
الشروط واألحكام للتمويل التأجيري
للسيارات الخاص بأصحاب

المنشآت الخاصة

Auto Lease for Self-Employed Segment
Terms and Conditions

تطبق معايير الدخل في فرع بنك اإلمارات دبي الوطني 1.
- المملكة العربية السعودية والدفعة المقدمة 

والمدفوعات اإلضافية ومعدل الربح على السيارات 
الجديدة والمستعملة وبرنامج 50/50، حسب الشروط 

المتبعة، والتي قد تتغير من وقت آلخر. يرجى التواصل 
مع الموظف المختص في صالة العرض للحصول 

على أحدث العروض والشروط.

صور السيارة المعروضة في اإلعالن هي لغرض 2.
التوضيح فقط.

ستتوفر قسيمة التظليل ألول 100 عميل ضمن فئة 3.
أصحاب المنشآت الخاصة.

فيما يلي الشروط واألحكام اإلضافية لكوبون التظليل:4.

• ال يمكن استبدال هذا الكوبون نقدًا.  

• يمكن االستفادة من هذا الكوبون لدى أي من متاجر    
.SUN-GARD   

• ال تسري هذه القسيمة بالتزامن مع عرض آخر.  

• يجب استخدام هذه القسيمة خالل عام 2023.  

• فرع بنك اإلمارات دبي الوطني - السعودية غير     
مسؤول عن أي ضرر يلحق بالسيارة وغير مسؤول     

Sun-Gard عن الجودة واألعمال التي تقدمها   
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1. Emirates NBD criteria on Income, down 
payment, balloon payment and profit rate on 
new, used and 50/50 schemes will be applicable 
as per policy, which may change from time to 
time. Please contact our showroom agent for the 
latest offers and terms.  

2. The car images displayed in the commercial are 
for illustrative purpose only. 

3. Tinting voucher will be available for first 100 
customers, under the category of Self-Employed. 

4. Further terms and conditions for the tinting 
voucher are as below:

 • This voucher cannot be exchanged for cash.

 • This voucher can be redeemed at any of the   
  SUN-GARD outlets.

 • This voucher is not in conjunction with any   
  other offer.

 • This voucher should be used within the year   
  2023.

 • Emirates NBD KSA is not responsible for any   
  damage to the car, quality and workmanship   
  offered by Sun-Gard


