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إسم المالك:
Owner's Name

العنوان:
Address

الهاتف:
Mobile

فئة الدم:
Blood Type

الطراز:
Type

رقم المحّرك:
V.I.N

السنة:
Year

الّلون:
Color

معلومات عن المالك

معلومات عن اآللّية



STATIONمحّطة

التاريخ
Date

Remarks

الكمّية
Quantity

الّنوع
Grade

مالحظات

فلتر
Filter

كلم
Km

التغيير القادم
Next Change

( - Km)كلم



For Info 09 624 111 ext. 301 - 306 A First Choice    B Second Choice    C Third Choice    D Forth Choice

CHOOSE THE RIGHT PRODUCT
Recommendations for different types of vehicles

خيار رابعخيار ثالثخيار ثانيخيار أّول

إختر الحزمة المناسبة
توصيات مختلف أنواع السّيارات



تأسست عام ١٩٦٧
 Synthetic عام ١٩٧٣ أّول شركة زيوت تستعمل تكنولوجيا ال

إندمجت مع شركة توتال العالمية عام ٢٠٠٠

تمّيــزت ELF العالمــة التجاريــة مــن توتــال، علــى مــدى أكثــر مــن ٤٥ عامــًا 
بالقــدرة علــى، التنافــس واالبتــكار كمــا القــت نجاحــًا واســعًا قائــم علــى 

قيم العالمة التجارية المتلّخصة ب «اإلحترافية، الشغف والريادة». 

:Elf إّن زيوت

• مطابقة مع معايير النوعية ISO 9001:2000 و14000 

• مطابقــة لمواصفــات جمعيــة مصّنعــي الســيارات األوروبيــة ومعهــد 
(APISو ACEA) البترول األميركي

• ســنوات مــن االبحــاث واالبتــكار فــي مجــال محــركات الســيارات لتــزّود 
 Superbike world championship, MotoGP,) أهّم السباقات العالمية بالزيوت

(World Series by Renault
 

 Renault  Dacia,) عقد شــراكات مع أهم الصانعين الدوليين للســّيارات •
Kawasaki, Nissan إلخ...)

Total عالمة تجارية من ELF
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Jbeil
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IPT customers can conveniently locate IPT stations near them
wherever they are, simply by logging to IPT website

www.iptgroup.com.lb and checking the “stations locator” online

تغطية محّطات أي بي تي لألراضي اللبنانّية

ALL OVER LEBANON

IPT NETWORK أي. بي.تــي.، الشــركة البتروليــة اللبنانيــة الرائــدة، نظيــر التمّيــز فــي
الحلــول النفطيــة والخدمــات ذات القيمــة المضافــة. تشــمل أنشــطتها 

التجارية:

• شــبكة تضــم مــا يزيــد عــن 170 محطــة وقــود مابيــن محّطــات تملكهــا 
الشركة وأخرى متعاقدة. 

• اســتيراد، تخزيــن وتوزيــع المنتجــات النفطيــة مثــل البنزيــن والمــازوت 
والديــزل والغــاز النفطــي الســائل وزيــوت المحــركات علــى عــدد كبيــر 

من المحّطات والشركات والمؤسسّات الكبرى في لبنان.
• شــراكات مــع مؤسســات عالمّيــة لتقديــم أفضــل الخدمــات بأعلــى  
 Bon Appétit ،المستويات، ومنها: توتال ليبان، ماكدونالدز، بنك بيبلوس

وماونتن ماد إسبريّسو.

 ELFأي. بي. تي. و
فــي كانــون الثانــي 2011، وّقعــت أي.بي.تــي. وتوتــال ليبــان اتفاقيــة 
تجارية أصبحت بموجبها أي.بي.تي. موّزعا رسميًا لزيوت ELF في لبنان. 
اســتراتيجية  مــن  جــزء  هــي  الخطــوة  هــذه  أّن  الــى  االشــارة  تجــدر 
التــي  والخدمــات  المنتجــات  جــودة  لتعزيــز  الموضوعــة  أي.بي.تــي 

تقّدمها لزبائنها في لبنان.

أي. بي.تي.، شركة بترولّية رائدة
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مــن أبــرز نجاحــات أي.بي.تــي. تغييرهــا لمفهــوم محطــات الوقــود فــي 
تجمــع  وجذابــة،  نظيفــة،  آمنــة،  «محطــات»  الــى  وتحويلهــا  لبنــان 
خدمات غير مسبوقة كخدمة التعبئة الذاتية (Self Service)، الغسيل دون 

الّلمس (Laserwash)، التبّضع السريع (Bon Appétit) وغيرها...

الخدمات المتوفرة في محّطات أي بي تي 
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اســتمتع بمجموعــة بطاقــات أي بــي تــي، واجعــل رحلتــك علــى الطريــق 
آمنــة، ســهلة ومليئــة بالمكافــآت والخدمــات المتنوعــة التــي نقدمهمهــا 

لك في شــبكة محطات أي بي تي في كل لبنان.

الشــركات  تــي إلســتعمال  بــي  أي  مــن  اإللكترونيــة  الدفــع  بطاقــات 
والتحكــم  المحطــات  علــى  الفــوري  للدفــع  تســتخدم  واألفــراد 
ــزات بطاقــات أي بــي تــي الجديــدة:  بمصاريفهــم "Online".إكتشــف مي

www.iptgroup.com.lb

بطاقات اي بي تي اإللكترونية

HOTLINE: 78 822 822



مراحل عملية تغيير زيت السّيارة

فحص مستوى الزيت عن طريق الشيش الخاص
إختيار نوع الزيت األنسببالسيارة

التأكد من مطابقة رقم ورمز الفلتر القديم
مع الجديد

تفريغ الزيت في موتور السيارةالتأكد من تركيب الفلتر الجديد
بواسطة قمع خاص للزيت

إستالم الزبون دفتر لغيار الزيت
وتدوين المعلومات الالزمة عليه

وضع النبريش بطريقة صحيحة
لبدء عملية شفط الزيت

اإلطالع على جدول التوصيات لمختلف
أنواع السّيارات

تفريغ الزيت المحروق في وعاء خاص
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أسئلة متداولة

متى يتوجب تغيير زيت المحرك؟
من المستحسن تغيير زيت: 
• Synthetic كل 10,000 كلم.

• Semi-Synthetic كل 7,000 كلم.
• Mineral  كل 3,000-5,000 كلم.   

هل زيادة الزيت أمر عادي؟
ــر الزيــت،  ــًال لتغيي ــادة الزيــت ليــس بدي ــادة الزيــت، فــإن زي ال ُينصــح بزي
لمشــاكل  الزيــت مؤشــرًا  لزيــادة  المفرطــة  الحاجــة  تكــون  أن  فيمكــن 

ميكانيكية (التسريبات، وما الى ذلك...).

هل يمكن اختيار درجة لزوجة أخرى عند تغيير الزيت؟
• يجــب ضبــط لزوجــة الزيــت حســب شــروط اســتخدام الســيارة فضــًال 

عن الظروف المناخية.
• أخــذ نصيحــة الميكانيكــي الخــاص بشــأن ضبطهــا علــى أفضــل شــكل. 

• يرجى اإلستناد الى الجدول الموجود في هذا الُكتّيب.

هل يمكن المزج بين نوعين مختلفين من زيوت التشحيم؟
إّن خلــط صفــات نوعيــن مــن الزيــوت يقّلــل مــن نوعيــة واحــدة متفوقــة، 
ويؤثــر علــى األداء النهائــي للســّيارة. لــذا، ال يجدرالمــزج بيــن نوعيــن 

مختلفين بحسب الخبراء في الزيوت.



IN CASE OF EMERGENCY
فـــي حــــــــالـــــــة الــــــــطــــــــوارئ

الدفاع المدني
الصليب األحمر
األمن الدّاخلي

اإلطفاء
أي بي تي

125
140
112
175
09 - 624111

• ال تقد في حالة السكر.

• ال تسرع في القيادة.

• تجنب ما يشتت االنتباه مثل إستعمال الخليوي أثناء القيادة.

• ال تقد في حالة النعاس.

• أربط حزام األمان.

• كن أكثر حذرا في الطقس السّيء.

• قد السّيارة محافظًا على مسافة آمنة

   بينك و بين السّيارة التي أمامك.

• إحذر من السائقين اآلخرين.

• قد بهدوء وبطريقة دفاعّية و ليس هجومّية.

• حافظ على صيانة و أمان سّيارتك.

10 نصائح للقيادة بأمان

*IPT of�cial distibutor


