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Keep this booklet in your vehicle.
Warranty information is provided to protect your investment 
with an outline of procedures for solving any problem you may 
have with your new Chery vehicle. Your Owner’s Manual also 
contains important information. Be sure to read it carefully.

All information is based on the latest data available at the time 
of publication and is subject to change without notice.

Please be aware that any modification to your new Chery vehicle 
could affect its performance, safety or durability and may even 
violate governmental regulations.

احتفظ بهذا الكتّيب في سيارتك.
يتــم تزويــدك بمعلومــات الضمــان لحمايــة اســتثمارك مــن خــال بيــان الخطــوط 
العريضــة إلجــراءات حــل أي مشــكلة قــد تواجههــا فيمــا يتعلــق بســيارتك شــيري 
الجديــدة. كمــا أن دليــل المالــك الخــاص بســيارتك يحتــوي علــى معلومــات هامــة. 

تأكــد مــن قراءتــه بعنايــة.

تعتمــد جميــع المعلومــات علــى أحــدث البيانــات المتاحــة وقــت النشــر، وهــي 
عرضــة للتغييــر دون إشــعار.

يرجــى أن يكــون معلومــًا لديــك أن أي تعديــل بســيارتك شــيري الجديــدة يمكــن أن 
يؤثــر علــى أدائهــا أو أمانهــا أو متانتهــا، وقــد يمثــل أيضــًا انتهــاكًا لألنظمــة الحكومية.

This booklet is a supplement to your Owner’s Manualهذا الكتّيب هو تكملة لدليل المالك الخاص بسيارتك
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The Vehicle and the Owner Information

Customer’s Name and SignatureDealer’s Stamp

Delivery Date

Invoice

Year

Engine#

Owner

Free Service

Address

Tel. Number

Registration#

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

رقم المحركرقم اللوحة

الفاتورة

المالك

صيانة مجانية

العنوان

رقم الهاتف

ختم الوكيلاسم وتوقيع العميل

بطاقة تسجيل الضمان
WARRANTY REGISTRATION 



5

The Vehicle and the Owner Information Delivery Date

Invoice

Year

Engine#

Owner

Free Service

Address

Tel. Number

Registration#

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

رقم المحركرقم اللوحة

الفاتورة

المالك

صيانة مجانية

العنوان

رقم الهاتف

نسخة الوكيل
Dealer's Copy

Dealer's Stampختم الوكيل

بطاقة تسجيل الضمان
WARRANTY REGISTRATION 

يجــب  للعميــل،  الضمــان  كتيــب  إصــدار  عنــد 
هــذہ  فــي  المطلوبــة  البيانــات  بنــود  تعبئــة 
هــذہ  إعــادة  ويجــب  تــام.  بشــكل  البطاقــة 
النســخة إلــى المــوزع ليقــوم بتســجيل الضمــان 

الســيارة. بهــذہ  الخــاص 

اســم وتوقيــع العميل

When the warranty booklet is issued to the 
customer, the required items in this card shall be 
duly filled out. And this copy shall be returned 
to the Distributor so that it may perform the 
warranty registration of this vehicle.

Customer's Name and Signature
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نسخة العميل
Customer's Copy

بطاقة تسجيل الضمان
WARRANTY REGISTRATION 

The Vehicle and the Owner Information Delivery Date

Invoice

Year

Engine#

Owner

Free Service

Address

Tel. Number

Registration#

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

رقم المحركرقم اللوحة

الفاتورة

المالك

صيانة مجانية

العنوان

رقم الهاتف

Dealer’s Stampختم الوكيل يجــب  للعميــل،  الضمــان  كتيــب  إصــدار  عنــد 
هــذہ  فــي  المطلوبــة  البيانــات  بنــود  تعبئــة 
هــذہ  إعــادة  ويجــب  تــام.  بشــكل  البطاقــة 
النســخة إلــى المــوزع ليقــوم بتســجيل الضمــان 

الســيارة. بهــذہ  الخــاص 

اســم وتوقيــع العميل

When the warranty booklet is issued to the 
customer, the required items in this card shall be 
duly filled out. And this copy shall be returned 
to the Distributor so that it may perform the 
warranty registration of this vehicle.

Customer's Name and Signature
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What is Covered

Warranty begins:
The warranty period begins on the date the vehicle 
is first delivered.

Basic Coverage Period:
Chery Alghanim warrants that it will either repair 
or replace any part of the new Chery vehicle that 
is defective in material or workmanship under 
normal use except those items listed under “What 
is Not Covered“ for a period of 6 years or 200,000 
kilometers*, whichever comes first. Warranty 
Coverage is fully transferable to subsequent vehicle 
owner.

Exceptions:
The items specified in the following page are 
covered for periods other than the Basic Coverage.

ما يغطيه الضمان

يبدأ الضمان:
تبدأ فترة الضمان من تاريخ تسليم السيارة.

فترة التغطية األساسية: 
تضمــن شــيري الغانــم أن تقــوم بإصــاح أو اســتبدال أي قطعــة 
مــن ســيارة شــيري الجديــدة إذا كانــت معطوبــة فــي المــواد أو 
البنــود  باســتثناء  العــادي  االســتعمال  ظــروف  فــي  المصنعيــة 
المدرجــة فــي فقــرة »مــا ال يغطيــه الضمــان« لفتــرة مّدتهــا 6 
ســنوات أو 200,000 کیلومتــرًا*، أيهمــا أســبق. تغطيــة الضمــان 

قابلــة للنقــل بشــكل تــام إلــى مالــك الســيارة التالــي.

استثناءات:
البنود المحددة في الصفحة التالية يغطيها الضمان لفترات غير 

فترة التغطية األساسية.

NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

*Terms and conditions apply تطبق الشروط واألحكام*
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Engine:
The warranty covers the original engine that the 
vehicle was equipped by factory for a period of 10 
years or 1,000,000 kilometers*, whichever comes 
first from the original date of sale. This warranty is 
exclusive for the first owner.

Battery:
The warranty covers the original battery that the vehicle 
was equipped by factory and the remote's key battery 
for a period of 1 year or 30,000 kilometers*, whichever 
comes first from the original date of sale.

Shock Absorber:
The warranty covers the original shock absorber 
that the vehicle was equipped by factory for a 
period of 3 years or 60,000 kilometers*, whichever 
comes first from the original date of sale. 

المحرك:
يغطــي الضمــان المحــرك األصلــي الــذي زودت بــه الســيارة مــن 
أيهمــا  كيلومتــرًا*،   1,000,000 أو  ســنوات   10 لمــدة  المصنــع 
أســبق مــن تاريــخ البيــع األصلــي. ويكــون هــذا الضمــان ســاري 

فقــط. األول  للمالــك 

البطارية:
يغطــي الضمــان البطاريــة األصليــة التــي زودت بهــا الســيارة مــن 
المصنــع وأيضــا بطاريــة مفتــاح الســيارة لمــدة ســنة أو 30,000 

ــرًا*، أيهمــا أســبق مــن تاريــخ البيــع األصلــي. كيلومت

ماّص الصدمات )المعاونات(:
بــه  زودت  الــذي  األصلــي  الصدمــات  مــاّص  الضمــان  يغطــي 
الســيارة مــن المصنــع لمــدة 3 ســنوات أو 60,000 كيلومتــرًا*، 

البيــع األصلــي. تاريــخ  أســبق مــن  أيهمــا 

NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

 Terms and conditions apply**تطبق الشروط واألحكام
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NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

Exhaust System:
The warranty covers the original exhaust system that the 
vehicle was equipped by factory for a period of 2 years or 
60,000 kilometers*, whichever comes first, from the original 
date of sale.

Fuel Injector:
The warranty covers the original fuel injector that the 
vehicle was equipped by factory for a period of 3 years or 
60,000 kilometers*, whichever comes first from the original 
date of sale.

Timing Belt:
The warranty covers the original timing belt that the vehicle 
was equipped by factory for a period of 3 years or 60,000 
kilometers*, whichever comes first from the original date of 
sale. That only applies to Tiggo 2 PRO 1.5L.

نظام العادم:
يغطــي الضمــان نظــام العــادم األصلــي الــذي زودت بــه الســيارة مــن 
المصنــع لمــدة ســنتين أو 60,000 كيلومتــرًا*، أيهمــا أســبق مــن 

األصلــي. لبيــع  ا يــخ  ر تا

حاقن الوقود: 
يغطــي الضمــان حاقــن الوقــود األصلــي الــذي زودت بــه الســيارة 
مــن المصنــع لمــدة 3 ســنوات أو 60,000 كيلومتــرًا*، أيهمــا أســبق 

مــن تاريــخ البيــع األصلــي.

جنزير الصدر:
يغطــي الضمــان جنزيــر الصــدر األصلــي الــذي زودت بــه الســيارة مــن 
المصنــع لمــدة 3 ســنوات أو 60,000 كيلومتــرًا*، أيهمــا أســبق مــن 
 Tiggo 2 PRO لموديــات فقــط  البيــع األصلــي. وذلــك  تاريــخ 

فئــة 1.5 لتــر.

*Terms and conditions apply تطبق الشروط واألحكام*



12

Spare Parts:
The spare parts installed in Chery Alghanim Service 
Center, or bought through our spare parts retail 
counters, are set for a warranty term of 1 year or 30,000 
kilometers* from the repair/purchase date, whichever 
comes first. That does not include the limited warranty 
on the parts mentioned below.

قطع الغيار:
تعتبــر قطــع الغيــار التــي يتــم تركيبهــا فــي مركــز صيانــة شــيري 
الغانــم، أو شــراؤها مــن منافــذ بيــع قطــع غيــار شــيري الغانــم، 
 ،* كيلومتــرًاً  30,000 لغايــة  أو  ســنة  لمــدة  بالضمــان  مشــمولة 
ذلــك  مــن  يســتثنى  اإلصاح/الشــراء.  تاريــخ  مــن  أســبق  أيهمــا 

أدنــاہ. المذكــورة  للقطــع  المحــدودة  الكفالــة 

NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

Glass (including mirrors)

Wipers Blade

Clutch Plate

Brake Disc / Drum

Brake Friction Lining

Bulb, Fuse, Lubricating oil, Air filter, 
Oil filter, Fuel filter, Air-conditioning 
filter, Spark plug, Coolant

Part Name

3/5000

3/5000

3/5000

3/5000

3/5000

No Warranty ال يشملها الضمان

Month/Kilometers  

الزجاج )يشمل المرايات(

ربل مساحات الزجاج

صينية القابض )الكلتش( 

أقراص الفرامل )الدسكات(

فحمات الفرامل )السفايف(

اللمبات، الفيوزات، الزيوت بأنواعها، فلتر الهواء، 
فلتر الزيت، فلتر البنزين، فلتر المكيف، شمعات 

االحتراق )الباكات(، سائل الراديتر )المبّرد(

اسم القطعة

*Terms and conditions apply تطبق الشروط واألحكام*

 كيلومتر/شهر
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NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

Surface Rust and Paint Defect:
Covered for 2 years regardless of the mileage. The 
painting defects include excess paint, low gloss, 
inconsistency, staining, sourness, scratches, color 
distortion, holes, slow-drying of the paint, a thin 
coating, ripple of the paint, or the effects of sticky 
tapes, hands, polishing/sanding, grinding, dust, or 
dirt on the paint.

Towing:
When your vehicle is inoperative due to a warranted 
part failure, towing service is covered to Chery Alghanim 
Service Center. 

Tires:
Tires are warranted under a separate warranty 
provided by the tire manufacturer.

صدأ السطح وعيوب الطالء:
يغطيهــا الضمــان لفتــرة مدتهــا ســنتين دون تحديــد الكيلومتــرات. 
عيــوب الطــاء تشــمل الطــاء الزائــد أو انخفــاض الّلمعــان أو عــدم 
التناســق أو التبقيــع أو تعكــر اللــون أو الخــدوش أو تشــّوہ اللــون 
أو الثقــوب أو بــطء جفــاف الطــاء أو طبقــة الطــاء الرقيقــة أو 
تمــوج الطــاء أو آثــار األشــرطة الاصقــة أو اليديــن أو آثــار تلميــع/

ترميــل أو صقــل أو وجــود غبــار أو أوســاخ علــى الطــاء.

القطر:
إذا لم تعمل سيارتك بسبب خلل في قطعة مضمونة، فإن الضمان 

يغطي خدمة قطر السيارة إلى مركز خدمة شيري الغانم.

اإلطارات:
اإلطــارات مضمونــة بموجــب ضمــان منفصــل مقــدم مــن قبــل 

صانــع اإلطــارات.
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NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

No Charge:
Warranty repairs (parts and/or labor) will be made 
at no charge.

Warranty Application:
This warranty is valid globally.

بال مقابل:
أجــور  و/أو  القطــع  )ثمــن  الضمــان  بموجــب  اإلصــاح  عمليــات 

بــا مقابــل. تنفيذهــا  يتــم  العمــل( 

تطبيق الضمان:
هذا الضمان صالح حول العالم.
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NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

What is Not Covered

Factors beyond the Manufacturer's Control:
Repairs and adjustments required as a result of 
misuse (like racing and overloading), negligence, 
modification, alteration, tampering, disconnection, 
improper adjustments or repairs, accidents and use 
of add-on parts/ material are not covered.

Cosmetic or surface corrosion from stone chip or 
scratches in the paint is not covered.

Any type of damage (including but not limited 
to mechanical and electrical) or surface corrosion 
from the environment such as acid rain, airborne 
fall-out (chemicals, tree sap, etc.), salt, hail, 
windstorms, lightning, and flood are not covered.

ما ال يغطيه الضمان

العوامل الخارجة عن سيطرة الصانع:
ال يغطــي الضمــان عمليــات اإلصــاح والضبــط المطلوبــة نتيجة 
لســوء االســتعمال )مثــل خــوض الســباقات والتحميــل الزائــد(، 
واإلهمــال، والتعديــل، والتغييــر، والعبــث، والفصــل، وعمليــات 
واســتعمال  والحــوادث  الصحيحــة،  غيــر  اإلصــاح  أو  الضبــط 

قطع/مــواد مضافــة.

ال يغطــي الضمــان عمليــات التجميــل أو تــآكل الســطح بفعــل 
النقــرات التــي تســببها الحجــارة أو الخــدوش التــي تصيــب الطــاء.

ال  ولكــن  )ويشــمل  التلــف  مــن  نــوع  أي  الضمــان  يغطــي  ال 
يقتصــر علــى التلــف الميكانيكــي والكهربائــي( أو تــآكل الســطح 
ألســباب بيئيــة مثــل المطــر الحمضــي، المــواد المتطايــرة فــي 
الهــواء )الكيماويــات، عصــارة النباتــات، إلــخ(، الملــح، البــرد، الريــح 

ــات. ــرق، والفيضان العاصفــة، الب
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NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة

Lack of Maintenance or Use of Wrong Fuel, Oil 
or Lubes:
Repairs and adjustments caused by improper maintenance, 
lack of required maintenance or the use of fluids other than 
the fluids specified in your Owner's Manual are not covered.

The following maintenance service is at owner’s expense:
Engine tune-up, lubrication, cleaning, and polishing.
Replacement of filters, coolant, spark plugs, fuses, 
worn wiper blades, worn brake pads and linings or 
worn clutch linings.
Wheel alignment, wheel balance, tire rotation.
Inspection and adjustment of brake, clutch, drive belt, 
or linkage of various parts.
Cleaning of fuel system, cooling system, or carbon and 
sludge removal.
Other similar maintenance service ordinarily needed 
with vehicle use.

عــدم الصيانــة أو اســتعمال وقــود أو زيــت أو مــواد تزليــق )مــواد 
تزییــت وتشــحيم( غيــر صحيحــة:

غيــر  للصيانــة  نتيجــة  الضمــان عمليــات اإلصــاح والضبــط  ال يغطــي 
الصحيحــة، أو عــدم إجــراء الصيانــة المطلوبة أو اســتعمال موائع )ســوائل 
ــع المحــددة فــي دليــل المالــك الخــاص بســيارتك. ــر الموائ وغــازات( غي

خدمة الصيانة التالية تكون على حساب المالك:
ضبــط المحــرك، والتزليــق )تزییت وتشــحيم(، والتنظيف، والتلميع.

اســتبدال المرشــحات )الفاتــر(، ســائل التبريــد، شــمعات االحتــراق، 
الفرامــل  فحمــات  المهترئــة،  المّســاحات  شــفرات  الفيــوزات، 

المهترئــة. القابــض  وبطانــات  لقــم  المهترئــة،  )الســفايف( 
محاذاة العجات، موازنة العجات، تدوير اإلطارات )تبدیل مواضعها(.

معاينــة وضبــط الفرامــل، أو القابــض أو حــزام الدفــع أو توصيــات 
األجــزاء المختلفــة .

تنظيف نظام الوقود، أو نظام التبريد، أو إزالة الكربون واألوساخ.
اســتخدام  يتطلبهــا  التــي  المماثلــة  األخــرى  الصيانــة  خدمــات 

عــادًة. المركبــات 
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Normal Noise, Vibration, and Deterioration:
Normal noise, vibration, wear, tear or deterioration 
such as discoloration, fading, deformation, or blur 
is not covered under warranty.

Altered Mileage:
Failure of a vehicle on which the odometer mileage 
has been altered or changed so that vehicle mileage 
cannot be readily ascertained is not covered under 
warranty

Extra Expenses:
Incidental or consequential damages such as 
telephone calls, loss of time, inconvenience, or 
commercial loss are not covered under warranty

حاالت الضوضاء واالهتزاز والتردي العادية:
ال يغطــي الضمــان الحــاالت العاديــة مــن الضوضــاء أو االهتــزاز أو 
التقــادم أو االهتــراء أو التــردي مثــل زوال اللــون أو التاشــي أو 

التشــّوہ أو التكــّدر.

تغییر قراءة عّداد المسافة:
ال يغطــي الضمــان األعطــال التــي تصيــب الســيارة إذا كان قــد تــم 
تعديــل أو تغييــر قــراءة عــّداد المســافة بحيــث ال يمكــن التأكــد 
علــى الفــور مــن قــراءة عــّداد المســافة التــي قطعتهــا الســّيارة.

النفقات اإلضافية:
المترتبــة  أو  )الهامشــّية(  العارضــة  األضــرار  الضمــان  يغطــي  ال 
علــى أمــور أخــرى مثــل المكالمــات الهاتفيــة أو الوقــت الضائــع أو 

اإلزعــاج أو الخســائر التجاريــة.
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Owner’s Responsibilities

Obtaining Warranty Service:
You are responsible for delivering your vehicle to the Chery  
Alghanim dealer in order to obtain warranty service.

Maintenance:
You are responsible for properly operating, maintaining, 
and caring for your Chery vehicle in accordance with the 
instructions contained in your Owner’s Manual.
If your vehicle is subject to use under severe driving 
conditions, you should follow the maintenance requirements  
specified accordingly in your Owner’s Manual.

Maintenance Records:
You are responsible for keeping maintenance records 
since it may be necessary in some instances for you to 
show that the required maintenance has been performed.

مسؤوليات المالك

الحصول على الخدمة بموجب الضمان:
أنــت مســؤول عــن تســليم ســيارتك إلــى وكيــل شــيري الغانــم لكــي 

تحصــل علــى الخدمــة بموجــب الضمان.

الصيانة:
أنــت مســؤول عــن تشــغيل وصيانــة ســيارتك الشــيري والعنايــة 
بهــا علــى نحــو صحيــح طبقــًا للتعليمــات الــواردة فــي دليــل المالــك 

الخــاص بســيارتك.
إذا كانــت ســيارتك عرضــة لاســتخدام فــي ظــروف قيــادة قاســية، 
ــة المحــددة لذلــك كمــا  ــاع متطلبــات الصيان ينبغــي أن تقــوم باتب

هــي مبينــة فــي دليــل المالــك الخــاص بســيارتك.

سجاّلت الصيانة:
أنــت مســؤول عــن االحتفــاظ بســجّات الصيانــة ألنــه قــد يكــون مــن 
الضروري في بعض الحاالت أن تثبت أنه تم تنفيذ الصيانة المطلوبة.
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General Information to the Chery Owner

Where to Go for Warranty Service?
Your Chery dealer will make the necessary repairs 
using new or remanufactured parts. While any Chery 
dealer in any country will perform warranty service, 
Chery recommends that you return to the dealership 
that sold you your vehicle because of their continued 
and personal interests in you.

Touring / Relocating to Another Country:
If you are touring or relocating to another country and 
a problem arises, please consult a local Chery dealer.

معلومات عامة لمالك سيارة شيري

أين تذهب للحصول على الخدمة بموجب الضمان؟ 
يقــوم وكيــل شــيري الــذي تتعامــل معــه بتنفيــذ عمليــات اإلصــاح 
الضروريــة مســتخدما قطعــًا جديــدة أو معــادة التصنيــع. علــى 
بتنفيــذ  بلــد ســيقوم  أن أي وكيــل شــيري فــي أي  الرغــم مــن 
توصيــك  شــيري  أن  إال  الضمــان،  بموجــب  الخدمــة  عمليــات 
بالعــودة إلــى الوكيــل الــذي باعــك ســيارتك وذلــك الهتمامــه 

بــك. والشــخصي  المســتمر 

القيام برحلة / االنتقال إلى بلد آخر:
إذا قمــت برحلــة إلــى بلــد آخــر أو انتقلــت إلــى بلــد آخــر و حدثــت 

مشــكلة، يرجــى استشــارة أحــد وكاء شــيري المحلييــن. 

NEW VEHICLE LIMITED WARRANTYالضمان المحدود للسيارة الجديدة
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علــى حمايــة ســيارتك  للمســاعدة  تفعــل  أن  يمكنــك  مــاذا 
التــآكل؟ مــن  الشــيري 

المهــم مــن  التــآكل،  مــن  ســيارتك  حمايــة  علــى   للمســاعدة 
أن تعتني بسّيارتك بصورة منتظمة باتباع هذہ االقتراحات:

اغســلها بصــورة منتظمــة باســتخدام مــاء نظيــف بــارد وصابــون 
غســيل ســيارات معتــدل.

إذا  تراكمــت حشــرات أو قطــران أو رواســب أخــرى مماثلــة علــى 
ســّيارتك، اغســلها بأســرع مــا يمكن.

اغســل ســيارتك فــي الظــل. هنــاك ظــروف معينــة ينبغــي فيهــا 
اّتخــاذ تدابیــر عنايــة خاصــة لحمايــة ســّيارتك الشــيري مــن التــآكل.

إذا كنــت ُتكِثــر مــن قيــادة ســّيارتك علــى طــرق مغطــاة بالملــح 
البحــر،  مــن  بالقــرب  الســّيارة  تقــود  كنــت  إذا  أو  الغبــار،  أو 
اســتعمل خرطــوم مــاء لــرش الجــزء الســفلّي مــن الســيارة وإزالــة 

تلــك الملوثــات مــرة علــى األقــل كل شــهر.

مــن المهــم المحافظــة علــى عــدم انســداد ثقــوب التصريــف 
بالحــواف الســفلّية لألبــواب وعتبــات أســفل األبــواب.

ــن لــك وجــود أّي نقــرات ناتجــة عــن الحجــارة أو خــدوش  إذا تبّي
فــي الطــاء، ُقــم بطائهــا علــى الفــور.

إذا كنــت ُتكِثــر مــن قيــادة الســّيارة علــى طــرق مغطــاة بالحصــى، 
فّكــر فــي تركیــب واقيــات مــن الوحــل أو الحجــارة خلــف كّل عجلــة.

أو  الكيماويــات  مثــل  خاصــة،  حمولــة  بتحميــل  قمــت  إذا 
األســمدة أو الملــح المانــع لتكــّون الجليــد إلــخ، تأكــد مــن كــون 

اإلغــاق. ومحكمــة  جيــدًا  معبــأة  المــواد  تلــك 

إذا تَلفــت ســّيارتك الشــيري نتيجــة لوقــوع حــادث أو لســبب 
ســّيارتك  أخضــع  الواقيــة،  وللطبقــة  للّطــاء  ُمتلــف  مماثــل 
لإلصــاح بأســرع مــا يمكــن. يعــّد المالــك مســؤواًل عــن تحّمــل 

تكلفــة مثــل هــذہ اإلصاحــات.
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If you detect any stone chip or scratches in the 
paint, touch them up immediately.

If you do much driving on gravel roads, consider 
installing mud or stone shields behind each wheel.

If you carry special cargo, such as chemicals, 
fertilizers, de-ice salt, etc., be sure that such 
materials are well packaged and sealed.
 
If your Chery vehicle is damaged due to an 
accident or similar cause which destroys the paint 
and protective coating, have your vehicle repaired 
as soon as possible. The cost of such repairs is 
considered the responsibility of the owner.

What Can You Do to Help Protect Your Chery 
Against Corrosion?
In order to help protect your vehicle against 
corrosion, it is important that you care for your 
vehicle regularly, following these suggestions:

Wash regularly using cold clean water and a mild 
vehicle wash soap.

If insects, tar, or other similar deposits have accumulated 
on your vehicle, wash it as soon as possible.

Wash your vehicle in the shade. Under certain 
conditions, special care should be taken to protect 
your Chery vehicle against corrosion.

If you drive on salted or dust-controlled roads, 
or if you drive near the sea, hose off the under 
carriage at least once a month.

It is important that the drain holes in the lower 
edges of the doors and rocker panels be kept clear.
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HOW TO GET ASSISTANCEكيفية الحصول على المساعدة

Customer Satisfaction:
At Chery Alghanim, we are proud of our total 
commitment to quality design, workmanship, and 
customer satisfaction. Chery Alghanim has the 
tools, equipment, and training needed to service 
and repair your Chery vehicle.

Information Needed:
In the event a problem arises, please be prepared 
with the following information:

An accurate description of the problem including 
the conditions under which it occurs
Vehicle model and year
Vehicle identification number (VIN)
Current milage reading
Date of purchase
Selling and servicing dealer
Service history of your vehicle

For the fastest possible response, we suggest you 
follow the procedures outlined in the next page in 
the sequence listed.

رضى العمالء:
نحــن فــي شــيري الغانــم فخــورون بالتزامنــا التــام بجــودة التصميــم 
 والمصنـــعية ورضــى العمــاء. ولدينــا فــي شــيري الغانــم مـــا تتطلبــه 
أدوات  مــن  الشــيري  ســيارتك  وإصــاح  خدمــة  عملیــات 

ومعــدات وتدريــب.

معلومات مطلوبة:
في حالة ظهور مشكلة، يرجي تجهيز المعلومات التالية:

وصف دقيق للمشكلة يشمل الظروف التي تحدث فيها
موديل السيارة وسنة صنعها

رقم تعريف السيارة  )رقم الشاصي(
القراءة الحالية لعداد المسافة

تاريخ الشراء
الوكيل الذي باعك السّيارة والذي يقوم بعمليات خدمتها

تاریخ خدمة سيارتك
اتبــاع  عليــك  نقتــرح  ممكنــة،  اســتجابة  أســرع  علــى  للحصــول 

المــدرج. بالترتيــب  التاليــة  الصفحــة  فــي  المبّينــة  اإلجــراءات 
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HOW TO GET ASSISTANCEكيفية الحصول على المساعدة

Step 1: Talk to Your Chery Alghanim Dealer
This is the most direct way to resolve problems. Chery 
Alghanim dealer is ultimately responsible for providing 
the service and repairs you may need.

First, talk to the dealer call center or service advisors. 
Explain the condition fully. If you feel that your problem 
has not been resolved, speak with the dealership’s 
service manager who is the most interested in your 
continued satisfaction and patronage.

Step 2: Visit the Service Center
Visit Chery Alghanim Service Center.

الخطوة 1: تحّدث مع وكالة شيري الغانم
هــذہ هــي الطريقــة األقصــر لحــل مشــاكلك. شــيري الغانــم هــو فــي 
النهايــة مســؤول عــن تقديــم عمليــات الخدمــة واإلصــاح التــي قــد 

إليهــا. تحتــاج 
أواًل، تحــّدث مــع مركــز االتصــال أو مستشــاري الخدمــة التابعيــن للوكيــل. 
اشــرح الحالــة بشــكل تــاّم. إذا شــعرت أن مشــكلتك لــم تحــل، تحــّدث مــع 
مديــر الخدمــة الــذي يعــد الشــخص األكثــر اهتمامــًا باســتمرار رضــاك 

وتعاملــك مــع وکالتــه.

الخطوة 2: قم بزيارة مركز الخدمة
قــم بزيــارة مركــز خدمة شــيري الغانم.
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خدمة ما قبل التسليم:
لضمــان رضــاك عــن مظهــر وأداء ســيارتك الشــيري الجديــدة فــإن 
شــيري الغانــم مســؤول عــن تنفيــذ خدمــات محــّددة معتمــدة مــن 
ِقَبــل المصنــع لتنظيــف وفحــص واختبــار ســّيارتك الشــيري. والغــرض 
مــن القيــام بذلــك هــو ضمــان تســلیمك ســّيارتك الشــيري بأفضــل 

حالــة بعــد شــحنها مــن المصنــع.

خدمة فحص 1,000 کم المجانية:
یحــّق لــك الحصــول علــى خدمة فحــص 1,000 کم المجانية عند تقديم  
كتّيــب الضمــان هــذا لمركــز خدمــة شــيري الغانــم. يتــّم تنفيــذ خدمــة 
الفحــص هــذہ طبقــًا لدليــل المالــك الخــاص بســيارتك دون مقابــل.

خدمة الصيانة األولى 5,000 کم:
يجــب عليــك التوجــه لمركــز خدمــة شــيري الغانــم للحصــول علــى خدمــة 
الصيانــة األولــى 5,000 کــم. يتــّم تنفيــذ خدمــة الصيانــة باإلضافــة إلــى 

الفحــص متعــدد النقــاط طبقــًا لدليــل المالــك الخــاص بســيارتك.

خدمــة الصيانــة الدوريــة كل 10,000 كــم أو 6 شــهور أيهمــا 
أســبق:

أداء  أقصــى  تحقيــق  ضمــان  علــى  تســاعد  الصحيحــة  الصيانــة 
الشــيري. لســّيارتك  أطــول  وعمــر  أعلــى  وموثوقّيــة 

للمحافظــة علــى ســّيارتك الشــيري بأفضــل حالة للقيــادة، من المهم 
جــدًا إخضاعهــا للفحــص والخدمــة بصــورة دوريــة كل 10,000 كــم  أو 
6 شــهور أيهمــا أســبق، طبًقــا لخدمــات الصيانــة المدرجــة فــي دليــل 

المالــك الخاّص بســّيارتك.

يحتــوي دليــل المالــك الخــاص بســّيارتك الشــيري أيضــًا علــى جــدول 
ــة التــي  ــة، ويتضمــن قســمًا يشــرح بنــود الصيان بالخدمــات المطلوب
يمكنــك أن ُتجريهــا بنفســك. جــدول الصيانــة هــو محصلــة الخبــرة 
واالختبــارات ويضمــن الجــدول كفــاءة أكثــر واقتصاديــة لســّيارتك 

الشــيري.

إجــراء الخدمــة علــى فتــرات  القيــادة القاســية تتطّلــب  ظــروف 
أقصــر. مــرة أخــرى، راجــع دليــل المالــك الخــاص بســّيارتك.

حافظ على سيارتك بأفضل حالة من خالل عمليات الخدمة الصحيحة
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KEEP YOUR CAR IN TOP CONDITION WITH PROPER SERVICE

Pre-Delivery Service:
To assure your satisfaction with the appearance 
and performance of your new Chery vehicle, Chery 
Alghanim is responsible to perform specified factory 
approved services for cleaning, inspecting, and testing 
of your Chery vehicle. This was done to be sure 
that your Chery vehicle was delivered to you in top 
condition after being shipped from the factory.

Complimentary 1,000 km Inspection Service:
You are entitled to complimentary 1,000 km inspection 
service upon presentation of this Warranty Booklet to 
Chery Alghanim Service Center. This inspection service 
shall be performed in accordance with your Owner’s 
Manual at no charge.

First 5,000 km Maintenance Service:
You are requested to visit Chery Alghanim Service 
Center to conduct the first 5,000 km maintenance 
service. This maintenance service along with a 
multipoint inspection shall be performed in accordance 
with your Owner’s Manual.

Periodic Maintenance Service every 10,000 km or 
6 months whichever comes first: 
Proper maintenance will help insure maximum 
performance, greater reliability and longer life for 
your Chery vehicle.

To maintain your Chery vehicle in top driving condition, 
it is vitally important to have it inspected and serviced 
periodically every 10,000 km or 6 months whichever 
comes first, in accordance with the maintenance 
services listed in your Owner’s Manual.

Your Chery Owner’s Manual also contains a chart 
of required services, and it has a section explaining 
maintenance items that you can do yourself. The 
service schedule is the result of experience and testing 
and represents the most efficient and economical 
maintenance for your Chery vehicle. 

More frequent service is required for severe driving 
conditions. Again, see your Owner’s Manual.
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سجّل تركيب الكماليات

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

At

At

At

At

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

CODE

CODE

CODE

CODE

البند

البند

البند

البند

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

عند

عند

عند

عند

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

التركيب

التركيب

التركيب

التركيب

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الرمز

الرمز

الرمز

الرمز

ACCESSORIES INSTALLATION RECORD 
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 ACCESSORIES INSTALLATION RECORDسجّل تركيب الكماليات

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

At

At

At

At

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

CODE

CODE

CODE

CODE

البند

البند

البند

البند

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

عند

عند

عند

عند

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

التركيب

التركيب

التركيب

التركيب

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الرمز

الرمز

الرمز

الرمز
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 ACCESSORIES INSTALLATION RECORDسجّل تركيب الكماليات

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

Date (Month, Day, Year)

At

At

At

At

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

KM (Miles)

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

INSTALLATION

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

WARRANTY PERIOD

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

DISTRIBUTOR/DEALER

CODE

CODE

CODE

CODE

البند

البند

البند

البند

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

التاريخ )الشهر، اليوم، السنة(

عند

عند

عند

عند

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

كم )ميل(

التركيب

التركيب

التركيب

التركيب

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

فترة الضمان

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الموّزع/الوكيل

الرمز

الرمز

الرمز

الرمز
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نسخة الوكيل
Dealer’s Copy

The Vehicle and the Owner Information

Dealer’s Stamp

Delivery Date

Month(الشهر) Day(اليوم) Year(السنة)Year

Owner Name

City (المدينة)

تغيير الملكّية تغيير العنوان إعادة إصدار
Change of Ownership Change of Address Re-issuance

Governorate (المحافظة) Post Code (الرمز البريدي)

Address

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

اسم المالك

العنوان

ختم الوكيل

بطاقة تغيير حالة المالك
OWNER STATUS CHANGE CARD

When items in the original 
warranty registration are 
amended, the dealer must fill 
out this copy at the dealer.

تســجيل  فــي  بنــود  تعديــل  عنــد 
الضمــان األصلــي، يجــب علــى الوكيــل 
أن يمــأل بطاقــة التغييــر هــذہ ويحتفظ 

الوكيــل. لــدى  النســخة  بهــذہ 

Customer's Name and Signature اسم وتوقيع العميل
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Re-issuance



31

بطاقة تغيير حالة المالك
OWNER STATUS CHANGE CARD

The Vehicle and the Owner Information

Dealer’s Stamp

Delivery Date

Month(الشهر) Day(اليوم) Year(السنة)Year 

Owner Name

City (المدينة)

تغيير الملكّية تغيير العنوان إعادة إصدار
Change of Ownership Change of Address Re-issuance

Governorate (المحافظة) Post Code (الرمز البريدي)

Address

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

اسم المالك

العنوان

ختم الوكيل

نسخة العميل
Customer's Copy

When items in the original 
warranty registration are 
amended, the dealer must fill 
out this copy at the dealer.

تســجيل  فــي  بنــود  تعديــل  عنــد 
الضمــان األصلــي، يجــب علــى الوكيــل 
أن يمــأل بطاقــة التغييــر هــذہ ويحتفظ 

الوكيــل. لــدى  النســخة  بهــذہ 

Customer's Name and Signatureاسم وتوقيع العميل
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بطاقة تغيير حالة المالك
OWNER STATUS CHANGE CARD

The Vehicle and the Owner Information

Dealer’s Stamp

Delivery Date

Month(الشهر) Day(اليوم) Year(السنة)Year

Owner Name

City (المدينة)

تغيير الملكّية تغيير العنوان إعادة إصدار
Change of Ownership Change of Address Re-issuance

Governorate (المحافظة) Post Code (الرمز البريدي)

Address

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

اسم المالك

العنوان

ختم الوكيل

نسخة الوكيل
Dealer's Copy

When items in the original 
warranty registration are 
amended, the dealer must fill 
out this copy at the dealer.

تســجيل  فــي  بنــود  تعديــل  عنــد 
الضمــان األصلــي، يجــب علــى الوكيــل 
أن يمــأل بطاقــة التغييــر هــذہ ويحتفظ 

الوكيــل. لــدى  النســخة  بهــذہ 

Customer's Name and Signatureاسم وتوقيع العميل
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سجل تغيير حالة المالك
OWNER STATUS CHANGE RECORD

The Vehicle and the Owner Information

The original registration was 
amended as shown above.

Dealer’s Stamp

Delivery Date

Month(الشهر) Day(اليوم) Year(السنة)Year

Owner Name

City (المدينة)

تغيير الملكّية تغيير العنوان إعادة إصدار
Change of Ownership Change of Address Re-issuance

Governorate (المحافظة) Post Code (الرمز البريدي)

Address

Model Vehicle Identification Number (VIN)

بيانات السيارة ومالك السيارةتاريخ التسليم

الموديلرقم تعريف السيارة

اسم المالك

العنوان

تم تعديل التسجيل األصلي
كما هو مبّين أعاہ.

ختم الوكيل

Customer's Name and Signature اسم وتوقيع العميل
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سجّل خدمة الصيانة الدورية

راجع دليل المالك الخاص بسيارتك بخصوص مواعيد تغيير الزيوت 
والمرّشحات )الفاتر( وعمليات الضبط والصيانة.

PERIODIC MAINTENANCE SERVICE RECORD

See your Owner’s Manual for schedule of oil and filter changes, 
adjustments, and maintenance.

10
Date

كم
KM

Authorized Signature   

11
Date

كم
KM

Authorized Signature   

12
Date

كم
KM

Authorized Signature   

13
Date

كم
KM

Authorized Signature   

14
Date

كم
KM

Authorized Signature   

15
Date

كم
KM

Authorized Signature   

16
Date

كم
KM

Authorized Signature   

17
Date

كم
KM

Authorized Signature   

18
Date

كم
KM

Authorized Signature   

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ



37

سجّل خدمة الصيانة الدورية

راجع دليل المالك الخاص بسيارتك بخصوص مواعيد تغيير الزيوت 
والمرّشحات )الفاتر( وعمليات الضبط والصيانة.

PERIODIC MAINTENANCE SERVICE RECORD

See your Owner’s Manual for schedule of oil and filter changes, 
adjustments, and maintenance.

1
Date

كم
KM

Authorized Signature   

2
Date

كم
KM

Authorized Signature   

3
Date

كم
KM

Authorized Signature   

4
Date

كم
KM

Authorized Signature   

5
Date

كم
KM

Authorized Signature   

6
Date

كم
KM

Authorized Signature   

7
Date

كم
KM

Authorized Signature   

8
Date

كم
KM

Authorized Signature   

9
Date

كم
KM

Authorized Signature   

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ
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سجّل خدمة الصيانة الدورية

راجع دليل المالك الخاص بسيارتك بخصوص مواعيد تغيير الزيوت 
والمرّشحات )الفاتر( وعمليات الضبط والصيانة.

PERIODIC MAINTENANCE SERVICE RECORD

See your Owner’s Manual for schedule of oil and filter changes, 
adjustments, and maintenance.

28
Date

كم
KM

Authorized Signature   

29
Date

كم
KM

Authorized Signature   

30
Date

كم
KM

Authorized Signature   

31
Date

كم
KM

Authorized Signature   

32
Date

كم
KM

Authorized Signature   

33
Date

كم
KM

Authorized Signature   

34
Date

كم
KM

Authorized Signature   

35
Date

كم
KM

Authorized Signature   

36
Date

كم
KM

Authorized Signature   

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ



39

سجّل خدمة الصيانة الدورية

راجع دليل المالك الخاص بسيارتك بخصوص مواعيد تغيير الزيوت 
والمرّشحات )الفاتر( وعمليات الضبط والصيانة.

PERIODIC MAINTENANCE SERVICE RECORD

See your Owner’s Manual for schedule of oil and filter changes, 
adjustments, and maintenance.

19
Date

كم
KM

Authorized Signature   

20
Date

كم
KM

Authorized Signature   

21
Date

كم
KM

Authorized Signature   

22
Date

كم
KM

Authorized Signature   

23
Date

كم
KM

Authorized Signature   

24
Date

كم
KM

Authorized Signature   

25
Date

كم
KM

Authorized Signature   

26
Date

كم
KM

Authorized Signature   

27
Date

كم
KM

Authorized Signature   

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض توقيع الشخص المفّوض

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ

التاريخ التاريخ التاريخ
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