
(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - المحرك

عناصر الخدمة - منظومة القوة

يتم ا�ستبدال كل ١٠ آالف كيلومتر أو ١٢ شهر R

RR
RR

R

R

R RR
 تغيير زيت + فلتر زيت

تغيير فلتر الهواء

تغيير فلتر الوقود

بوجيهات

فحص عمل مروحة التبريد

فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص االعطال

فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصالت) 

تغيير سائل التبريد

فحص شد سير المجموعة

فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خراطيم، وصالت)

خرطوم الفاكيوم

تغيير فلتر هواء تانك البنزين 

خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك 

فحص منظومة العادم

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا�شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

في البداية يتم التغيير بعد ١٠٠ ألف كيلومتر ثم يتم التغيير كل ٤٠ الف كيلومتر  أو ٢٤ شهر

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١ ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

فحص كاوتش الكوبلن

فحص وتزييت الوصالت وأدوات التحكم 

تغيير زيت الفتيس ا¢وتوماتيك

علي االقل مره كل عام
يتم اإلستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا�شهر

الكيلومتر

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١السعر/ جنية ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

يمكن تغيير ا¤سعار المذكورة أعاله في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة



(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - أنظمة  الفرامل

عناصر الخدمة - العفشة

فحص بدال الفرامل

فحص وضبط فرامل اليد

زيت الفرامل والدبرياج

فحص التيل والطنابير

فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل

R R

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا�شهر

الكيلومتر

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١السعر/ جنية ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

فحص ضغوط وحالة ا¢طارات 

فحص منظومة التوجيه

ربط مسامير وصواميل العفشة 

تبديل االطارت

فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)

فحص وصالت العفشة ا¢مامية

تشحيم قفل الباب وغطاء المحرك والمزالج

تنظيف جسم السيارة وفتحات ا¢بواب

تزييت مطاط الباب ، وشرائط الطقس وفاحص الباب

T T T T T T
RR
T T T T T

يتم تدوير االطاراتيتم تدوير االطارات كل ١٠ آالف كيلومتريتم تدوير االطارات كل ١٠ آالف كيلومتر
كل ١٠ آالف كيلومتر

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا¤شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

يتم الفحص كل ١٢ شهر

علي االقل مره كل عام
علي االقل مره كل عام
علي االقل مره كل عام

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١ ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

: تربيط T : تغييرR: فحص
تخضع السعار المذكورة أعاله للتغير دون اعالن مسبق

وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة



(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - أنظمة  التكييف

عناصر الخدمة - ا¢نظمة  الكهربية

فحص البطارية

فحص عمل المساحات 

فحص جميع ا¢نظمة الكهربية

تنظيف البطارية

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا¤شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

علي االقل مره كل عام

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١ ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

RRR

فحص عمل التكييف 

فحص شحنة التكييف 

فحص كمبروسور التكييف 

فحص وتنظيف فلتر التكيف

١٢٢٤٣٦٤٨٦٠٧٢٨٤
٧٠ ألف٦٠ ألف٥٠ ألف٤٠ ألف٣٠ ألف٢٠ ألف١٠ آالفألف

٩٦١٠٨١٢٠
١٠٠ ألف٩٠ ألف٨٠ ألف

ا¤شهر

الكيلومتر

١,١٠١١,٨٤٨٢,٣٩٤٢,٧٤١٤,٤٧٥٣,٥٢١السعر/ جنية ١,٨٤٧٥,٢٩٤١,٨٤٨٢,٧٤١٧,٠٤٥

: تربيط T : تغييرR: فحص
تخضع السعار المذكورة أعاله للتغير دون اعالن مسبق

وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة



(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - المحرك

عناصر الخدمة - منظومة القوة

يتم ا�ستبدال كل ١٠ آالف كيلومتر أو ١٢ شهر

RR
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R
R
R

R RRR
 تغيير زيت + فلتر زيت

تغيير فلتر الهواء

تغيير فلتر الوقود

بوجيهات

فحص عمل مروحة التبريد

فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص االعطال

فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصالت) 

تغيير سائل التبريد

فحص شد سير المجموعة

فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خراطيم، وصالت)

خرطوم الفاكيوم

تغيير فلتر هواء تانك البنزين 

خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك 

فحص منظومة العادم

١٤٤ ١٣٢١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف

ا�شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

RR

R R

في البداية يتم التغيير بعد ١٠٠ ألف كيلومتر ثم يتم التغيير كل ٤٠ الف كيلومتر  أو ٢٤ شهر

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢ ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦

فحص كاوتش الكوبلن

فحص وتزييت الوصالت وأدوات التحكم 

تغيير زيت الفتيس ا¢وتوماتيك

علي االقل مره كل عام
يتم اإلستبدال كل ١٠٠ الف كيلومتر

ا�شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

١٤٤ ١٣٢١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف
١٤٤ ١٣٢١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢ ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦

يمكن تغيير ا¤سعار المذكورة أعاله في أي وقت دون إشعار مسبق ، وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة



(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - أنظمة  الفرامل

عناصر الخدمة - العفشة

فحص بدال الفرامل

فحص وضبط فرامل اليد

زيت الفرامل والدبرياج

فحص التيل والطنابير

فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل

RR

ا�شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

R

١٤٤ ١٣٢١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف

فحص ضغوط وحالة ا¢طارات 

فحص منظومة التوجيه

ربط مسامير وصواميل العفشة 

تبديل االطارت

فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)

فحص وصالت العفشة ا¢مامية

تشحيم قفل الباب وغطاء المحرك والمزالج

تنظيف جسم السيارة وفتحات ا¢بواب

تزييت مطاط الباب ، وشرائط الطقس وفاحص الباب

T T T T T
RRR

T T T T T

يتم تدوير االطارات كل ١٠ آالف كيلومتر

يتم تدوير االطارات كل ١٠ آالف كيلومتريتم تدوير االطارات كل ١٠ آالف كيلومتر يتم تدوير االطارات
كل ١٠ آالف كيلومتر

ا¤شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

يتم الفحص كل ١٢ شهر

علي االقل مره كل عام
علي االقل مره كل عام
علي االقل مره كل عام

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢ ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦

: تربيط T : تغييرR: فحص
تخضع السعار المذكورة أعاله للتغير دون اعالن مسبق

 وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

١٤٤ ١٣٢١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢ ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦



(CN7) جدول الصيانة الدورية للسيارة النترا
عناصر الخدمة - أنظمة  التكييف

عناصر الخدمة - ا¢نظمة  الكهربية

فحص البطارية

فحص عمل المساحات 

فحص جميع ا¢نظمة الكهربية

تنظيف البطارية

ا¤شهر

الكيلومتر

السعر/ جنية

علي االقل مره كل عام

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢ ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦

RRR

فحص عمل التكييف 

فحص شحنة التكييف 

فحص كمبروسور التكييف 

فحص وتنظيف فلتر التكيف

ا¤شهر

الكيلومتر

١١,٦٣٧٢,٤٠٢٢,٣٢٤١,٦٣٧ ١,٦٣٧٦,٨٢السعر/ جنية ٣,٨٥٥١,٦٣٧٤,٧٥٨٧,١٢٦

: تربيط T : تغييرR: فحص
تخضع السعار المذكورة أعاله للتغير دون اعالن مسبق

 وسيتم تحديد السعر النهائي مع مستشار الخدمة

١٤٤ ١٣٢

١٣٢

١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف

١٤٤١٥٦١٦٨١٨٠١٩٢٢٠٤٢١٦

١٨٠ ألف١٧٠ ألف١٦٠ ألف١٥٠ ألف١٤٠ ألف١٣٠ ألف١٢٠ آالف١١٠ ألف
٢٢٨٢٤٠

٢٠٠ ألف١٩٠ ألف


