي�ست 		
معر�ضة خلطر حقيقي.

•	�إعدادات املقعد ال تعمل ،لكن ميكن
قيادة ال�سيارة ب�أمان.

•	�إ�ضاءة م�صابيح التحذير للو�سائد
الهوائية.

•	�إ�ضاءة م�صابيح التحكم باالحتكاك
والتتبع.

•	�إ�ضاءة م�صابيح �أخرى ذات �صلة

بتحذيرات ال عالقة لها بتحذيرات

ال�سالمة واخلدمة.

• نفاد �سائل ما�سحات الزجاج
الأمامية.

• املا�سحات الأمامية ال تعمل لكن
ظروف الطق�س عادية.

• امل�ساحات اخللفية ال تعمل.
يرجى املالحظة �إىل �أن مزايا م�ساعدة

ب�أي �شكل من الأ�شكال ،بدفع تكاليف

تعمل ،لكن ال يوجد ركاب يف 		

قطع الغيار �أو تكاليف الإ�صالح

ال�سيارة.

ال�سيارة غري معطلة و�صوت الإنذار ال
يُطلق �صوتا ً م�ستمراً.

•	�إ�ضاءة م�صابيح املكابح ABS

بور�شه ،والتغطية املتعلقة ،ال تقت�ضي

•	�أحزمة الأمان اخلا�صة بالركاب ال

• يوجد خلل يف نظام الأمن ولكن

الريا�ضي/ال�شتاء.

ل�سيارتك البور�شه ،فيما عدا �أن تكون

قطعة الغيار مغطاة ب�ضمانة املُ�صنِّع،
تُطبق الأحكام وال�رشوط.
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م�ساعدة بور�شه غري م�س�ؤولة عن دفع
�أو توفري خدمة م�ساعدة بور�شه على

الطرقات ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش،
يف احلاالت التالية:

• الأعطال الكهربائية �أو امليكانيكية
التي ال ت�ؤدي �إىل توقف ال�سيارة

امل�ؤهلة عن العمل.

• ظروف الطق�س ال�صعبة ،مثل

الأمطار الغزيرة ،الرياح العاتية،

عوا�صف الرمل �أو البرَ َد ،الثلوج،
الفي�ضانات � ...إلخ.

• ال�سيارة امل�ؤهلة التي يف حالة

غري �صاحلة للقيادة �أو مل يتم �إجراء

ال�صيانة لها بح�سب تو�صيات

بور�شه.

• حاالت االحتيال من ِقبل امل�ستفيد

ٍ
�شخ�ص �آخر يحاول اال�ستفادة
	�أو �أي
من مزايا الربنامج.

6/18/13 9:41 AM

• احلاالت التي يكون فيها امل�ستفيد
من املركبة امل�ؤهلة ،حتت ت�أثري

الكحول �أو املخدرات� ،أو حيازة رخ�صة

قيادة غري �سارية �أو غري �صاحلة لقيادة
فئة املركبة امل�ؤهلة� ،أو انتهاك

القوانني املتعلقة بتحميل الركاب �أو
حتميل احليوانات �أو الأج�سام يف

املركبة امل�ؤهلة.

• الأعمال الإرهابية� ،أحداث ال�شغب

واال�ضطرابات� ،أو �أي �أحداث متعلقة
بقوات اجلي�ش �أو الأمن �أو املنظمات.

• �أية م�ساندة �أو عناية طبية

ُم�سمى م�ساعدة بور�شهُ ،معدة للتوفر

دون �أية تكلفة على امل�ستفيد� ،إال �أننا
نرغب بتو�ضيح عدم م�س�ؤوليتنا عن

	�أو �إ�ساءة.

موجودة داخل �سيارتك الـ بور�شه.

والرايل و�سباقات ال�رسعة والتحمل،

• تكاليف ِقطع الغيار.

وي�ستثنى من ذلك ال�سباقات التي

• �أية تكاليف مرتتبة دون موافقة

تُنظم يف مدر�سة قيادة بور�شه،

وجتربة قيادة بور�شه ،ونادي بور�شه.
• ا�ستخدام ال�سيارة امل�ؤهلة لنقل

حمروقات ،متفجرات �أو مواد نووية.

• �أية تكاليف �إ�صالح للمركبة امل�ؤهلة

مع �أن اخلدمات املوفرة والتي تندرج حتت

• �أي خ�سارة لأية مقتنيات حممولة �أو

	�إ�ضافة �إىل املراهنات والتحديات،

تندرج حتت بولي�صة ت�أمني امل�ستفيد.

• ظروف َمرَ�ضية �أو ظروف طبية.

• الأذى �أو الإ�صابة الناجمة عن ق�صد
من ِقبل امل�ستفيد� ،أو التي ينجم

• اال�شرتاك يف �سباقات ال�سيارات

• �أي ا�ستحقاق �أو مطلب �أو نفقات

	�أو �أي مركبة.

احلاالت التالية:

عنها اال�شرتاك يف عمل �إجرامي

مالحظة هامة :تغيري امللكية  /العنوان

م�ساعدة بور�شه� ،أو غري مذكورة يف
هذا ُ
الكتيِّب.

• �أية م�ساعدة �أو خدمات ُمرتبة
بالنيابة عن امل�ستفيد ،ودون موافقة
م�ساعدة بور�شه.

للم�ستفيد �أو �أي �شخ�ص.

• �أية عواقب من اخل�سائر الناجمة �أو
• اخل�سائر غري املبا�رشة والناجمة نتيجة
لعدم توفري �أو ف�شل تقدمي خدمات

امل�ساعدة على الطرقات.

يف حال اعتقدت م�ساعدة بور�شه ب�أن
العطل حا�صل نتيجة لعدم �صيانة

�سيارة الـ بور�شه ،ف�إننا نحتفظ بحق
طلب ِ
�س ِ
جل اخلدمة وبحق قطر ال�سيارة
املبا�رش �إىل مركز خدمة بور�شه.

�إن م�ساعدة بور�شه غري قابلة للتحويل من �سيارة لأخرى ،لكنها قابلة للتحويل من مالك بور�شه �إىل �آخر.
�إن رغبت يف حتويل ملكية �سيارتك �أثناء فرتة التغطية ،ينبغي على املالك اجلديد ملء منوذج تغيري امللكية و�إعادته �إلينا على العنوان املبني �أدناه
حتى يت�أهل لال�ستفادة من مزايا الربنامج .ميكن ا�ستخدام النموذج ذاته لتغيري العنوان.

بور�شه ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا م.م.ح� ،ص.ب ،341356 :واحة دبي لل�سيليكون ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف  ،(+971) 4 3569 911فاك�س ،(+971) 4 3569 991 :بريد �إلكرتوينinfo@porsche-me.ae :
املالك اجلديد :اللقب (ال�شيخ/الربوفي�سور/الدكتور/ال�سيد/ال�سيدة)
املهنة
عنوان
عنوان

اال�سم الأول

ا�سم العائلة

ا�سم ال�رشكة
املنزل
املكتب

هاتف

(املنزل)

رقم ال�شا�سيه

رقم الت�سجيل

تاريخ �أول ت�سجيل

تاريخ امللكية اجلديدة

(املكتب)

يرجى الت�أكد من �صحة املعلومات وتدقيقها من قبل املالك اجلديد .ن�شكرك على ح�سن تعاونك.

املحول
توقيع املالك
ِّ

توقيع املالك اجلديد

�إن البيانات املقدمة من قبلك �ست�ستخدم فقط �ضمن بور�شه و�رشكاتها التابعة بهدف �إطالعك على
كافة املنتجات واخلدمات اجلديدة� .إذا مل ترغب بتلقي املزيد من املعلومات ،يرجى و�ضع �إ�شارة هنا.
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