
ضمانة بورشه المعتمدة.
ملتزمون بالجودة. ملتزمون بشعارنا.



ياضية.  روعة السيارات الر
نجود بها كّل يوم.

ماذا يمكن أن يكون أفضل من قيادة بورشه؟ ال شيء. 
وإلبقاء سيارتك على حالتها المتفّوقة المعهودة، نقّدم 

لك برنامج ضمانة بورشه المعتمدة. فكّل واحدة من 
سيارات بورشه ُصممت لتدفعك إلى األمام مع كل 

كيلومتر  تجتازه. ونحن سنبقى أوفياء لهذا المبدأ، كوننا 
ملتزمين بشعارنا. 

ال تتسم سيارات بورشه باألداء العالي وتجربة القيادة 
يدة فحسب، بل بمتانتها التي تتحدى الزمن أيضًا. وهذا  الفر

خير دليل على أننا ملتزمون بالمصداقية والجودة الممّيزة. 
لدرجة أننا مستعدون أن نتعهد بالحفاظ على وعودنا خطيًا. 

سواء أكنت ترغب في تمديد الضمانة الحالية )برنامج 
تمديد ضمانة بورشه( أو الحصول على ضمانة مستقلة 

)إذا لم تعد سيارتك خاضعة لتغطية ضمانة(، ستمنحك 
ضمانة بورشه راحة البال والطمأنينة لفترة تمتد حتى

10 سنوات. 

وكالمتوقع، ال تقل ضمانة بورشه المعتمدة عن ضمانة 
سيارتنا الجديدة، واألهم أنها %100 من بورشه. 



الجودة وراحة البال.

مع ضمانة بورشه المعتمدة
تنعم بالمزايا التالية:

ية عالميًا ويمكن الحصول  الضمانة سار  •
عليها من أي مركز بورشه

الضمانة غير مقّيدة بمسافة محّددة   •
يانها خالل مدة سر

تغطية جميع أعمال التصليح، بما في   •
ذلك تكاليف القطع واليد العاملة*

ال تكلفة إضافية في حال تقديم  • 
مطالبة

استخدام قطع بورشه األصلية حصًرا   •
وتركيبها من ِقبل فريق بورشه الفني 

المعتمد
ية تتراوح من 12 إلى فترة زمنية اختيار  • 

24 شهرًا

تغطية سيارات بورشه لفترة تمتد حتى  • 
10 سنوات

يق  خدمة مساعدة بورشه على الطر  •
إجراءات سهلة وبسيطة يتم إكمالها  • 

في كل مراكز بورشه
في حال تم بيع سيارة بورشه مملوكة   •

يان الضمانة  ُمسبقًا خالل مّدة سر
)من عميل إلى آخر( أو إلى أحد مراكز 

 بورشه، يتّم نقل الضمانة وشروطها
إلى المالك الجديد** 

ُتطبق الشروط واألحكام. يرجى مراجعة شروط ضمانة بورشه المعتمدة لكامل التفاصيل.    *
إذا قررت بيع سيارتك إلى عميل آخر، فمن الممكن نقل الضمانة إلى المالك الجديد. وبهذا تكون ميزة ُتضاف   **

إلى باقة مزايا بورشه العديدة التي ستجذب الشاري المحتمل. بالتالي، يجب على المالك الجديد إبالغ مركز 
بورشه األقرب إليه إلتمام معامالت نقل الضمانة. ولكن تنتهي صالحية الضمانة في حال تّم بيع السيارة لجهة 

أخرى )مثل وكيل سيارات تجاري غير ُمعتمد من بورشه أو جهة تأجير تجاري( بهدف بيعها من جديد.



تشمل ضمانة بورشه المعتمدة خدمة المساعدة من 
يد من الطمأنينة في حالة  بورشه على مدار الساعة، لمز

حدوث أّي عطل أو حادث أثناء تنقلك.

إذا تعّذر تصليح سيارتك بورشه على الفور، سنتكفل بنقلها، 
من البيت أو أي مكان، إلى أقرب مركز خدمة بورشه ومن 

دون أي كلفة إضافية.

وتشمل خدمة المساعدة من بورشه على المزايا التالية*:
ين، األردن، الكويت، لبنان، ُعمان، التغطية في البحر  • 

 قطر، السعودية، المغرب، تونس، الجزائر،
اإلمارات العربية المتحدة، اليمن، مصر

سحب السيارة  •
تغيير العجالت الُمفرغة من الهواء  •

ية الضعيفة •  تشغيل السيارة ذات البطار
توصيل الوقود  •

يد... والمز  •

اإلمارات

المغرب

الجزائر

تونس

مصر

لبنان
األردن

السعودية

الكويت

اليمن

ين البحر

ُعمان

قطر

يق غير مضمونة. أما خدمات المساعدة لدينا فمضمونة. الطر

يد من المعلومات، تفضل باالتصال بمركز بورشه *للمز



 عند شرائك أسطورة،
يخها. تأّكد من تار

شروط أهلية الحصول على ضمانة بورشه المعتمدة:  

سيارات اإلنتاج من بورشه* التي ال يتعدى عمرها  • 
9 سنوات مع مسافة مقطوعة ال تتجاوز 200000 

كيلومتر. 
يجب أن تكون أعمال تصليح السيارة أو الصيانة ُمنجزة   •

بشكل محترف من قبل أحد وكالء بورشه المعتمدين 
وموّثقة كما هو مفّصل في كتّيب الضمان والصيانة.** 

يتعين إجراء فحص إلزامي مكّون من 111 نقطة.   •
ويجدر تصليح أي أعطال تم الكشف عنها خالل الفحص 

لضمان الموافقة على اإلندراج في البرنامج. 
ال يجدر أن تكون السيارة خاضعة للتعديالت أو سوء   •

االستخدام بما ال يتوافق مع اشتراطات الشركة 
المصّنعة. 

يجب أن تمضي فترة 90 يوًما على األقل على ملكية   •
السيارة قبل التقدم بطلب الحصول على ضمانة 

مستقلة.
عدم استخدام السيارة ألغراض غير مهيأة لها التي   •

 تشمل بيعها لشركات البيع أو التأجير التجاري،
أو تأجيرها، أو نقل الركاب فيها بشكل تجاري.

إن ضمانة بورشه المعتمدة متوفرة لكّل طرازات بورشه )باستثناء  * 
يرا جي تي، 918 سبايدر، سيارات بورشه كاب(. كار

إذا لم يتم االلتزام بجدول صيانة السيارة، فيجب إخضاعها لخدمة  ** 
صيانة كاملة.



 االلتزام والشفافية. فبالنهاية،
ما معنى العالقة التي تنعدم فيها الثقة؟

 تغطي الضمانة الوظائف التشغيلية الخاصة
بمعظم قطع غيار التابعة ألجزاء سيارتك التالية:  

المحرك
االستثناءات: شمعات اإلشعال، سير المحرك بما في   •

ذلك بكرة االنحراف والشّد

مجموعة ناقل الحركة
االستثناءات: قرص القابض وقرص الضغط  •

نظام التعليق / التوجيه
االستثناءات: أدوات امتصاص الصدمات والعجالت،   •

المواد المانعة لتسّرب الهواء من العجالت، خزان نظام 
)PDCC( بورشه للتحّكم الديناميكي بالشاسيه

نظام الكبح
االستثناءات: بطانات المكابح، أقراص المكابح  •

نظام التدفئة / التكييف
يد االستثناءات: غاز التبر  •

األنظمة الكهربائية
ينون االستثناءات: كل المصابيح، )باستثناء مصابيح ز  • 

يات وLED(، الفيوزات، شفرات الماسحات، البطار

الهيكل
يق، إلخ. االستثناءات: بساطات األرضية، مطفأة الحر  •

االستثناءات األخرى – كل الفالتر والسوائل والزيوت والشحوم

كما سيارتك، تتسم ضمانة بورشه المعتمدة بالمصداقية 
والثقة أيًضا. ويعني ذلك، أّن بنودها تفّصل بوضوح 

األجزاء التي ال تغطيها والسبب. 

مع مرور الزمن، تبرز تغييرات مرئية وسمعية على سيارتك  
بورشه من دون أن تؤثر على وظائفها التشغيلية األساسية 

)كظهور الشقوق على الجلد(. والمعروف، أّن بعض 
األجزاء عرضًة للتقادم والتآكل مع الوقت. ولهذا، يجب أن 
تلتزم بجدول الخدمة والصيانة الموضوع لسيارتك بورشه. 
وبما أن التغييرات المرئية والسمعية إلى جانب التغييرات 
الطبيعية بسبب االستهالك والتآكل ال ُتعتبر عيوًبا؛ فهي 

بالتالي مستثناة من بنود تغطية الضمانة.
 

كوننا ملتزمين بالمصداقية والجودة المتمّيزة ال سّيما 
الشفافية والثقة الراسخة _ فبالتالي تمنحك ضمانة

بورشه المعتمدة راحة البال والطمأنينة في كّل تنقالتك 
على الطريق.



الضمانة المستقلة      تمديد الضمانةالطراز

سنتانسنة واحدةسنتانسنة واحدة

يالبوكستر/718 يال4,660 ر يال8,700 ر يال5,930 ر 10,010 ر

يالكايمن/718 يال4,660 ر يال8,700 ر يال5,930 ر 10,010 ر

يال911 يال6,050 ر يال11,280 ر يال7,320 ر 12,590 ر

يالكاِين يال5,830 ر يال10,860 ر يال7,100 ر 12,170 ر

يالباناميرا يال6,050 ر يال11,280 ر يال7,320 ر 12,590 ر

يالمَكان يال5,230 ر يال9,720 ر يال6,490 ر 11,020 ر

الئحة األسعار

األسعار المذكورة أعاله ال تشمل الضرائب المطّبقة محلًيا.
األسعار المذكورة تشمل تكاليف الفحص اإللزامي المكّون من 111 نقطة في حال تمت الموافقة على منح الضمانة.

تحتفظ بورشه بحق إجراء التعديالت على شروط الضمانة من دون إشعار مسبق. السهو والخطأ جائزان في حال حدوثهما. 03/2018
ُتطّبق الشروط واألحكام.

مركز بورشه الدوحة
هاتف 9666 4459
porscheqatar.com




