
I. Thông tin chung

1 Mã số đợt triệu hồi : Ngày công bố: 23/11/2022

II. Thông tin chi tiết

2

3 :

4 Loại phương tiện :

5 Nhãn hiệu : 6.Số loại:

7 Thời gian sản xuất :

8 Số khung (số VIN) :

9 Số động cơ :

10 Số lượng xe triệu hồi :

11 Nội dung triệu hồi :

12 Địa điểm thực hiện :

 

2019-2020

Xem danh sách đính kèm

Xem danh sách đính kèm

1 chiếc

Chương trình triệu hồi để thay thế đầu nối nhanh của ống 
nhiên liệu, số hiệu L636-R.02.20 bởi nhà máy Automobili 
Lamborghini S.p.A trên dòng xe Lamborghini Urus do Công 
ty Cổ Phẩn S&S Automotive nhập khẩu và phân phối.

Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty Cổ

phần S&S Automotive trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

Nhà sản xuất xe tại 

nước ngoài
Automobili Lamborghini S.p.A ("Lamborghini")

Via Modena,12-40019 Sant' agata Bolognese - Italy

Ô tô con

Lamborghini Urus

THÔNG TIN TRIỆU HỒI SẢN PHẨM

THSP/2022/23

Nhà nhập khẩu, phân

phối/ Nhà sản xuất xe

trong nước

: Công ty Cổ phần S&S Automotive

Tầng 9, Tòa nhà Five Star, 28 bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q1,

TP.HCM

13 Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến : 0,7h/ xe

14 Thời gian bắt đầu thực hiện : 12/12/2022

15 Thời gian dự kiến kết thúc : 30/06/2023

16 Chi phí sửa chữa : Công ty Cổ phần S&S Automotive và các đại lý được ủy quyền

  sẽ kiểm tra, khắc phục miễn phí lỗi của những xe bị ảnh hưởng

III. Khuyến cáo người sử dụng

Trên một số xe kiểu loại Urus phiên bản sản xuất năm (Model Year) 2019 và 2020, “đầu 
nối nhanh của đường ống nhiên liệu tại vị trí khoang động cơ có thể bị quá nhiệt cao hơn

mức cho phép . Điều này có nguy cơ dẫn đến rò rỉ nhiên liệu tại điểm kết nối giữa đầu kết

nối với ống nhiên liệu . Và sự rò rỉ này có khả năng tạo ra sự bắt lửa làm cháy khoang

động cơ cũng như dẫn đến cháy xe kèm theo tai nạn cho người ngồi trên xe”

Cho dù Triệu hội là một trong những biện pháp ngăn ngừa và khắc phục kịp thời đến

chiếc xe của quí Khách Hàng, nhưng để đảm bảo tuân thủ sự hài lòng đến quí Khách,



IV.

Số 18 đường Phạm Hùng – P.Mỹ Đình 2 – Q.Nam Từ Liêm –  Tp.Hà N  ội

Điện thoại: 024 –37687509 Fax: 024-37684730

chủ xe đang sở hữu chiếc xe trong diện triệu hội này sẽ được thông báo và mời đến các

đại lý Lamborghini hoặc trạm Dịch Vụ được ủy quyền gần nhất để được nhanh chóng

thay thế đầu nối nhanh của ống nhiên liệu mới và hoàn toàn miễn phí. 

Trường hợp Quý khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng thể

liên hệ theo số điện thoại: 0858 480 088 để đư  ợc hỗ trợ.

Chúng tôi xin trân trọng báo cáo và mong sớm nhận được sự phê duyệt của Cục Đăng

Kiểm Việt Nam cho phép triển khai, thực hiện chương tr  ình này.

Xin trân trọng cám  ơn./.

Các chủ phương tiện có thể cung cấp thông tin phản ảnh về chiến dịch triệu hồi sản 
phẩm tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam theo địa chỉ:



STT

No.

Số khung

Vin number

Kiểu loại xe

Model

Phiên bản năm

Model Year

1 ZPBEA1ZL2KLA00470 Lamborghini Urus 2019

       DANH SÁCH CÁC XE TRIỆU HỒI 

(mã L636-R.02.20)

CÔNG TY CỔ PHẨN S&S AUTOMOTIVE



DANH SÁCH XƯỞNG DỊCH VỤ ỦY QUYỀN LAMBORGHINI VIỆT NAM 

 

Số 

TT 

Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại / 

Email liên hệ 

1 Công ty Cổ Phần S&S 

Automotive (xưởng Dịch Vụ) 

Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, 

Quận Tân Bình, TP.HCM 

0858 480 088 

2 Chi Nhánh Công ty Cổ Phần S&S 

Automotive (xưởng Dịch Vụ tại 

Hà Nội) 

5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia 

Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội 

0912 264 644 

  

 CÔNG TY CỔ PHẨN S&S AUTOMOTIVE 

 

         Tổng Giám Đốc 

 

 

 

  

              

              

       NGUYỄN PHƯỚC HẠNH 
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