
بنز-شاحنات مرسيدسالصيانة للباقاتيمكنك الوثوق بها خدمة 
2021-اإلدارة العامة للصيانة 

2021يونيو 30حتى يسري هذا العرض *

.تشمل جميع األسعار الواردة في هذا العرض ضريبة القيمة المضافة**



سعر الباقة باللاير الوصفموديل سنةنوع الباقة

السعودي

(  1)الوقائيةالصيانة

كيلومتر20,000
2014 ~2019

زيت المحرك وفلتر الزيت 

فلتر الوقود

فلتر ُمكيف الهواء

يمسدادة تصريف زيت التشح

1,187

(  2)الوقائية الصيانة

كيلومتر40,000
2014 ~2019

+1الخدمات الوقائية 

مرشح ترسيب الماء

استبدال مرشح الماء

1,343

(  3)الوقائية الصيانة

كيلومتر60,000
2014 ~2019

+1الخدمات الوقائية 

استبدال مجفف الهواء
1,321

(  4)الوقائية الصيانة

كيلومتر80,000
2014 ~2019

+  1الخدمات الوقائية 

استبدال فلتر الهواء

ُمرشح ترسيب الماء

استبدال مرشح الماء

استبدال زيت ناقل الحركة

2,201

(  5)الوقائية الصيانة

كيلومتر100,000

2014 ~2019

+  1الخدمات الوقائية 

استبدال مجفف الهواء  

حشية غطاء الصمام 

وراالمحاستبدال زيت 

2,643

:مجانًاالسالمةفحص
تكلفةعلى٪20بخصمتمتعإضافية،إصالحاتإلجراء

عملأيام5لمدةالعرضهذايسري.الغيارقطع+العمالة

.الباقةشراءمن
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(2040/2041):4×2بنز -الوقائية لشاحنات مرسيدسالصيانةباقات
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية. ال نستخدم سوى قطع الغيار األصلية. األلمانيةدايملرتوصي بها 



سعر الباقة باللاير الوصفموديل سنةنوع الباقة

السعودي

(  1)الوقائية الصيانة

كيلومتر20,000
2014 ~2019

الزيتوفلترزيت المحرك 

الوقودفلتر

الهواءُمكيف فلتر

التشحيمزيتسدادة تصريف 

1,237

(  2)الوقائية الصيانة

كيلومتر40,000
2014~2019

+1الخدمات الوقائية 

مرشح ترسيب الماء

استبدال مرشح الماء

1,393

(  3)الوقائية الصيانة

كيلومتر60,000
2014 ~2019

+  1الخدمات الوقائية 

استبدال مجفف الهواء
1,371

(  4)الوقائية الصيانة

كيلومتر80,000
2014~2019

+  1الخدمات الوقائية 

الهواءفلتراستبدال 

الماءترسيب ُمرشح

مرشح الماءال استبد

استبدال زيت ناقل الحركة

2,603

(  5)الوقائية الصيانة

كيلومتر100,000

2014 ~2019

+  1الخدمات الوقائية 

استبدال مجفف الهواء  

حشية غطاء الصمام  استبدال

وراالمحزيت 

2,895

:مجانًاالسالمةفحص
تكلفةعلى٪20بخصمتمتعإضافية،إصالحاتإلجراء

عملأيام5لمدةالعرضهذايسري.الغيارقطع+العمالة

.الباقةشراءمن

6x4:(3340/3341/4040/4041)بنز -الوقائية لشاحنات مرسيدسالصيانةباقات 
.زيادة وقت التشغيل. تقليل األعطال. خفض التكاليف المستقبلية.. نستخدم قطع الغيار األصلية فقط. األلمانية( Daimler)دايملرتوصي بها 
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:بنز-الهواء لشاحنات مرسيدسمكيف مبرد باقة 

سعر الباقة باللايرالوصفموديل سنةنوع الشاحنة

السعودي

4x2شاحنات 
(2040/2041)

2014~2019
المبرد

صمام التوسيع 

خرطوشة  المرّشح 

مرّشح مكيف الهواء األمامي  

الفريون

Oفحلقات على شكل حر

3,270
8×4و6×4شاحنات 

(3340/3341/4040/4041)
2014~2019

:مجانًاالسالمةفحص
.الباقةشراءمنعملأيام5لمدةالعرضهذايسري.الغيارقطع+العمالةتكلفةعلى٪20بخصمتمتعإضافية،إصالحاتإلجراء
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سعر الباقة باللاير السعوديالوصفموديل سنةنوع الشاحنة

4x2شاحنات 
(2040/2041)

الفحص الكهربائي2019~ 2014

وحدة التحكم

الوسائد الهوائية،)مكونات األمان 

(المكابح

الكشافات

التوصيالت

 6x4شاحنات
(3340/3341)

2014 ~2019299

6x4شاحنات 

(4040/4041)

البطارية2019~2014

تحديث وحدات التحكم

:مجانًاالسالمةفحص
.الباقةشراءمنعملأيام5لمدةالعرضهذايسري.الغيارقطع+العمالةتكلفةعلى٪20بخصمتمتعإضافية،إصالحاتإلجراء

:بنز الكهربائية-باقة شاحنات مرسيدس
والتأكد من حالة التوصيالت الكهربائية. وتوفير استهالك الوقود. لتحسين أداء المحرك-v2.0إلى v1.0من Van CUيرجى تحديث 
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