
نحن أقرب إليك من أي وقت مضى... 
خدمة الصيانة المتنقلة

من المال موتورز 

Closer To You Than Ever Before...

Mobile Service
From Al Mulla Motors



For your car servicing needs:

You can now book a prior 

appointment through our website: 

www.almullamotors.com
or call our front office staff at: 

22055967 

and our Mobile Service Unit will 

visit you and service your vehicle 

at a location of your choice.

1
Convenient, economical and reliable 

services by using our state-of-the-art 

vehicle and certified technician

2 Real time tracking, online payment, 

real-time update.

3 Service at your door step without 

any additional cost

لتلبية احتياجات سيارتك:

1

2

3

يمكنك اآلن حجز موعد مسبق من خالل 
موقعنا على االنترنت:  

www.almullamotors.com

أو اإلتصال بأحد موظفي اإلستقبال على 
رقم 22055967  

خدمة المال للصيانة المتنقلة لتقوم بصيانة 
سيارتك في اي مكان من إختيارك

وفر وقتك ومجهودك بحجز موعد لتصلك 
الخدمة المتنقلة في مكان اختيارك

لدينا فنيين معتمدين يقدمون أرقى 
خدمة صيانة على اإلطالق

الصيانة في المكان الذي تختاره 
لضمان  راحتك



Al Mulla Mobile
Service Unit provides

the following services:

10,000 Kms
Service 10
K

5,000 Kms
Service 5

K
Oil and Filter
Change

Rear Brake Pads
Replacement

Front Brake Pads
Replacement

Change
Transmission
Fluid (A/T)

Engine Wash
with Degreaser

Normal
Car Wash

Battery
Replacement

خدمة المال 
للصيانة المتنقلة 
تقدم لك اآلتي:

10
K صيانة ال 

١٠٠٠٠ كيلومتر

5
K صيانة ال

 ٥٠٠٠ كيلومتر

تغيير الزيت والفلتر

تبديل السفايف االمامية

غسيل وتنظيف
وتلميع المحرك غسيل السيارة

تبديل البطارية

تبديل دهن الجير

تبديل السفايف الخلفية



خدمة المال 
للصيانة المتنقلة 

تمنحك اآلتي:

Al Mulla Mobile
Service Unit provides
the following services:

Head Light
Restoration

Windshield
Repair

Air Filter
Replacement

A/C
Diagnosis

Vehicle
Health Check

Coolant System
Flush With
Additives

Drive Belt
Replacement

Wiper Blade
Replacement

Minor Electrical
Repair

Fuel Tank System
Cleaning with
Additives

A/C Filter
Replacement

إصالح الزجاج األمامي

تلميع الضوء االمامي
تبديل

أحزمة المحرك
(القايش)

تبديل ربل
المساحات

تبديل فلتر
مكيف الهواء

فحص المكيف

تبديل فلتر الهواء

اصالح االعطال
الكهربائية البسيطة

28 نقطة فحص للسيارة

اضافة محسنات
دورة التبريد

اضافة محسنات الوقود


