
 
 

Keeping Plots and  

Facilities Clean 

 المحافظة على نظافة  

 الساحات والمرافق

 

We kindly look forward to your support and 

collaboration to maintain an organised and 

clean outlook for Dubai Auto Zone (DAZ) 

as it reflects not only on the area you have 

established your business but extends to 

our shared free zone. 

 

للسياراتفي   دبي  دعمكم    نتطلع  ،منطقة  إلى 

على   للحفاظ  وتنظيموتعاونكم  الساحات   نظافة 

بالمنطقة الخاصة   ذلك   عكسي  حيث  ؛والمرافق 

بال الالئق  التي  المظهر  فيها  منطقة  تمارسون 

لجميع   المالئمة  الصورة  يعطي  كما  أعمالكم، 

 .منطقتنا الحرةمرافق  

 

To avoid inspection comments and 

possible penalties we ask you to ensure 

but not limited to the following: 

 

التعرض    وأالتفتيش    مالحظات موظفيلتجنب  و

نرجو م  ممنك  للمخالفات،  عدد  األمور،  مراعاة  ن 

 ومنها ما يلي: 

 

• Ensure that your storage plots and 

facilities are organised and avoid 

scrap, garbage and unwanted items 

piling that can result in an unsanitary 

environment. 

الساحات المخصصة   ترتيب وتنظيمتأكد من  ال •

التخزين    لكم، لها،ومرافق  وتجنب    التابعة 

كم   وترا المخلفات الخردة  النفايات  غير   أو 

  تؤدي إلى وجود التي يمكن أن  و  ،هابالمرغوب  

 .بيئة غير صحية

• Proper storage of your vehicles in an 

organised manner to ensure easy 

access and clearing any obstructions 

that might be there for access points. 

مركبات • وتخزين  مناسبة  بطريقة  منظمة  كم 

أي عوائق قد   ،وصولاللضمان سهولة   وإزالة 

 .الدخول للنقاط المحددة تعترض

 

• Make sure that your clients and 

visitors are aware and ensure proper 

parking or storage of their vehicles as 

عمالئكال • أن  من  علم    موزوارك  متأكد  على 

بشكل   بتعليمات مركباتهم  تخزين  أو  وقوف 

أو   تخضعحيث    ؛مناسب المباعة    المركبات 



we see your responsibility for the 

vehicles sold or in your custody is until 

they exit the zone. 

إلى حين   م لمسؤوليتكمفي عهدتك  التي ال تزال

 .من المنطقة اخروجه

 

• We encourage you to maintain the 

cleanliness of the stored vehicles in 

your showrooms and plots at the same 

time we ask you to ensure 

economising using water for cars 

cleaning and make sure that there are 

no water ponds forming because of 

excess water usage or washing 

activity, and we forbid the use of the 

firefighting available hose reels as a 

source of water. 

إلى  • المركبات    ندعوكم  نظافة  على  الحفاظ 

الخاصة   والساحاتالمخزنة في صاالت العرض  

لتنظيف السيارات   المياهإمدادات  توفير  و   م،بك

من مياه    نشوء عدم  و  ريفهاوتص   والتأكد  برك 

الغسيل،   بسبب أو  للمياه  الزائد  االستخدام 

تاًما  حظر  يو  خراطيمحظًرا  المياه    استخدام 

 .مكافحة الحرائق كمصدر للمياهل المخصصة

• Feel free to approach DAZ 

Management to request or suggest 

additions to your facility any 

beatifying features or services. 

 

منكم   • بإدارةنرجو  دبي   االتصال  منطقة 

 إضافات   أيلطلب  مباشرة    للسيارات

أي ميزات أو    أو اقتراحم،  منشأتك  في  تحتاجونها

 .تساعدكم في إنجاز أعمالكمخدمات 

 

DAZ Management is looking forward to 

your active partnership to keep our free 

zone clean and attractive. 

في   دوًما  شركاءنا  للسيارات  نعتبركم  دبي  منطقة 

ا أجل  على من  الحرة    نظافة  لحفاظ  منطقتنا 

 .الالئق هاومظهر

 

For any clarifications, inquiries  

or information, please contact: 

 للمزيد من التفاصيل واالستفسارات، 

 األرقام التالية:يرجى التواصل معنا على 

 

DAZ Admin: Admin.Daz@Jafza.ae 

04 8010663 - 04 8010664 – 

04 8010665 – 04 8010484 

 القسم اإلداري:

DAZ Commercial: Commercial.Daz@Jafza.ae 

04 8010655 – 04 8010662 – 04 8010483 

 القسم التجاري:

DAZ Customer Relation: Customer.Service-DAZ@Jafza.ae 

04 8010650 – 04 8010654 – 04 8010640 

 خدمة العمالء:

   

Dubai Auto Zone   منطقة دبي للسيارات 
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