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الـصـيـانـةطـرق لتوفيـر تكلـفـة

اضمن راحة بالك من خالل فحص مكونات صيانة مركبتك اليوم.
سيقوم بإجراء فحص الصيانة لمركبتك من قبل اختصاصي خدمة 

ويشمل: كرايسلر، 

 • تغيير زيت التشحيم والفلتر
• دوران ا�طارات

 • فحص ا�حزمة والخراطيم
• فحص المكابح 
• فحص البطارية

سوف يكشف الفحص ا�جزاء المعطلة قبل توقفها. اسأل عن 
الغيار الموسمية ا�خرى الخاصة. الترويجية للخدمات وقطع  العروض 

يمكن لفلتر الهواء الجديد من موبار تحسين كفاءة الوقود في 
10٪. ويمكن النسداد فلتر الهواء أن يلحق  مركبتك بنسبة تصل إلى 

الضرر بمحرك مركبتك عبر تقييد تدفق الهواء. تأكد من فحص فلتر 
الهواء بانتظام، وفق± لجدول صيانة مركبتك وظروف القيادة.

بانتظام  الهواء من موبار  فحص واستبدال فالتر 

WAYS TO SAVE WITH VEHICLE 

MAINTENANCE

Invest in your peace of mind – have your vehicle maintenance 
components checked today.
Your vehicle maintenance check will be performed by a Chrysler 
Service Specialist and includes: 
• Lube oil and filter change

• Tire rotation 

• Belt and hose inspection 

• Brake inspection 

• Battery test 

A check-up will identify excessively worn parts before they fail.  
Ask about other seasonal special services and parts promotions.

Check and replace Mopar air filters regularly 

A new Mopar air filter could improve your vehicle’s fuel 
efficiency by as much as 10%. A clogged air filter can damage 
your engine by restricting airflow. Make sure your air filter is 
checked regularly, according to your vehicle maintenance 
schedule and driving conditions.  
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تشمل أعراض نظام الوقود المتسخ تباطؤ المحرك، الدوران البطيء 
البسيط في استهالك الوقود.  التشغيل الصعب والتوفير  القاسي، 

تّم وضع خدمة تنظيف نظام الوقود الممتاز من موبار خصيص± 
لضمان الحصول على أعلى مستوى من ا�داء وا�ميال في مركبتك.

الوقود نظيف� الحفاظ على نظام 

تأكد من أن قدرة البطارية عالية بما يكفي خالل حرارة الصيف وبرد 
البطاريات من موبار بلمسة خاصة وبتصميم متين  الشتاء. تتميز 

لمقاومة التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، وتوفير طاقة تشغيل 
قوية وأداء معتمد على مدار العام.

قطع الغيار "فاليو الين" للصيانة من موبار تمنحك النوعية العالية 
تنافسية. بأسعار 

مركبتك بطارية  بفحص  القيام 

ان التقليل من مدة استخدام التكييف الهوائي ستمنحك التوفير في 
استهالك الوقود. ومع ذلك، عندما تقود بسرعة أكثر من 40 م/س، 

يستهلك التكييف الهوائي في الواقع كمية وقود أقل من تلك التي 
النوافذ بسبب مقاومة  القيادة مع فتح  تستهلكها مركبتك عند 

التبريد أن  الهواء للمركبة عبر النوافذ المفتوحة. ويمكن لتسرب سائل 
يكون له تأثير كبير على أداء التكييف الهوائي. إن إجراء فحص التكييف 

الهوائي هو أفضل وسيلة لتجنب احتمال ا�عطال – أطلب هذا 
اليوم. الفحص 

باعتدال الهوائي  التكييف  استخدام 

Keep your fuel system clean

Get your battery tested 

Use your air conditioning wisely

Symptoms of a dirty fuel system include a sluggish engine, 
rough idling, hard starts and poor fuel economy. The Mopar 
Premium Fuel System Cleaning Service is specifically 
designed to ensure you get the highest level of performance 
and mileage from your vehicle.  

Make sure your battery is strong enough to make it through 
the summer heat and the dead of winter. Mopar batteries 
feature a tough, durable design that stands up to extreme 
temperature fluctuations, providing outstanding starting 
power and dependable performance throughout the year.  

You’ll save fuel if you reduce A/C use at low speeds.  
However, when driving over 40 mph, A/C actually uses less 
fuel than when driving with the windows open because of the 
vehicle drag caused by open windows. A refrigerant leak can 
have a dramatic effect on air conditioning performance. An 
air conditioning check is the best way to avoid potential 
system failure – ask for one today.

Mopar Value Line maintenance parts offer traditional quality 
at competitive prices.  


