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 xe hơi Thể Thao Uy Tín

THSP/2012/04

Ngày công bố:

20/03/2012

phối được ủy quyền tại
Việt Nam

2.

Địa chỉ

Số 802 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Nhà sản xuất:

Hãng PORSCHE (DR.ING.H.C.F.PORSCHE AG)

Địa chỉ:

STUTTGART-ZUFENHAUSEN, PORSCHEPLATZ, 1, 70435
STUTTGART, GERMANY

3.

Loại phương tiện:

Ô tô con

4.

Nhãn hiệu:

PORSCHE

6.

Thời gian sản xuất:

Từ 08/03/2010 ~ 31/01/2012

7.

Số khung (VIN):

---

CAYENNE
(Diesel),
CAYENNE
S
Hybrid,
CAYENNE S và CAYENNE
Turbo

5. Số loại

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

8.

Số động cơ:

9.

Số lượng xe triệu hồi: 131 xe đang sử dụng tại Việt Nam/ 101953 chiếc trên toàn thế giới.

10. Nội dung triệu hồi:

---

---

Kiểm tra, thay thế bộ khóa hãm định vị của hệ thống đèn chiếu sáng phía
trước

11. Địa điểm thực hiện:

Tại Xưởng sửa chữa và thực hiện dịch vụ sau bán hàng của Công ty
TNHH xe hơi Thể Thao Uy Tín, địa chỉ: Số 802 Nguyễn Văn Linh,
phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM, Số điện thoại liên hệ 08-54141911.

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

0.6 h/ 1 xe (36 phút).

13. Thời gian thực hiện:

Bắt đầu từ 23/02/2012

14. Chi phí sửa chữa

Công ty TNHH xe hơi Thể Thao Uy Tín sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí
bộ khóa định vị của hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của những xe bị
ảnh hưởng

15. Khuyến cáo người sử Các đèn pha trên xe Porsche Cayenne được thiết kế theo kiểu modul lõi
dụng

trượt và được giữ cố định bằng bộ khóa định vị dạng xoắn. Nếu đèn pha
không được định vị chính xác và chắc chắn thì trong một số trường hợp
modul này có thể bị lỏng và gây tiếng ồn hoặc trục trặc hoặc làm hỏng
các chi tiết, cụm chi tiết của hệ thống đèn chiếu sáng. Các xe thuộc diện
phải triệu hồi để sửa chữa, khắc phục nhưng không do Công ty TNHH xe
hơi Thể Thao Uy Tín 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 TNHH xe hơi Thể
Thao Uy Tín (Hot line: 08-54141911)

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 –37684729

Fax: 04-37684730

