
THÔNG TIN VỀ TRIỆU HỒI SẢN PHẨM 
 

I. Thông tin chung 

1. Mã số đợt triệu hồi THSP/2012/03 Ngày công bố: 28/02/2012 

II Thông tin chi tiết 

1. Nhà sản xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao 

 Địa chỉ: An Bình, Dĩ An, Bình Dương 

2. Loại phương tiện: Ô tô con 

3. Nhãn hiệu: MITSUBISHI 4. Số loại ZINGER GLS 
(VC4WLNHEYVT), ZINGER 
GL (VC4WLNLEYVT) và 
ZINGER GLS (AT) 
(VC4WLRHEYVT) 

5. Thời gian sản xuất: Từ 04/09/2008 ~ 11/01/2012 

6. Số khung (VIN): --- (Xem Danh sách số khung đính kèm) 

7. Số động cơ: --- --- 

8. Số lượng xe triệu hồi: MITSUBISHI ZINGER GLS (VC4WLNHEYVT) 1947 chiếc, 
MITSUBISHI ZINGER GL (VC4WLNLEYVT) 151 chiếc và 
ZINGER GLS (AT) (VC4WLRHEYVT) 445 chiếc. 

9. Nội dung triệu hồi: Kiểm tra, thay thế trục lái trung gian của hệ thống lái của các xe nêu trên. 

10. Địa điểm thực hiện:  Tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của  Công ty TNHH liên 
doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao trên toàn quốc. 

11. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến: 0.4 ~ 05 h/ 1 xe . 

12. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 28/02/2012 

13. Chi phí sửa chữa Công ty TNHH liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao sẽ kiểm tra và thay thế 
miễn phí trục lái trung gian của những xe bị ảnh hưởng 

14. Khuyến cáo người sử 
dụng 

Trục lái trung gian là một trong những chi tiết của hệ thống lái có nhiệm 
vụ dẫn động điều khiển của người lái đến cơ cấu lái đề điều khiển các 
bánh xe dẫn hướng. Trong quá trình sản xuất công ty MITSUBISHI đã 
phát hiện một số trục lái trung gian có mối hàn bị lệch dẫn đến giảm độ 
bền mối hàn và có thể gây ra nứt hoặc gãy mối hàn trên trục lái trung 
gian sau một thời gian sử dụng.  Đối với trường hợp bị gãy có thể dẫn 
đến hiện tượng mất tính năng điều khiển xe gây nguy hiểm khi đang 
tham gia giao thông. Tất cả các xe thuộc diện triệu hồi để kiểm tra khắc 



phục cần đưa ngay đến các Đại lý được ủy quyền để kiểm tra thay thế 
hoặc liên hệ ngay với công ty TNHH liên doanh sản xuất ô tô Ngôi Sao 
để được hướng dẫn chi tiết (Hot line: 0903999141). 

15. 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 

 
 


