
• يسري هذا العرض على جميع الشاحنات التي مضى من عمرها ما بين )3 – ٧ سنوات( على أن ال يكون 
عدادها قد تجاوز )٧00.000 ألف كيلومتر(. 

• يسري هذا العرض حتى 3١ ديسمبر ٢0٢0 م.
• تحتفظ شركة “جبكو” بحقها في قبول أو رفض أي شاحنة وذلك تبعًا لعمر الشاحنة وحالتها العامة.

• األسعار املوضحة ال تشمل ضريبة القيمة املضافة.
• تطبق الشروط واألحكام.

* على أن تستوفى مقدمًا.

راحة بالك كاملة مع باقة “الصيانة الشاملة”.
 

أكتروس  املستعملة طراز  لرأس شاحنتك  الشاملة”  “الصيانة  باقة  الكاملة مع  البال  راحة  أن تحقق  يمكنك   .. اآلن 
)Actros – 4x2(؛ فهذه الباقة ستوفر لك خدمات الصيانة والضمان املمتد ملدة عامين )أو 300.000 كيلومتر( بدءًا 

من تاريخ شراء الباقة.

تكاليف  لك  الشاملة” ستغطي  “الصيانة  باقة  أن  الصيانة؛ حيث  تكاليف  ارتفاع  بشأن  للقلق  اليوم  بعد  داعي  وال 
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.

فال تدع هذه الفرصة تفوتك وبادر لطلب “الصيانة الشاملة” وأمِّن سالمة شاحنتك وراحة بالك واستمرار أعمالك.

التكلفة الشهرية للباقة:

ريـــال٢٫٣٠٠
سعودي

*
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عمليات الصيانة

عمليات القطع اإلستهالكية

نوع الصيانة

تغيير زيت وفلتر املحرك

تغيير زيت الجيربوكس مع زيت الديفرنس

تغيير فلتر الديزل مع تنظيف الفلتر األولي

تغيير الفلتر األولي للديزل مع تغيير مصفي املـاء

تغيير فلتر الهواء

تغيير فلتر املكيف

استبدال خراطيش الحبيبات الخاصة بمجفف الهواء 
املضغوط )باستخدام جهاز فصل الزيت(

V3 - تحقق وضبط تصفية صمام

التشحيم والتليين العام

فحص وتليين محاور العجالت األمامية

أعمال خاصة بالسالمة

صيانة إضافية سنوية

تغيير األقمشة للمحور األمـامي

تغيير األقمشة للمحور الخلفي

املحور األمامي األول - استبدال قرص الفرامل

املحور الخلفي األول - استبدال قرص الفرامل

مساحات النافذة األمامية

استبدال السير

تغيير طقم الكلتش

تغيير البطارية

املصابيح األمامية

مصابيح اإلضاءة الخلفية واإلشارات

مصابيح الفرامل

األنوار الجانبية )ليد(

املصابيح العلوية )التحذيرية(

نوع القطع اإلستهالكية العدد



Complete peace of mind with
Complete maintenance.
Now you can buy peace-of-mind for your used Actros (4x2) Tractor heads, with the “Complete” 
maintenance package, which serves as both a service package and an extended warranty 
for 2 years (or 300 000 km) from the day you buy the package.

You won’t have to worry about rising maintenance costs anymore, as the “Complete” 
maintenance package covers all Mercedes-Benz genuine parts, recommended fluids, and 
labor for any and all preventative maintenance services, wear & tear replacements, and post 
warranty repairs that may be required.

Get the “Complete” maintenance package for your used Mercedes-Benz truck, today.

* Payment in advance required.

• This offer is applicable on all used Tractor Heads between 3 to 7 years old, with a mileage up 
to 700,000 km.

• This campaign is valid until 31st of December 2020.
• JIPCO reserves the “Vehicle Acceptance” Right according to vehicle age and technical stand.
• All displayed pricings do not include VAT.
• Terms and conditions apply.

Package Price - monthly over 2 years:

2,300SR. *
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Maintenance Operations

Wear & Tear Operations

Maintenance Operation name

Wear & Tear Operation name

Engine - oil and filter change

Transmission - oil change (incl. transfer case where 
applicable)

Replace fuel filter and clean fuel prefilter (drain)

Replace fuel prefilter & replace water separator

Replace air filter

Replace recirculation filter for A/C system

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

Check and adjust valve clearance - V3

General Telligent lubrication

Front wheel hubs: check & lubricate

Safety related work

Additional time based servicing: J1 - yearly

1st front axle - brake pads replacement

1st rear axle - brake pads replacement

1st front axle - brake disc replacement

1st rear axle - brake disc replacement

Windshield wiper blades

Replace V-belt

Replace clutch kit

Replace battery

Headlamp high-low bulb

Tail light and signal bulbs

Park light bulbs

Side light park (LED)

Beacon light bulbs

Occurrence

Occurrence

15
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7

7

3

2

3

5

2
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