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 ڤولڤو أون ديماند 
 24\7خدمة مساعدة الطريق 

 
 :الخدماتتاريخ بدء 

من عز العرب )إخطار تقديم الخدمة( وتستمر لمدة عام كامل  استالم كارت العضويهتبدأ الخدمة للسيارة بعد ثالث أيام عمل من تاريخ  
 من هذا التاريخ. 

 

 ڤولڤو أون ديماند عضوية برامج 
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 بريميوم
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 2 إعادة السيارة للطريق المعتاد 

 3 أو الزيوت  توصيل الوقود

 4 الّشحن اإلضافي للبطارية  

 5 المساعدة في تبديل اإلطارات

 6 )نقلتين في العام( خدمة من الباب للباب غير شاملة
 

 عريفات لتا
 النطاق الجغرافي

 الطرق المعتادة في جمهورية مصر العربيةكافة 
 

 :أون ديماند وڤولڤعضوية  

  فولفو مصر.لعمالء   العرب للسياراتعز هي مجموعة الخدمات المقدمة من شركة 

ايام اساابوعيا( اثءاء وعوا العطل أو الدادث او عءد   7ساااعة  24وتقدم الخدمة فقط من خالل االتصااال بمركز خدمة العمالء )

 للخدمة وليس عن طريق التعويض الءقديالمشترك  ادتياج  
 

 السيارة المغطاة تعني:

 * أعوام، شرط أن:10مضى على اءتاجها أعل من  السيارة التي ➢

المالكي فقط( أو لءقل اصشااخا   )البضااا. .  ال تسااتخدم لراراض التجارية أو للءقل العام سااواء لءقل اصشااخا  او   •
 باستخدام تطبيقات الموبايل )مثل أوبر وكريم(

 ال يتم تأجيرها م  أو بدون سا.ق. •

 كيلو جرام.  3500ال يزيد وزءها عن  •

 .أشخا   7ال تزيد سعة الركاب عن  •
 

 سنة سوف تتمتع بكل المميزات ماعدا نقل السيارة في حالة العطل   10السيارات التي مضى على انتاجها أكثر من  *
 

 المستفيِد يعني:

 أو من لدية توكيل باإلدارة. السيارة المغطاة أو دا.ز مالك
 

 :الشركة

 او من تفوضه الشركة لتقديم الخدمة  –  عز العرب للسياراتشركة 

 العطل يعني:

 العطل الكهربا.ي أو الميكاءيكي، اإلطار المثقوب، ءفاذ الوعوِد، عطل البطارية، الذي يسبب اءعدام القدرة على الدركة
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 الحادث يعني:

 ة السيارة على الحركانعدام قدرة  والتي تؤدى   أو مداولة السرعة الدريق التصادم أو التلفيات الءاش.ة عن
 وال يشمل هذا الجزء االضرار البسيطة التي ال تمء  امكاءية دركة السيارة بدون مساعدة 

 

 الرقم الهاتفي للخدمة:

 ضمن هذا العضويةويجب االتصال به عءد االدتياج صي مساعدة  15899 

 

 الغاء الخدمة

دق للطرف اصول اساااتعادة القساااط المدفوا، شااارط ان ال يكون هءاك اية من اصخطار باالشاااتراك، ي أيام عمل فقط  5خالل 

 مطالبة عا.مة خالل مدة تغطية الخدمة.

 .استراد عيمة االشتراك  للمشتركبأًي من الخدمات، ال يدق  المشترك  في دالة استفادة  

 
 
 

 

 في الحاالت األتية:  للمشتركمطالبة الطرف األول إلغاء الخدمة دون رد اية مبالغ    عز العرب للسياراتيحق لشركة 

 االعمال االدتيالية .1

 اساءة استخدام الخدمات المقدمة .2

 أون ديماءد وڤولأو ڤ  أون ديماءد وڤولڤعضااوية  بمداولة اسااتخدام خدمة االءقاذ لساايارة اخرى اير الساايارة المسااجلة   .3

 . بريميوم 

 مقدمي الخدمة ضد الشركةالتواطؤ م  أدد   .4
 

 التزامات المستفيد من الخدمة في حالة احتياج الخدمة: 

 التالية.تزامات  ل، على المستفيد من الخدمة ان يكون عد عام بجمي  االعلى عاتق الشركةعءد التقدم بأية مطالبة تق   

 يتخذ االدتياطات المعقولة لتخفيض الخسارة. ( أ

 وعت ممكن  وبأسرا  مطلوبةبالخدمة ال  المدددة هاتفياً على اصرعام    ،عز العرب للسيارات  اعالم شركة  (ب

 الشركة لَْن تءظر في تدمل أّي ءفقات لَيسْت مصّدعة مسبقاً من مركز خدمة العمالء وكذلك وفق اإليصاالت الرسمية (ج

 الخاصة بالدادث او العطل. بكل المعلوماتتزويد الشركة،   ( د

 ال يقوم بتوعي  أي اعرار أو التزام أو تقديم أي وعد أو مدفوعات من أي ءوا. ( ه 
 

 بطلب المساعدة؟المشترك كيف يقوم 

 يجب عليه طلب رقم التليفون التالي:

ساااعة في اليوم   24على مدار    15899

 المساعدةيوما في السنة لطلب  365-

 عند االتصال برقم الطوارئ، سيطلب من المشترك توفير ما يلي 

 أو رقم الشاسية.  العضويةرقم  ▪ 

 نوع المشكلة.  ▪ 

 مكان تواجده / )المدينة / العنوان / رقم التليفون(  ▪ 
 

 

 

 أون ديماند  وڤولڤ                                                 ول: المساعدة المقدمة للسيارةالقسم األ
 

 

 قطر او نقل المركبة .1

دركة، سااتقوم  عن الساايارة  اليتساابب في توعف   (المعتادةاثناء سااير الساايارة على الطرق  )  في دالة ددوث عطل أو دادث

وكالء  ثم صدد    ةعسم الشرط إلىأو    المعتمدين  وكالء فولفو  ىلإالشاركة باتخاذ الترتيبات الالزمة لسادب أو ءقل سيارة المشترك  

 فولفو المعتمدين.
 

وذلك  جءية مصاري   700بدد أعصاى    مشاتركالسادب للفي دالة عدم عدرة الشاركة على توفير الخدمة، تقوم الشاركة بدف  تكلفة  

 .برقم خدمة العمالء أثناء الحادث ووفق الفاتورة المقدمة  المشتركفقط في حالة اتصال  
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 المشتركسيارة  رفع  .2

على الطرق العادية الءقالب أو ساقوط في مءددر، تتولى الشاركة رفعها دتى اعادتها للطريق    السايرإذا تعرضات السايارة أثءاء  

 المعتاد  

 يتم تنفيذ الخدمة باستخدام شاحنات السحب والرفع المعتادة

له إال الءفقات التي    مشاتركإذا كاءت السايارة ساوف تدتاج لمعدات خاصاة إلعادتها إلى الطريق المعتادة، فان الشاركة ال تدف  لل

 وفقا لفاتورة الخدمة.    جءيه  300عدره  عام بدفعها لرف  سياراته بدد أعصى  
 

 توصيل الوقود    .3

، يمكن للمسااتفيد من الخدمة أن يطلب من الشااركة توفير كمية يتفق عليها من الوعود وفق طلبة المشااتركساايارة  إذا ءفد وعود 

 )وفقاً للكمية القصوى التي يمكن أن تءتقل إليه بأمان(، ويدف  المستفيد عيمة الوعود فقط.  

 وعدم مماءعة السلطات  وذلك في دالة توفر الوعود في مدطات الوعود المعتادة في ءفس المدافظة المطلوب الخدمة بها
 

 شحن البطارية   .4

إذا كاءت السايارة ال تدور بسابب كون البطارية فاراة، فان الشاركة ساوف تقوم بارساال فءي إلعادة شادءها مؤعتا لتكون عادرة  

 على بدء تشغيل السيارة في ذلك الوعت، أو بدء تشغيل السيارة باستخدام بطارية خارجية.  

   المشتركياءة بطارية ال تكون الشركة مس.ولة عن ص
 

 .  التالف استبدال اإلطارالمساعدة في   .5

 إذا كااءات إدادى إطاارات الساااااياارة بهاا ثقاب، تقوم الشاااااركاة باارساااااال فءي للمسااااااعادة في اساااااتبادالاه بااإلطاار االدتيااطي.  

ال تتضااامن هذه التغطية توريد عط  الغيار أو أجزاء االساااتبدال، أو المواد بصااافة عامة وكذلك ال تشااامل التغطية مصااااريف  

 .ر االحتياطي بحالة جيدةاإلطاشريطة وجود إصالح االطارات او لدام الثقوب.  
 

 

 
 

 

 أون ديماند بيرميوم  وڤولڤ                                            : خدمة من الباب للبابثانيالقسم ال

 
في عمل الصاياءة الدورية لساياراته، تقوم الشاركة بارساال ساا.ق مدترف )أو وءا اءقاذ دساب اختيار    المشاتركفي دالة رابة 

مراكز خدمة فولفو يارة في أدد  الخدمة الدورية للساا ، لعملالمكان الذي يختاره العميلمن   المشااترك( ليتساالم ساايارة  المشااترك
 .مشتركويقوم باعادتها لل  المعتمدة 

 
 )ذهاب ورجوا( أو مرتين )ذهاب أو رجوا فقط(  بالوءااعصى مرة واددة    تقدم الخدمة بدد

 

 .في داالت عمل الخدمة الدورية وليس عءد ددوث عطل او دادث او االدتياج إلصالح مشتركتقدم الخدمة لل •

 
 

 .خطوات تنفيذ الخدمة

خدمة من  وطلب  تصالاالموعد مسبق للصياءة من خالل مركز    ودجزادتياج الخدمة  عءدباالتصال    المشتركيلتزم   -1

 .الباب للباب

 .بالميعاد الذي تددده خدمة عمالء مركز الخدمة المطلوب  المشترك  يلتزم  -2

في المكان والميعاد المددد مسااتخدماً ءماذج االسااتالم الخاصااة بمركز   المشااتركيتساالم مؤدى الخدمة الساايارة من   -3

 المعايير المدددة من مركز الخدمة المطلوب )ءموذج االستالم الفءي وكروكي السيارة(الخدمة المطلوب ووفق 

بالتكلفة المبد.ية للخدمة المطلوبة لسااااياراته )وفق ما يددده مركز خدمة العمالء( ويقوم مؤدى    المشااااتركيتم إعالم   -4

 .المشتركالخدمة بتدصيل عيمة الخدمات المءفذة للسيارة من 

دعيقة من الموعد المددد له وأي تأخير عن ذلك )بساابب    30هو    المشااتركسااتالم الساايارة من الدد اصعصااى لوعت ا -5

 جءية للساعة وكسر الساعة )عابلة للزيادة(  100عيمة االءتظار بواع     المشترك( يتدمل  المشترك

 باعطاء أصل رخصة القيادة لمؤدى الخدمة )وفق تعليمات ادارة المرور(  المشتركيلتزم   -6

لمركز الخدمة    المشتركخالل فترة ديازتها لءقلها من   عز العرب   مركز خدمةلتكون السيارة مس.ولة مس.ولية كاملة  -7

 و العكس.

 مستخدماً ءماذج التسليم المستخدمة بواسطة مركز الخدمة   مشتركيقوم مؤدى الخدمة بتسليم السيارة لل -8
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  مشاترك على أن الخدمة عد تمت لساياراته واءه اساتلم السايارة خالية من اية اضارار ال تسالم السايارة لل  المشاتركيوع   -9

 اال بعد دفعة المبالغ المستدقة عليها )اال في دالة تدمل مركز الخدمة المطلوب لهذا البءد(

دعيقة من وصول السيارة لمءزله وأي تأخير عن ذلك  30هو  المشتركالدد اصعصى لوعت تسليم السيارة الى  -10

 جءية للساعة وكسر الساعة )عابلة للزيادة( 100عيمة االءتظار بواع   المشترك( يتدمل المشترك)بسبب 

لمركز الخدمة المطلوب والدال على تأدية    المشااتركبءسااخة من ءموذج االسااتالم الموع  من    الشااركهتدتفظ   -11

   مشتركالخدمة بشكل سليم وعدم وجود شكاوى لل

   للتأكد من جودة الخدمة  المشتركباالتصال ب عز العربيقوم مركز خدمة عمالء شركة  -12

 

 االستثناءات 
 

 
 من التالي:  ال تتحمل تقديم المساعدة التي تنجم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  شركه عز العرب للسيارات: أوالا 
 .عضويةاصفعال االدتيالية من عبل المستفيد او أي شخ  آخر يقصد بها السعي للمطالبة تدت هذه ال - أ

اصجرام  قوط  واالءفجاارات البركاءية أو العواصاااااف اير العادية أو سااااا  الطبيعياة كالفيضااااااءات أو الزالزلالظواهر   -ب
 .الذري اإلشعااو  الفضا.ية أو الءيازك

 اإلجراءات المستخدمة من عبل القوات المسلدة او عوات اصمن او المءظمات.و  التمرد واالرهاب والشغب -ت
 إذا كان سا.ق السيارة: -ث

 واععا تدت تأثير المخدرات أو المسكرات أو المواد المخدرة.  
 عدم وجود رخصة عيادة مءاسبة لءوا السيارة. -ج
ان يكون الدادث عد ددث )بشاكل مباشار او اير مباشار( ءتيجة عن ءقل الوعود أو الكدول أو المواد القابلة لالشاتعال   -ح

 أو المتفجرات أو المواد السامة في السيارة.
 أو المستفيد في:  تركالمشاشتراك   -خ

 المسابقات أو سباعات السيارات أو التجارب. •

 اصلعاب الرياضية. •

 سلوك جءا.ي. •

 الرهاءات أو التدديات. •
 فعل المستفيد المتعمد. - د

 
 

 -: ال تشمل عضويةهذه ال ثانياا: خدمات
 أية إصالدات للسيارات أو اإلطارات أو البطارية. - أ

 أو المستفيد دون موافقة مسبقة من الشركة  المشتركاي مساعدات تم ترتيبها بواسطة أو بالءيابة عن  -ب
 المأكوالت أو المشروبات أو المكالمات الهاتفية والءفقات اإلضافية اصخرى، متى توجب اإلعامة في الفءادق بسبب الدادث. - ت

 ارعة الطريق.أية مساعدات بالءسبة صي راكب يءقل في السيارة من على ع -ث
 

 غير مسؤولة عن اعطاء اية مساعدة في الحاالت التالية:  شركه عز العرب للسياراتثالثاُ: 
 او اثبات الملكية  السيارة عدم توافر رخصة   - أ

 عدم توافر مفتاح السيارة  -ب
 تقديم الخدمة أكثر من مرة لءفس العطل او الدادث -ت
 المخزءةالسيارات   -ث
 الى مخازن التكهين.ءقل السيارة من مراكز الخدمة او  -ج
 استدالة تقديم المساعدة ءتيجة للظروف السا.دة عءد الداجة للعون. -ح
 عءد تعريض دياة أول.ك اصشخا ، الذين يؤدون تقديم المساعدة للخطر. -خ
 (المشتركالتأكد من تعرض السيارة لضرر شديد ءتيجة القطر )تقدم الخدمة فقط بعد موافقة كتابية من  - د
 السيارة البديلة المطلوبة وعت الخدمة )يتم دف  البديل الءقدي وفق الفواتير المقدمة(عدم توافر ءوا  - ذ


