
FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORIT ĂŢILOR DE CĂTRE 

PRODUCATORI ŞI DISTRIBUITORI 

 
 

Secţiunea  1: Detalii despre  AUTORITATEA (AUTORITĂŢILE) COMPANIA 
(COMPANIILE) care primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

Autoritatea Nationala pentru Protec ţia 
Consumatorilor / Direc ţia General ă 

Supraveghere Pia ţă / Serviciul Produse şi 
Servicii Alimentare şi Nealimentare / Adresa: 
B-dul Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, Bucure şti / 
Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 

0188 / Website: www.anpc.ro  
Identificarea companiilor 
notificate şi rolul lor în 
vânzarea produsului 

Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom. 

Produc ător 
Secţiunea 2: Detalii despre  PRODUCĂTOR/DISTRIBUITOR 

Producătorul sau 
reprezentantul  
producătorului/Distribuitorul  
care completează formularul 

Premium Auto SRL  
Importator oficial Jaguar Land Rover, 

Şoseaua Bucure şti – Ploie şti, Nr. 42-44, Corp B1, 
Sector 1, Cod postal 013696, Bucure şti, 

Telefon: 021 3085800 
Fax: 021 3085819 

Numele, Funcţia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, website 
ale pesoanei de contact 

Doru Rotaru,  
Director Servicii dup ă Vânzare 

Tel: 021 3085808 
Fax: 021 3085832 

Secţiunea 3: Detalii despre PRODUSELE  implicate  
Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului 
(modelelor) sau Codul de 
bare/CN 
Tariful. Ţara de origine 

Categoria: Autovehicule;  
Marca: LAND ROVER; 

Discovery 3, cu an model 2007 – 2008, Range Rover 
Sport, cu an model 2007 – 2008 
Ţara de origine: Marea Britanie 

Descrierea/Fototografia  
Secţiunea 4: Detalii despre PERICOL  

Descrierea pericolului şi 
posibila afectare a 
sănătăţii/siguranţei şi 
estimarea riscului şi 
evaluările realizate 

P008: La un num ăr de vehicule pot aparea 
probleme de pierdere de putere a motorului, miros 
de combustibil, pierdere de combustibil (motorina),  
sau in cazuri extreme poate lua  foc  datorita 
defectarii simeringului fata al pompei de injectie 
datorita uzurii excesive a lagarului fata. Defectar ea 
este posibila datorita ungerii precare a lagarului fata 
al pompei.  



Investigatiile au indicat ca acest aspect apare in 
special datorita temperaturilor ridicate din atmosf era 
sau a combustibililor cu calitate scazuta. 
             P017: La un num ăr de vehicule a fost 
identificat ă acumularea de ulei de motor în 
mecanismul de servofrân ă. Acest lucru poate 
provoca o reducere progresiv ă a gradului de 
servoasistare, care duce la înt ărirea pedalei de frân ă 
şi cre şterea distan ţei de frânare la aceea şi for ţă de 
apăsare pe pedala de frân ă. În cazuri extreme uleiul 
de motor poate trece din servofrân ă în pompa de 
frân ă. Acest lucru poate provoca cre şterea cursei 
pedalei de frân ă si, în cazul defect ării atat a garniturii 
principale cât şi a celei secundare a pompei de 
frân ă, o pierdere total ă a frânei de serviciu.  

 
Înregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

S-au înregistrat 9 incidente, dintre care unul a 
condus la un accident minor. Nu s-au înregistrat 

vătămări sau r ăniri de persoane. Nu s-au înregistrat 
cazuri în Romania 

Secţiunea 5: Detalii despre AC ŢIUNILE corective deja întreprinse  
Tipuri/ Scopul/ Durata 
actiunii (actiunilor) si 
masurilor de precautie si 
identificarea companiei 
responsabile 

P008/P017 – campanie voluntar ă de rechemare 
pentru a inlocui pompa de injectie cu una 
evoluata, furtunul de la blocul servo-franei si 
pentru a verifica daca exista ulei in unitatea de 
servo-frana. Daca este detectat ulei unitatea de 
servo-frana si, daca este necesar si pompa 
centrala de frana vor fi inlocuite.  

Durata maxim ă a interven ţiei este de aproximativ 6,5 
ore. 

 
COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 

6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE 
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA 
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT 

STABILITI 
 

Secţiunea 6:  Detalii al e altor COMPANII di n lantul de distributie care de ţin 
produsele afectate 

Lista producătorilor/ 
Importatorilor sau reprezentanţi 
autorizaţi din  Statul Membru:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

Premium Auto SRL , 
Importator oficial Jaguar Land Rover, 

Şoseaua Bucure şti – Ploie şti, Nr. 42-44, Corp B1, 
Sector 1, Cod postal 013696, Bucure şti, 

Telefon: 021 3085800 
Fax: 021 3085819 

http://www.landrover.ro  



 
Lista distribuitorilor/ 
Detailistilor:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

Reţeaua dealerilor şi unit ăţilor de service 
autorizate Land Rover: 

http://www.landrover.ro/popup/reparatori  
 

Numărul de produse (nr. serie 
sau data, coduri) deţinute de 
producator/importator/ 
distribuitor/detailist/consumatori 
din Statul Membru 

 
Numarul autovehiculelor vândute în România, 

afectate de campanie:  
P008: 

Discovery 3 – 8, 
Range Rover Sport - 14. 

P017: 
Discovery 3 – 84, 

Range Rover Sport - 40. 
 

 



 
………………………………………………………… (nume)  

………………………………………………………… (adresa) 

………………………………………………………… (adresa) 

………………………………………………………… (adresa) 

 

Numar identificare (serie sasiu): ……………………………………… 

Numar inmatriculare: …………………………………  Data: ……………….  

 
IMPORTANT 
 
Land Rover Discovery 3 si Range Rover Sport 

RECHEMARE LA SERVICE DIN MOTIVE DE SIGURANTA  

Subiect: 1-Pompa injectie-cuzinet fata pompa inject ie defect 

               2-Sistemul vacuumatic de asistare se rvo al franei 
 
 
Stimate Domn/Doamna  …………….. 

Land Rover  efectueaza 2 campanii gratuite de rechemare la service (campania numarul P008 si  
P017) ce se adreseaza proprietarilor de Discovery 3 si Range Rover Sport modelele 2006-2009. 

Programul P008 
 
Vehicolul D-voastra poate avea probleme de pierdere de putere a motorului,miros de 
combustibil,pierdere de combustibil(motorina),sau in cazuri extreme poate lua  foc  datorita 
defectarii simeringului fata al pompei de injectie datorita uzurii excesive a lagarului 
fata.Defectarea este posibila datorita ungerii precare a lagarului fata al pompei 
Investigatiile au indicat ca acest aspect apare in special datorita temperaturilor ridicate din 
atmosfera sau a combustibililor cu calitate scazuta. 
Land Rover sfatuieste ca toti soferii sa fie atenti la simptomele de avertizare pina ce vehicolul va 
fi reparat cu noua pompa.  
 
 
Programul P017 
 
Tinind cont de anul de fabricatie al masinii Land Rover a identificat ca vehicolul D-voastra ar 
putea avea una sau doua simptome referitoare la sistemul de servoasistare al frinei 
 



Vehicolele produse intre –noiembrie 2005 si aprilie  2007 (LA367110-LA440000 si LS 
929086-LS117000) 
 
Uleiul de motor poate migra catre blocul vacuumatic al pompei de frina dinspre pompa de 
vacuum.Aceasta poate cauza o descrestere a eficacitatii sistemului de servo-frina conducaind la 
necesitatea unui efort mai mare de apasare a frinei si la distante de frinare mai ridicate. 
 
In cazuri extreme uleiul poate ajunge in pompa de frina generind pierderea unuia sau a 
amindorura circuitelor frinei.Aceasta poate duce la cresterea efortului de apasare a frinei,a 
cresterii distantei de frinare iar in eventualitatea defectarii garniturilor din pompa centrala de frina 
atit a circuitului primar cit si acelui secundar chiar a pierderii totale a frinei. 
 
Vehicolele produse intre mai 2007 si iunie 2009 (LA 440001-LA513325 si LS117001-
LS215618) 
 
Vehicolul D-voastra poate intimpina o blocare temporara a supapei de sens a pompei de vacuum. 
Aceasta poate duce la o pierdere temporara a fortei de servoasistare a franei,ca rezultat fiind 
cresterea efortului de apasare a pedalei simptom resimtit dupa 3-4 aplicari a franei, dupa pornirea 
motorului pentru o perioada de max 60 sec. Sistemul hidraulic al franarii raminind complet 
functional. Odata ce supapa se deblocheaza forta vacuumatica se reinstaureaza si 
servoasistenta franarii si frana functioneaza normal. 
 
 
Ce va face Land Rover si dealerul d-voastra  
Land Rover va efectua aceaste rechemari pentru aceste vehicule. Dealerul va inlocui pompa 
de injectie cu una evoluata, furtunul de la blocul servo-franei si va verifica daca exista ulei in 
unitatea de servo-frana .Daca este detectat ulei unitatea de servo-frana si, daca este 
necesar si pompa centrala de frana vor fi inlocuite.. 

 
Cat va dura?  
Lucrarile vor fi efectuate cat mai rapid si cat mai eficient posibil pentru a diminua neplacerile 
produse clientilor, aproximandu-se un timp efectiv necesar de aproximativ 6.5 ore, dar exista si 
posibilitatea ca vehiculul sa fie retinut mai mult timp in service datorita programarilor in curs.  

Ce va rugam sa faceti  
Contactati-ne in cel mai scurt timp posibil in vederea stabilirii de comun acord a unei date la 
care sa se efectueze remedierile. Va rugam sa aveti numarul de identificare al vehiculului 
(seria de sasiu) si numarul de inmatriculare al vehiculului la indemana. Faceti o programare 
pentru aceaste actiuni P008, P017 - Rechemare din conditii de siguranta. 

Daca nu mai sunteti propietarul vehiculului v-am fi recunoscatori daca veti completa formularul 
“Propietar schimbat” atasat acestei scrisori. Acest formular ne va oferi posibilitatea contactarii 
noului propietar. Va rugam transmiteti formularul cat mai rapid posibil prin posta sau prin fax la 
numarul…………………………. 

Daca aveti nelamuriri sau intampinati probleme  
In cazul in care va confruntati cu probleme legate de remedierea prompta a vehiculului 
dumneavoastra in conditii de gratuitate, va rugam sa il contactati pe Directorul de Service al 
……………….. (nume dealer), la numarul de telefon ……………………….., pentru a va oferi 
suportul necesar. 

Daca aveti intrebari sau nelamuriri la care noi nu va putem oferi un raspuns, va rugam sa 
contactati Departamentul Servicii dupa Vanzare/ compartiment Tehnic al Importatorului 
Premium Auto la numerele de telefon 021 3085829 sau 021 3085800.  
 



Aceasta actiune de Rechemare la Service este efectuata in concordanta cu cerintele legislative 
sau cele ale industriei auto referitoare la defectiunile vehiculelor. Autoritatile (acolo unde este 
cazul) vor monitoriza atent rata de raspuns si efectuare a acestei actiuni de Rechemare la 
Service. 

Va rugam sa tratati toate acestea cu urgenta necesara. ……………(nume dealer) regreta 
eventualele neplaceri pe care acesta rechemare vi le poate crea si va multumeste anticipat 
pentru cooperare.  

Cu stima, 

 
……………………………….. (nume) 
Director Service 
semnatura 



RETEA DEALERI LAND ROVER

ALIAT EXCLUSIVE TÂRGU MURE Ş BRIT MOTOR AG PITEŞTI CASA AUTO IA ŞI
Strada Gh. Doja 304, Târgu Mureş DN 65B, Nr. 11, Zona Comercială, Piteşti, Şoseaua Păcurari, Nr. 177, Iaşi, 
Jud. Mureş Jud. Argeş Jud. Iaşi

Telefon service: 0265 252098 Telefon service: 0248 612261 Telefon service: 0730 022 446
           0741 239 715

Web: www.landrover-aliat.ro Web: www.landrover-britmotorag.ro Web www.landroveriasi.ro
E-mail: aliat@mbo.ro E-mail: service@britmotorag.ro E-mail: contact@casaautois.ro

EXCLUSIV AUTO CONSTANŢA EXPRESSLINE TIMIŞOARA IRICAD GALATI
Intrarea Mangaliei, Nr. 78A, Constanţa Şos. Centura Timişoara, km 1+200 dr, Ghiroda Str. Traian, Nr. 391, Galaţi
Jud. Constanţa Jud. Timiş Jud. Galaţi

Telefon service:  0241 545 477 Telefon service: 0256 221523 Telefon service: 0236 416 118
           0740 161 676

Web: www.exclusivauto.ro Web www.landrover-expressline.ro Web:
E-mail: office@exclusivauto.ro E-mail: office@expresslinetm.ro E-mail: adrian.virgolici@iricad.ro

LITEX IMPEX PLOIEŞTI POPECI AUTO CRAIOVA RMB INTER-AUTO CLUJ
Şos. Ploieşti-Buzău, DN1B, km 11, Bucov Loc. PIELESTI, Str. Calea Bucuresti Nr 152 Calea Turzii, Nr. 152, Cluj Napoca
Jud. Prahova Jud. Dolj Jud. Cluj

Telefon service:  0244 274 135 Telefon service: 0251 410 088 Telefon service: 0264 438 119
Fax : 0251 412 563

Web: www.landrover-ploiesti.ro Web: www.popeciauto.ro Web: www.inter-auto.ro
E-mail: office@litexauto.ro E-mail: dan.iordache@popeci.ro E-mail: office@inter-auto.ro

ŢIRIAC AUTO BACAU ŢIRIAC AUTO BRA ŞOV TIRIAC AUTO BUCUREŞTI
Comuna Nicolae Balcescu, DN2, Calea Bucureşti, Nr.  244, Braşov, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr. 107 A, Bucureşti
km 279 (langa METRO Bacau), Jud. Bacău Jud. Braşov Bucureşti

Telefon service: 0234 208 500 Telefon service: 0374 468 017 Telefon service: 021 4071 239;  
          021 4071 249

Web: www.tiriacauto.ro Web www.tiriacauto.ro Adresa: www.tiriacauto.ro
E-mail: office.bacau@tiriacauto.ro E-mail: service.brasov@tiriacauto.ro E-mail: service.pam@tiriacauto.ro

ŢIRIAC AUTO ORADEA
Calea Clujului, Nr. 279-281, Oradea
Jud. Bihor

Telefon service: 0259 408 362

Web www.tiriacauto.ro
E-mail:


