
BMW Albatha Leasing L.L.C Fees List بي ام دبليو البطحاء للتأجير - قائمة الرسوم

Description Amount (AED) المبلغ (درهم) التفاصيل بند
Leasing Cancellation Fee 2,625 2,625 رسوم إلغاء تأجير المركبة 1
 Administration Fees Traffic Fines Payment 52.50 (Per Fines) عن كل مخالفة 52.50   رسوم إدارية عن دفع المخالفات المرورية 2
Administration Fees Salik Trips* 1.05 (Per Trips) عن كل عبور لبوابات سالك 1.05 دراهم رسوم إدارية عن دفع رسوم بوابات سالك* 3
Administration Fees AD Toll gates Trips** 1.05 (Per Trips) عن كل عبور لبوابات أبوظبي 1.05 دراهم رسوم إدارية عن دفع رسوم بوابات أبوظبي** 4
Late Payment Fee 210 for each رسوم تأخير السداد   لكل معاملة  210 درهم 6
DDA Placing Fee Free مجانا رسوم اعداد  طلب الخصم المباشر 7
Change of Rental Payment Date*** 60 60 رسوم تغيير تاريخ الخصم الشهري*** 8
Change in DDA Bank account 110 110 رسوم تغيير الحساب المعتمد للخصم الشهري 9
Statement of Account Free Free رسوم كشف الحساب 10
Courier Service Charges**** 50 50 رسوم البريد المستعجل**** 12

All above prices are inclusive of VAT

* This fee is including Salik charges.   .٭هذا الرسم متضمنا رسوم بوابات سالك

** This fee is including AD Toll charges.   .هذا الرسم متضمنا رسوم بوابات أبوظبي ٭*
***Change of Rental Payment date charge include correspondent bank charges . رسوم تغيير تاريخ الخصم الشهري تتضمن رسوم مصرفية ٭٭*
**** Courier Charges may apply upon customer request .٭٭٭قد تحتسب رسوم البريد المستعجل بناءا على طلب العميل

Per Scratch/Dent on vehicle body more than 2.5cms till 5cms 1,575 1,575 لكل خدش / ضرر على المركبة يزيد عن  2.5 سم حتى 5 سم
Complete Panel repair for damage more than 5cms 3,250 3,250 إصالح كامل اللوحة اذا أصيبت بتلف يزيد عن 5 سم
Per Scratch/Damages Rim 1,050 1,050 لكل خدش / ضرر في اإلطارات المعدنية
Windscreen Damage 3,150 3,150 تلف / ضرر في الزجاج األمامي
Front Underbody Cover Damage 1,575 1,575         تلف لوحات الحماية اسفل مقدمة المركبة         

Misplaced or Damged Key 4,200 4,200 في حالة فقدان / تلف المفتاح
Interior Cleaningincase of stains on upholstery 525 525 التنظيف الداخلي في حالة وجود بقع على فرش المركبة 
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جميع الرسوم المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة.
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BMW Albatha Leasing L.L.C Damages Fees Listبي ام دبليو البطحاء للتأجير - قائمة رسوم األضرار
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Void of Warranty due to overdue of service 10,500 10,500         بطالن الضمان بسبب التأخر عن الصيانة الدورية  
Damaged or Worn out tires Price will be provided by AGMC AGMC سيتم توفير السعر من قبل         اإلطارات التالفة /المهترئة 
Damage to lights/wipers and other external accessories Price will be provided by AGMC AGMC سيتم توفير السعر من قبل

المساحات وغيرها من الملحقات الخارجية          تلف األضواء / 
Damaged interior accessories and upholstery Price will be provided by AGMC AGMC سيتم توفير السعر من قبل         التلف /الضرر الذي يصيب الكماليات/ االدوات والفرش الداخلي. 

*All above prices are inclusive of VAT
*Prices provided are discounted prices from BMW importers BMW ٭األسعار المقدمة هي أسعار مخفضة من وكالء
*Any damages not mentioned in the above price list will be shared separately after the inspection is completed. ٭األضرار غير مذكورة في القائمة أعاله، سنخاطبكم بخصوصها بشكل منفصل بعد اكتمال الفحص الفني للمركبة.

Disclaimer : BMW Albatha Leasing LLC is entitled to revise the above fees and charges without notice at any time and at its sole discretion. 

Effective from: 01.01.2018

DDA Direct Debit Authority الخصم المباشر DDA

EMI Equated monthly payment دفعات شهرية متساوية EMI

يحق لشركة بي ام دبليو البطحاء للتأجير ذ م م إعادة النظر في الرسوم المذكورة أعاله وتغييرها وفقا  تنويه: 
لتقدير الشركة المطلق في اي وقت تراه مناسبا ودون إخطار مسبق.

تطبق الرسوم بدأ من 01/01/2018
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٭جميع الرسوم المذكورة أعاله تشمل ضريبة القيمة المضافة.
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