THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM
I.

Thông tin chung

1.

Mã số đợt triệu hồi

II

Thông tin chi tiết

1

Nhà Nhập khẩu và phân Công ty TNHH ô tô Á Châu

THSP/2014/12

phối được ủy quyền tại

Ngày công bố:

24/10/2014

Số 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Việt Nam
Nhà sản xuất:

AUDI AG

Địa chỉ:

GERMANY

3.

Loại phương tiện:

Ô tô con

4.

Nhãn hiệu:

AUDI

6.

Thời gian sản xuất:

01/11/2011 ~ 15/10/2014

7.

Số khung (VIN):

---

8.

Số động cơ:

---

9.

Số lượng xe triệu hồi: 181 xe tại Việt Nam / 850.000 xe trên toàn thế giới..

2.

A4 (8K-2WD)

5. Số loại

(Xem Danh sách các xe đính kèm)
---

10. Nội dung triệu hồi:

Kiểm tra, cập nhật phần mềm điều khiển túi khí phía trước.

11. Địa điểm thực hiện:

Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH ô tô Á
Châu trên toàn quốc (Xem danh sách đính kèm).

12. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến:

Khoảng 0.5 h/ 1 xe

13. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ 10/11/2014

14. Chi phí sửa chữa

Công ty TNHH ô tô Á Châu và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra, cập
nhật phần mềm điều khiển túi khí trước miễn phí của những xe bị ảnh
hưởng

15. Khuyến cáo người sử Túi khí là thiết bị an toàn trang bị trên các xe nhằm giảm thiểu các rủi ro
dụng

tai nạn liên quan đến con người hoặc giảm thiểu chấn thương ở vùng đầu,
cổ, ngực và mặt của người lái và hành khách khi xe bị va chạm. Khi xảy
ra va chạm đủ mạnh, bộ điều khiển nhận được tín hiệu sẽ cung cấp dòng
điện để kích nổ túi khí nhằm tạo ra một túi đệm khí tránh cho một số bộ
phận của cơ thế người va chạm trực tiếp với các phần cứng của xe, sau
đó túi khí sẽ tự động xả hơi để không làm kẹt người lái và hành khách

trong xe. Việc điều khiển quá trình bung túi khí được thực hiện theo từng
giai đoạn khác nhau (kích nổ, thổi khí, xả với các áp suất khí khác nhau,
...) khi xảy ra va chạm thông qua phần mềm được lập trình . Do việc lập
trình nên trong một số trường hợp đặc biệt, các túi khí phía trước của các
xe này trong quá trình hoạt động có thể kích hoạt một cách không chính
xác chức năng phụ để tối ưu hóa sự bảo vệ lái xe và hành khách khi xảy
ra va chạm. Các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay đến các Đại lý
được ủy quyền để kiểm tra thay thế hoặc liên hệ với công ty TNHH ô tô
Á Châu để được hướng dẫn chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp theo số hotline
0437685959 hoặc 0839118006 hoặc website www.audi.vn.
16. Ghi chú:

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:
Số 18 đường Phạm Hùng – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 04 –37687509

Fax: 04-37684730

