950 - 966 - 972

إصالح اللوادر
ضمان ممتد
 ساعة عمل5000 عامين أو

استرجع حالة المعدة
كالجديدة
خصومات تصل

%50 الي
من سعر المعدة
عقود الصيانة
فقط قطع غيار
الصيانة الوقائية
 ساعة2000

سعر المستوى الذهبى
من كاتربللر

سعرالمستوى الفضى
من مانتراك

يبدأ من

يبدأ من

2,732,960 EGP*
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www.mantracgroup.com
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1,322,400 EGP*

عرض خاص
المستوى الذهبى من كاتربيلر
المحرك

الفتيس و االربة

الفخد

اطقم الجوانات و البلي
العين كاملة
وش سلندر كامل جديد او ريمان
طقم رشاشات ريمان
اصالح طلمبة تحضير الجاز  /استبدال ريمان
اصالح طلمبة المياه /استبدال ريمان
اصالح طلمبة زيت المحرك  /استبدال بريمان
اصالح التربو  /استبدال ريمان
مبرد زيت المحرك ريمان
قطع غيار الصيانة الوقائية

طقم الجوانت و البلي
ديسكات االحتكاك الفبر
اصالح طلمبة زيت الفتيس  /استبدال ريمان
فحص مبرد زيت الفتيس  /استبدال ريمان

طقم بلي و سيالت
ديسكات االحتكاك الفبر في حالة توفرها

الكوارين
طقم بلي و سيالت

عمل اصالحات لنظام
الفرامل السيالت
العمالة

المستوى الفضى من مانتراك
المحرك

الفتيس و االربة

اطقم جوانات و بلي
بساتم و شنابر
الشمايز و السيالت
صبابات الوقود ,صبابات العادم ,الداليل ,قواعد
الصبابات ,تيلة الصباب.
طقم رشاشات ريمان
اصالح طلمبة تحضير الجاز  /استبدال ريمان
اصالح طلمبة المياه  /استبدال ريمان
اصالح طلمبة زيت المحرك  /استبدال ريمان
اصالح قلب التربو  /استبدال ريمان
استبدال مبرد زيت محرك ريمان
قطع غيار الصيانة الوقائية

طقم جوان و بلي
ديسكات االحتكاك الفبر
اصالح طلمبة زيت الفتيس  /استبدال ريمان

العمالة

تطبق الشروط و األحكام
يتم تحديد االسعاربدقة بناءا علي الموديل و رقم شاسية المعدة -يجب ان تكون المعدة في حالة العمل "ال يوجد عطل جسيم
" العرض ال يشتمل علي :الفك و التركيب من او على المعدة  2النقل  -3تكاليف الكوروالتى يتم فحصها وعند رفضها يتم
اضافة القيمة على العرض  -4ضريبة القيمة المضافة -5االعمال الخارجية -6جميع قطع الغيار واالعمال التى تظهر بعد
الفحص والغير مذكورة بالعرض ستقوم مانتراك بارسال عروض اسعار مفصلة بالقطع و المصنعية الخارجية و العمالة مع
العرض النهائى بناءا علي الفحص بورش مانتراك  ,قطع غيار  2000ساعة التشغيل ال تشمل عمالة
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