
 

 

 
 IPD لقطع غیار العالمة التجاریة ضمان ال شروط و أحكام

 )25/09/2020 بدءا من یسري(
 

 IPD العالمة التجاریةضمان  موجبات
 

 قطع غیار محركات الدیزل
 

 : محركات اآللیات المستخدمة في السیر على الطرق االسفلتیة
 تحت ظروفللمنتج  المكونة  المواد أو /و التصنیع من عیوب في  اآللیاتھذه محركات  الجدیدة ل ھاقطع غیارخلو  IPDشركة تضمن 

من تاریخ  ثالث سنوات للمنتجضمان صالحیة الالتشغیل. تمتد فترة  من دون تحدید فترة سنتینلمدة  الخدمة اإلعتیادیة اإلستخدام و
 فاتورةطبقا ل  المعتمدسنوات من تاریخ الشراء من الموزع  3الضمان اإلجمالیة  شرط أن ال تتجاوز مدة صالحیة، في المحرك ھتركیب

 .  IPD الشراء من شركة
 

 :محركات اآللیات المستخدمة في السیر على الطرق الوعرة
تحت ظروف  للمنتج  المكونة  المواد أو /و التصنیع من عیوب في  اآللیاتھذه محركات  الجدیدة ل ھاقطع غیارخلو  IPDشركة تضمن 

ثالث سنوات ضمان صالحیة التمتد فترة . )یأتي أوال ساعة تشغیل (أیھما   3,600 سنة واحدة أو لمدةاإلستخدام و الخدمة اإلعتیادیة 
 المعتمدمن تاریخ الشراء من الموزع   سنتینالضمان اإلجمالیة  شرط أن ال تتجاوز مدة صالحیة، في المحرك ھمن تاریخ تركیب للمنتج
 . IPD الشراء من شركة فاتورةطبقا ل

 
 المیثانغاز قطع غیار محركات الغاز الطبیعي أو 

تحت ظروف اإلستخدام و الخدمة   للمنتج  المكونة المواد أو /و  التصنیع محركات من عیوب فيھذه ال الجدیدة ل ھاقطع غیارخلو  IPDشركة تضمن  
فترة صالحیة الضمان الممتدة لسنة  ذات ، )valvetrain( مجموعة توقیت الحركةباستثناء قطع  التشغیل. من دون تحدید فترة سنتینلمدة اإلعتیادیة 

 شرط أن ال تتجاوز مدة صالحیة، في المحرك ھمن تاریخ تركیب سنوات للمنتج 3ضمان صالحیة التمتد فترة  .من دون تحدید فترة التشغیل واحدة
 . IPD الشراء من شركة فاتورةطبقا ل  المعتمدمن تاریخ الشراء من الموزع   مجموعة توقیت الحركة)ل(سنتین  ثالث سنواتالضمان اإلجمالیة 

 
 3600 ®كاتربلر مجموعات قطع غیار

فقط ال   IPDمن شركة قیمة الشراء  أو بتعویض ,  حصراالتالفة  \ القطع المعیبةإستبدال بضمان إما  3600®  مجموعات كاتربلر محركات تتمتع
التلف   ھبما فی و ال یعترف بأیة إدعاءاتأخرى كما  أیة تكالیفعویض ن تاضمیشمل ال  3600 قطع غیار مجموعات كاتربلر®برنامج ضمان  غیر.

 . الید العاملة نفقاتو  المتدرج االستھالك الناتج عن
 

 )REMAN( المجّددةقطع الغیار األخرى  لجمَ مُ 
تحت ظروف اإلستخدام و الخدمة   للمنتج  المكونة  المواد أو /و التصنیع من عیوب في )REMAN( المجّددةالغیار   قطعخلو  IPDشركة تضمن 

من تاریخ   ثالث سنوات للمنتجضمان صالحیة التمتد فترة  .)یأتي أوالساعة تشغیل (أیھما   3,600أو  میل  100,000 ,لمدة سنة واحدةاإلعتیادیة 
  الشراء من شركة فاتورةطبقا ل المعتمدمن تاریخ الشراء من الموزع   سنتینالضمان اإلجمالیة  مدة صالحیةال تتجاوز على أن  ،في المحرك ھتركیب
IPD. 

 
 قطع الغیار  ُمجَمل

امج ضمان سع� منتجات مشمولة  ��ي  ال IPD لقطع غیار العالمة التجاریة ضمانال شروط و أحكام    المقدمة بالمّجان. كما وال �شمل المنتجات ،  ةبقاب�ب
 
�
 . IPD لقطع غیار العالمة التجاریة ضمانال موجباتشروط و  ندعم ح��ا

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقطع غیار المحركات  التجاریة  IPDعالمة لصالح  Industrial Parts Depot (IPD), LLC من قبَل شركة  أعاله معدٌّ  ضمانال شروط و أحكام
  وزعین التابعین لھا.الممن  ، أو أي IPDشركة عة أو المّوزعة من قبل المصنّ 

 



 

 

 
 IPD شركة إلتزامات

  ة:ظ(مالح وضح الحد األقصى إللتزامات الشركةالتالیة تنقاط فال، التأكد من صحتھا IPDمن قبل شركة  ثبتو ، الضمان  موجباتفي حالة إستیفاء 
قطع الغیار سبب  تصبح كل  نقدیة). تعویضات  قدیملن یتم ت, IPD ألمر الموزع المعتمد لشركةبواسطة مذكرة إعتماد المعتمدة  الشكاوى ةیتم تسوی
 ھذا الضمان على إعادة المحرك إلى حالة ما قبل العطل.  ھدف یقتصر . IPDلشركة  ، ملكاَ وجبةالم الشكوى

 
 قطع الغیار

 
 قطع الغیار الجدیدة

عن قطع الغیار الالزمة إلصالح العطل المكفول   تھتكلفنفس  ب  IPD  شركة  ) تعویض موزع2أو    ،) توفیر قطع الغیار المطلوبةIPD  1شركة    خیارات 
ال الضرر  بما في ذلك  الضمان،  مباشرة    أو  الناجم عن  متدّرج في  الغیاركنتیجة  استیفاء    لتلف قطعة  أحكام(شریطة   IPD  عالمة  ضمان  شروط و 

   .IPDالحصول المسبق على موافقة شركة  جبتوی, إلصالح العطل IPDخالفا لتلك المباعة من شركة قطع غیار، لحتیاج اإلبحال .  )التجاریة
 

 المجّددة قطع الغیار ُمجَمل
   .  العمالة فقط رسوم سداد    و  تالفةقطع الالعلى استبدال  الضمان قتصر ی 

 
 الصیانة (قطع الغیار الجدیدة فقط)  بنود

الضمان  مغطى بوالفالتر التي ال یمكن إعادة استخدامھا بسبب إصالح عطل  ,السوائل المضادة للتجمد, الزیت  كثمن الصیانة رسومالموزعین  IPD تعّوض شركة
 المسبقة. IPD شریطة اإلستحصال على موافقة

 
 العمالة 

كما     ،IPD لدى شركة  موّحدالوقت ال تكلفة أو معدل المخصص ذات الصلةالعمالة بما ال یزید عن السعر   بدل نفقاتالموزع  IPDتعوض شركة  
خالل  تتحمل نفقات العمالة  نل IPDشركة ساعة. ال في أمریكیًا  اً دوالر 50.00ال تتجاوز و  ،تكلفة العمالة لدى الموزع عن تزیدال یجب أن 

 .  اإلضافیة ما لم یتم االتفاق علیھا مسبقًاأو خالل ساعات العمل اإلجازات  
 

 : ال تشمل  ضمانال شروط و أحكام
 لیست مسؤولة عن:  IPDشركة 

   إستبدال / إستإجار المعداترسوم 
 المترتبة  أو الكلف األضرار 

 و إلى موقع اإلصالح بدل نقل المحرك أو المعدة من 
 المرتبطة بقطع  و / أو صیانة القطع  التلف التدریجي

 المجّددة  IPDغیار 

 لسحب رسوم الجر واأو  /و وقت التوقف عن العمل  تكلفة
   قطع الغیارو/أو  الوقت الالزم لتشخیص العطل تكلفة

 یتررسوم إختبار الدیناموم
 وجبات لو أرسوم الفنادق  اإلضافي، العملبدل وقت السفر، 

 اإلصالح  معداتو / أو الخدمةلشاحنة لمقطوعة دل المسافة ا ب
  

 المالك  اتمسؤولی
 

 .منتِجلل   كتیب الضمان ودلیل المالك  حسب لصیانة في األوقات الموصى بھاا التشغیل و  لعملیات عمالئنا تحمل مسؤولیة التأكد من أن محركاتھم تخضع یقع على عاتق
 

،  IPDالى شركة  العطل المزعوم سببجمیع قطع الغیار ، لیجري إعادة ، طبقا لإلجرآت السالفة الذكر األصليبواسطة المشتري   IPDبشركة   الضمان  إدارة إخطار یجب
 تم اإلتفاق خالف ذلك. إال إذا 

 
 . ضمونالخسائر الناتجة عن عطل مأو كذلك تكالیف التشغیل  ، ناتجةال  واألضرار حمولة، تكالیف الیتحمل المالك مسؤولیة جمیع فترات التوقف عن العمل

 
 .  نقل المحرك / المعدات من وإلى موقع اإلصالح عن الناتجة تكالیف النقلجمیع یتحمل المالك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 IPDإجراءات المطالبة بضمان 
 

بین  تنحصر المراسالت. دعوةإجراءات البلبدء ل  المنتجاتتم شراء  المعتمد من حیث IPDاالتصال بموزع   المستھلكعلى  .1
 منتجات مباشرة. الشترى  إالذي  المعتمد  والموزع   IPDشركة 

 بإرشاد الموزع حول كیفیة المتابعة.  IPD شركة تقوم عندھا، دعوةال ھعند استالم IPD شركة إخطار المعتمد على الموزع .2
 :  IPD شركة موزع اتمسؤولی  .3

كة و�رجاع قطع الغ�ار والوثائق، ما لم تطلب، IPDإ�مال نموذج طلب الضمان .  أ  كل رسوم    :  خالف ذلك (مالحظة IPD  �ش
ي أو الموزع   الشحن �ي 

  .  تحص�ل الشحنات) IPDولن تقبل ، مسؤول�ة المستخدم النهائئ
ي غضون ب.  

ا من اإلخطار بالعطل المشتبه به.  30تقد�م المطالبات �ض  يوم�
(إذا كانت مجھزة) وقت تقدیم مطالبة  ) ECMلكي یتم النظر في المطالبة، یلزم تقدیم تقریر من وحدة التحكم في المحرك ( .ج

 الضمان.
في الوالیات المتحدة األمریكیة  IPDإلى الدعم الفني لشركة  IPDیجب في النھایة إعادة قطع الغیار المرتبطة بالعطل المزعوم في منتج  .4

 . IPD شركة للنظر في الضمان، ما لم یتم إصدار تعلیمات بخالف ذلك من
ما لم   ،المعتمد  IPDسیتم إجراء جمیع التسویات من خالل موزع  ،أن الموقف مبرر ویدخل في حیز الضمان  IPD شركة إذا قررت .5

لمدة   IPD شركة خالف ذلك. في حالة رفض مطالبة الضمان، سیتم االحتفاظ بجمیع المنتجات المقدمة للفحص إلى IPD شركة تحدد
 .یوًما بعد تاریخ رفض الضمان ثم التخلص منھا، ما لم یُطلب إعادتھا على نفقة الموزع 60

 

 مالحظات
 

 .IPDینطبق ھذا الضمان فقط على قطع الغیار المباعة تحت عالمة منتجات 
 

و / أو عدم وجود   ال یغطي ھذا الضمان حاالت العطل التي تنطوي على إساءة استخدام أو تجمیع غیر صحیح أو تعدیل أو تغییر أو تشغیل
 صیانة مناسبة.

 
باستثناء الضمان ضد  ، IPD شركة ة لغرض معین بواسطةئمال توجد ضمانات، صریحة أو ضمنیة، بما في ذلك ضمانات القابلیة للتسویق أو المال 

ح لھ بإلزام .عیوب المواد والتصنیع   .   بأي ضمان آخر من ھذا القبیل IPD شركة ال یوجد شخص مصرَّ
 

 .  لیست مسؤولة عن األضرار العرضیة أو التبعیة  IPD شركة
 

 مجانًا، أو بدالً من حالة سابقة كانت في حیز الضمان. IPDال یسري ھذا الضمان على قطع الغیار التي توفرھا شركة 
 

  شركة و / أو تلك الخاصة بأداء الشركات المصنعة للمحركات ومواصفات االنبعاثات األصلیة یلغي أي ضمان للمنتج من قِبل IPDأي تالعب أو تغییر في منتجات   
IPD  . 

 
 
 
 


