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 Hình Tượng ô tô Việt nam

THSP/2014/06

phối được ủy quyền tại
Việt Nam
2.

Ngày công bố:

24/07/2014

Tòa nhà Centerpoint 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phương 8, Q.Phú
Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Nhà sản xuất:

Tập đoàn FUJI HEAVY INDUSTRYAL (FHI) (sản xuất xe
SUBARU)

Địa chỉ:

1-7-2, Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

3.

Loại phương tiện:

Ô tô con

4.

Nhãn hiệu:

SUBARU

6.

Thời gian sản xuất:

12/2012 đến 04/2014

7.

Số khung (VIN):

---

8.

Số động cơ:

---

9.

Số lượng xe triệu hồi: 33 chiếc.

10. Nội dung triệu hồi:

FORESTER 2.0 XT

5. Số loại

(Xem Danh sách các xe đính kèm)
---

Lập trình lại chương trình điều khiển động cơ (ECU) và kiểm tra, thay
thế bu gi (nếu cần) của động cơ

11. Địa điểm thực hiện:

Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Công ty TNHH Hình
Tượng ô tô Việt Nam trên toàn quốc.

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

0.5 ~ 3h/ 1 xe.

13. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ 28/07/2014

14. Chi phí sửa chữa

Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam sẽ lập trình lại chương trình
điều khiển động cơ và kiểm tra, thay thế miễn phí bugi của những xe bị
ảnh hưởng

15. Khuyến cáo người sử Trong quá trình sử dụng, do việc lập trình hộp điều khiển động cơ
dụng

(Engine Control Unit) trên động cơ có thể tạo ra tình trạng hỗn hợp gồm
nhiên liệu và không khí quá nghèo trong buồng đốt ở một số chế độ hoạt
động làm cho cho nhiệt độ trong buồng đốt tăng cao. Nhiệt độ tăng cao
có khả năng làm cho hỗn hợp nhiên liệu và không khí tự bốc cháy trong

kỳ nén trước thời điểm bugi phát tia lửa điện. Chính điều này làm cho
động cơ nổ ồn hơn, rung, đèn báo lỗi động cơ bật sáng thậm trí làm cho
động cơ có thể bị chết máy Đối với các xe do SUBARU FORESTER
được nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện triệu hồi theo công bố của Tập
đoàn FUJI HEAVY INDUSTRIAL (SUBARU Nhật Bản), nếu được yêu
cầu, Công ty TNHH Hình Tượng ô tô Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên
hệ với SUBARU Nhật Bản để xác nhận và sẽ thực hiện kiểm tra và thay
thế, sửa chữa lỗi.Để biết thêm thông tin hoặc cần được tư vấn, khách
hàng có thể liên hệ trược tiếp theo số hotline 0978345512 hoặc Email
dai@motorimage.net
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

