COMPLETE CARE

IMPALA
S CHED ULED MAINTEN A NC E
& MENU PR ICING G U I DE

MAINTENANCE SCHEDULE
R

COMMITTED TO CARE
FOR YOU
At Chevrolet, we put your needs above all else. As part
of this commitment, Chevrolet Complete Care always
ensures the best solutions for you and your vehicle.
When you service your vehicle through us, you can
rest assured that the safety and performance of
your vehicle is never compromised. Regular servicing
helps it to retain the highest resale value while you
continue to enjoy the benefits of warranty coverage.

MAINTENANCE SCHEDULE

MODEL YEAR 2014 - 2015
Replace

C

Clean

10.000 Km

T

502 AED

Same applies to: 50, 70K

Top up

I

R

Inspect

20.000 Km

656 AED

Same applies to: 100K

Replace

C

Clean

10.000 Km

T

502 AED

Same applies to: 50K

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

715 AED

Same applies to: 90K

40.000 Km

Top up

I

Inspect

20.000 Km

656 AED

Same applies to: 40, 80, 100K

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Air Filter

30.000 Km

MENU PRICING

MODEL YEAR 2016 - 2018

R Engine Air Filter

897 AED

Same applies to: 80K

30.000 Km

715 AED

Same applies to: 90K

60.000 Km

869 AED

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Air Filter

R Passenger Compartment Air Filter

R Engine Air Filter

R Passenger Compartment Air Filter

R Passenger Compartment Air Filter

60.000 Km

R Brake Fluid

70.000 Km

869 AED

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Oil and Oil Filter

R Engine Air Filter

R Brake Fluid

2014 - 2015

2016 - 2018

Engine Oil and Oil Filter

266 AED

266 AED

Engine Air Filter

155 AED

155 AED

Spark Plugs

525 AED

453 AED

Front Brake Pad Set

773 AED

773 AED

Rear Brake Pad Set

543 AED

543 AED

Front Disc Rotors

1,211 AED

1,211 AED

Rear Disc Rotors

1,151 AED

1,151 AED

Battery

648 AED

648 AED

Wiper Blades

204 AED

204 AED

Prices are valid as of 1 January 2018 and are subject to change without prior notice.
Please refer to your owner’s manual / warranty booklet for further information.

694 AED

Above prices may vary based on your vehicle specification.
All prices are inclusive of Value Added Tax (“VAT”) per local regulations, Labour, Parts, Oils and Consumables.

R Passenger Compartment Air Filter

We also provide you with complete convenience, so
you can focus on other important things in life. With
Chevrolet Complete Care you can look forward to all
these benefits:
Maintenance appointment within two days
One-hour maintenance when booked in advance
Guaranteed maintenance parts availability across
the region
Transparent pricing on cost of service
24/7, four-year regional roadside assistance

PERFORMED AT EVERY SERVICE
T 	All Fluid levels - Coolant, Power steering
(hydraulic PS only), ATF/MTF
(if accessable), Transfer case fluid
(if available), Brake fluid, clutch fluid
(if available), Differential fluid
(if applicable), Washer

BOOK YOUR APPOINTMENT
CHEVROLET

COMPLETE CARE

Our booking service ensures that we are able to service
your vehicle at a time most convenient to you.

04 231 0800

I Battery & Terminals
I Starter switch
I AT shift lock control

PERFORMED AT EVERY SERVICE
T 	All Fluid levels - Coolant, Power steering
(hydraulic PS only), ATF/MTF
(if accessable), Transfer case fluid
(if available), Brake fluid, clutch fluid
(if available), Differential fluid
(if applicable), Washer

I Exhaust System
I Battery & Terminals
I Starter switch
I AT shift lock control

C Throttle System & engine air cleaner

I 	Accelerator Pedal for damage, high effort
or binding

C Throttle System & engine air cleaner

I 	Accelerator Pedal for damage, high effort
or binding

I 	Tire Rotation

I Drive and accessory belts

I 	Tire Rotation

I Drive and accessory belts

I 	Complete Diagnostic check using a
scan tool

I Lift gate struts

I 	Complete Diagnostic check using a
scan tool

I Lift gate struts

I Check for any fluid leaks

We look forward to caring for you and your Chevrolet.

I Exhaust System

I Check Belt condition
I 	Tire pressure and visual inspection for
wear & damage

I Spare tire key lock operation
I Wiper blades
I Restraint system

I Brake system including Parking brake

I 	Operation of head lights, tail lamps, Brake
lights, Radio Antenna, Door locks, Hinge,
Windows, Sunroof (if available), Switches,
A/C function

I Fuel System

I Fire extinguisher

I Suspension

Prices are valid as of 1 January 2018 and are subject to change without prior notice.
Applicable to model year 2014 – 2015.
Please refer to your owner’s manual / warranty booklet for further information.
All prices are inclusive of Value Added Tax (“VAT”) per local regulations, Labour, Parts, Oils and Consumables.
Prices above exclude any additional work performed.
Scheduled Service is due at every 10,000 Kms, or 12 months or as indicated by the Oil Life Monitoring System,
whichever comes first.

I Check for any fluid leaks
I Check Belt condition
I 	Tire pressure and visual inspection for
wear & damage

I Spare tire key lock operation
I Wiper blades
I Restraint system

I Brake system including Parking brake

I 	Operation of head lights, tail lamps, Brake
lights, Radio Antenna, Door locks, Hinge,
Windows, Sunroof (if available), Switches,
A/C function

I Fuel System

I Fire extinguisher

I Suspension

AL GHANDI AUTO

Prices are valid as of 1 January 2018 and are subject to change without prior notice.
Applicable to model year 2016 onwards.
Please refer to your owner’s manual / warranty booklet for further information.
All prices are inclusive of Value Added Tax (“VAT”) per local regulations, Labour, Parts, Oils and Consumables.
Prices above exclude any additional work performed.
Scheduled Service is due at every 10,000 Kms, or 12 months or as indicated by the Oil Life Monitoring System,
whichever comes first.

Hotline
04 231 0800
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For more information go to www.chevroletarabia.com

COMPLETE CARE

إمباال

جدول الصيانة
ا

دلــيــل جـــدول الــصـيـانـــة
وقــائــمــة األســعـــار

ملتزمون باالهتمام
بمتطلباتكم
في شفروليه نضع متطلباتكم فوق كل اعتبار .وفي إطار هذا االلتزام
ً
دائما تقديم أفضل
فإن برنامج تعهد شفروليه الشامل يضمن لكم
الحلول التي تناسبكم وتناسب سياراتكم.
عندما تقومون بإجراء صيانة سياراتكم من خاللنا ،فيمكنكم أن تكونوا
على ثقة بأن أمان وأداء سياراتكم ال يمكن المساومة عليهما ،كما أن
الصيانة المنتظمة لسياراتكم تساعد في احتفاظها بأعلى قيمة لها
عندما ترغبون ببيعها باإلضافة إلى استمتاعكم بمزايا غطاء الضمان.
وليتسنى لكم التركيز على كل األمور المهمة في حياتكم فإننا نسعى
ً
دائما لتوفير الراحة التامة لكم .مع برنامج تعهد شفروليه الشامل
يمكنكم أن تتطلعوا لالستفادة من المزايا التالية:

تحديد موعد الصيانة خالل يومين

ً
مسبقا
إنجاز الصيانة خالل ساعة واحدة عند حجز الموعد

ا

CHEVROLET

04 231 0800

ف

502 AED

 30.000كم

ا
ا

715 AED

فلتر هواءمقصورة الركاب

 60.000كم
ا

زيت المحركوفلتر زيت

ا

فلتر هواءمقصورة الركاب

ا

ا

897 AED

كذلك ينطبق على  80الف
ا

ا

سائل الفرامل

ا

	جميع مستويات السوائل – سائل التبريد ،المقود
(الهيدروليك بي إس فقط)ATM/MTF ،

(إن أمكن الوصول إليه) ،سائل علبة التحويل

توفر) ،سائل الفرامل ،سائل القابض
(إن ّ
توفر) ،سائل الترس التفاضلي
(إن ّ

(إذا انطبق) ،سائل الزجاج

نظام االختناق ونظام تنظيف هواء المحرك

ف

تبديل أماكن اإلطارات

ف

تسربات للسوائل
فحص أي
ّ

ف

فحص تشخيصي كامل باستخدام أداة مسح

ف

فحص حالة الحزام

ف

نظام التعليق

ف

نظام الوقود

ف
ف
ف

ضغط اإلطارات وفحص أي تلف أو تآكل

نظام الفرامل بما فيها فرامل الوقوف
نظام العادم

البطارية واألقطاب

ف

نظام التحكم األوتوماتيكي بمانع تعشيق ناقل الحركة

ف

نظام التشغيل

ف

عمل قفل مفتاح اإلطار االحتياطي

ف

نظام مساند الرأس

ف

نوابض الصندوق الخلفي

ف

المساحات

ف	عمل المصابيح األمامية ،والخلفية ،ومصابيح الفرامل،
وهوائي المذياع ،وأقفال األبواب ،والفصاالت،

والنوافذ ،وفتحة السقف (في حال توفرها) ،والمقابس،

ف

وعمل نظام التكييف
مطفأة الحريق

ابتداء من  1يناير  2018وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
تسري األسعار
ً
تطبق على موديالت السيارات لسنة  2014حتى .2015
كتيب الضمان للمزيد من المعلومات.
/
المالك
دليل
إلى
يرجى الرجوع
ّ
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بحسب التنظيم المحلي ،األجور ،قطع الغيار ،الزيوت والمستهلكات.
األسعار أعاله ال تشمل أي أعمال إضافية يتم تنفيذها.
ً
أوال.
يحين موعد الصيانة المقررة كل  10,000كم12 ،
شهرا أو حسب نظام مؤشر صالحية الزيتّ ،أيها يأتي ً

ا
ا

مجموعة الفرامل الخلفية

أقراص الدوران األمامي

فلتر هواءالمحرك

اسطوانات الفرامل الخلفية
869 AED

زيت المحركوفلتر زيت

فلتر هواءالمحرك

فلتر هواءمقصورة الركاب

694 AED

بطارية

مساحات
ّ

155 AED

155 AED

525 AED

453 AED

773 AED

773 AED

543 AED

543 AED

1,211 AED

1,211 AED

1,151 AED

1,151 AED

648 AED

648 AED

204 AED

204 AED

ابتداء من  1يناير  2018وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
تسري األسعار
ً
كتيب الضمان للمزيد من المعلومات.
يرجى الرجوع إلى دليل المالك ّ /
قد تختلف األسعار أعاله بناء على مواصفات السيارة.
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بحسب التنظيم المحلي ،األجور ،قطع الغيار ،الزيوت والمستهلكات.

ُتطبق عند إجراء كل خدمة صيانة
م

	جميع مستويات السوائل – سائل التبريد ،المقود
(الهيدروليك بي إس فقط)ATM/MTF ،

(إن أمكن الوصول إليه) ،سائل علبة التحويل

توفر) ،سائل الفرامل ،سائل القابض
(إن ّ

أو ربط

ف

ا

مجموعة الفرامل األمامية

266 AED

266 AED

سائل الفرامل

ف	عمل دواسة التسارع وفحص أي تلف ،أو جهد عالي،
حزام المحرك

715 AED

شمعات االحتراق

2015 - 2014

2018 - 2016

زيت المحركوفلتر زيت

ا

ف

656 AED

زيت المحركوفلتر زيت

 60.000كم

فلتر هواءمقصورة الركاب

ا

فلتر هواءالمحرك

ا

زيت المحركوفلتر زيت

 70.000كم

869 AED

ا

كذلك ينطبق على  90الف
ا

فلتر هواء المحرك

كذلك ينطبق على  100 ،80 ،40الف

زيت المحركوفلتر زيت

ا

زيت المحرك وفلتر الزيت

فحص

 20.000كم

502 AED

 30.000كم

فلتر هواءالمحرك

ُتطبق عند إجراء كل خدمة صيانة
م

 10.000كم

فلتر هواءالمحرك

زيت المحركوفلتر زيت

استبدال

ت

تنظيف

م

ملء

ف

كذلك ينطبق على  50الف

زيت المحركوفلتر زيت

 40.000كم

زيت المحركوفلتر زيت

ا

656 AED

كذلك ينطبق على  100الف

كذلك ينطبق على  90الف
ا

ا

فحص

 20.000كم

زيت المحركوفلتر زيت

مساعدة اقليمية على الطريق لمدة أربع سنوات

COMPLETE CARE

لموديالت 2018 - 2016

كذلك ينطبق على  70 ،50الف

شفافية في األسعار لتكاليف الخدمة

يضمن لك الحجز المسبق الحصول على الخدمة الخاصة بسيارتك
في الوقت الذي يناسبك.

استبدال

ت

م

تنظيف

 10.000كم

ضمان توفير قطع الصيانة ضمن اإلقليم

احجز موعدك

جدول الصيانة

لموديالت 2015 - 2014
ملء

قائمة األسعار

توفر) ،سائل الترس التفاضلي
(إن ّ

(إذا انطبق) ،سائل الزجاج

نظام االختناق ونظام تنظيف هواء المحرك

ف

تبديل أماكن اإلطارات

ف

تسربات للسوائل
فحص أي
ّ

ف

فحص تشخيصي كامل باستخدام أداة مسح

ف

فحص حالة الحزام

ف

نظام التعليق

ف

نظام الوقود

ف
ف
ف

ضغط اإلطارات وفحص أي تلف أو تآكل
نظام الفرامل بما فيها فرامل الوقوف
نظام العادم

ف

البطارية واألقطاب

ف

نظام التحكم األوتوماتيكي بمانع تعشيق ناقل الحركة

ف

نظام التشغيل

ف	عمل دواسة التسارع وفحص أي تلف ،أو جهد عالي،
أو ربط

ف

حزام المحرك

ف

عمل قفل مفتاح اإلطار االحتياطي

ف

نظام مساند الرأس

ف

نوابض الصندوق الخلفي

ف

المساحات

ف	عمل المصابيح األمامية ،والخلفية ،ومصابيح الفرامل،

الكندي للسيارات
| K 100
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|
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|
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|
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الخط الساخن

04 231 0800

وهوائي المذياع ،وأقفال األبواب ،والفصاالت،

والنوافذ ،وفتحة السقف (في حال توفرها) ،والمقابس،

ف

وعمل نظام التكييف
مطفأة الحريق

ابتداء من  1يناير  2018وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
تسري األسعار
ً
تطبق على موديالت السيارات لسنة  2016وما بعدها.
كتيب الضمان للمزيد من المعلومات.
/
المالك
دليل
إلى
يرجى الرجوع
ّ
جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بحسب التنظيم المحلي ،األجور ،قطع الغيار ،الزيوت والمستهلكات.
األسعار أعاله ال تشمل أي أعمال إضافية يتم تنفيذها.
ً
أوال.
يحين موعد الصيانة المقررة كل  10,000كم12 ،
شهرا أو حسب نظام مؤشر صالحية الزيتّ ،أيها يأتي ً

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.chevroletarabia.com

