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 cổ phần ô tô Âu Châu

THSP/2014/01

phối được ủy quyền tại

Ngày công bố:

28/02/2014

Số 808 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Việt Nam
Nhà sản xuất:

Tập đoàn BMW (BMW Group)

Địa chỉ:

GERMANY

3.

Loại phương tiện:

Ô tô con

4.

Nhãn hiệu:

BMW

6.

Thời gian sản xuất:

(Xem chi tiết tại danh sach số khung đính kèm)

7.

Số khung (VIN):

---

2.

5. Số loại

Series 3 (F30-3B21, F30-3A61),
Series 5 (F10-XG41, F10XG21), X3 (F25-WX41) và Z4
(E89-LL41)

(Xem Danh sách số khung cho các xe
tại Viêt nam đính kèm)

8.

Số động cơ:

9.

Số lượng xe triệu hồi: 305 xe đang sử dụng tại Việt Nam (170 chiếc Series 3 (F30-3B21); 20

---

---

chiếc Series 3 (F30-3A61); 21 chiếc Series 5 (F10-XG41); 76 chiếc
Series 5 (F10-XG21); 15 chiếc X3 (F25-WX41); 3 chiếc Z4 (E89LL41)).
10. Nội dung triệu hồi:

Kiểm tra, thay thế trục cam nạp (chi tiết thuộc động cơ N20) của hệ
thống bổ trợ phanh của xe

11. Địa điểm thực hiện:

Tại Tp.HCM: Công ty CP ô tô Âu Châu - Trung tâm Phú Mỹ Hưng địa
chỉ: Số 808 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM, Điện
thoại: 08-54141911 - Hotline: 0936507799. Tại Tp.Hà Nội: Công ty CP
ô tô Âu Châu - Chi nhánh phía Bắc, địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, Quận Long
Biên, Hà Nội, Điện thoại: 04.22430582 - Hotline: 11234336999.

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

2 giờ/ 1 xe.

Bắt đầu từ 12/03/2014

14. Chi phí sửa chữa

Công ty cổ phần ô tô Âu Châu và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra
và thay thế miễn trục cam nạp của những xe bị ảnh hưởng

15. Khuyến cáo người sử Trục cam nạp của hệ thống hỗ trợ phanh trên xe là chi tiết thuộc động cơ
dụng

của xe có tác dụng cùng với các cơ cấu khác như bơm chân không, ...tạo
ra lực nhằm hỗ trợ thêm lực khi người lái đạp phanh. Do ảnh hưởng của
lỗi ở trục cam nạp làm cho đường nhớt bôi trơn bơm chân không hỗ trợ
phanh không đảm bảo dẫn đến hệ thống hỗ trợ phanh xe có khả năng bị
lỗi. Hệ thống hỗ trợ phanh bị lỗi có thể làm cho khi phanh người lái phải
đạp phanh với một lực lớn hơn và việc hỗ trợ phanh trong trường hợp
khẩn cấp sẽ bị hạn chế. Các xe thuộc diện phải triệu hồi để sửa chữa,
khắc phục nhưng không do Công ty cổ phần ô tô Âu Châu phân phối thì
vẫn được kiểm tra, thay thế hoàn toàn miễn phí theo chương trình này.
Đối với các xe không thuộc danh sách đã công bố ở trên, nếu cần biết
thông tin để kiểm tra xe đang sử dụng có thuộc đối tượng phải triệu hồi
xin liên hệ với Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Tại Tp.HCM: 0854110072 - Hotline:0936507799; Tại Hà Nội: 0422430582 - Hotline:
01234336999)

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

DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ÂU CHÂU

