
FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE 

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI 

 
 

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea 
Autoritatea/Contactul 

Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 

E-mail/Website 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare 

Europeană 

Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare 

B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București 

Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro 

Identificarea companiilor notificate 

si rolul lor in vanzarea produsului 
 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 
Producatorul sau reprezentantul  

producatorului/Distribuitorul  care 

completeaza formularul 

SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al 

producătorului Mercedes-Benz AG 

Numele, Functia, Adresa, Telefon, 

Fax, E-mail, website ale pesoanei 

de contact 

Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România 

/ Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-

23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România 

/ Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com/ 

Website: www.mercedes-benz.ro 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 
Categoria. Sortimentul sau marca. 

Numele modelului (modelelor) sau 

Codul de bare/CN 

Tariful.Tara de origine 

Autovehicule Mercedes-Benz : Model: Sprinter 

 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 
Descrierea pericolului si posibila 

afectare a sanatatii/sigurantei si 

estimarea riscului si evaluarile 

realizate 

În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a 

constatat faptul că, În urma unei astfel de monitorizări, am constatat 

faptul că, distanța dintre cablajul de frână și cablajul electric poate să 

nu fie suficientă în anumite cazuri la vehicule. În cazul în care distanța 

prevăzută între conductele de frână și cablajul electric nu este 

respectată, pot aparea urme de uzura. În cazul în care izolarea liniei 

electrice se uzează, nu poate fi exclus un scurtcircuit și, în cel mai rău 

caz, o conducta de frână topită și, prin urmare, o scurgere de lichid de 

frână. În consecință, lampa de avertizare pentru nivelul lichidului de 

frână din ceasurile de bord s-ar putea aprinde. În timp, dacă lampa de 

avertizare aprinsă pentru nivelul lichidului de frână este ignorată până 

când nu mai este disponibil lichid de frână, distanța de frânare a 

vehiculului poate crește, ceea ce poate crește riscul de accident. În 

cel mai nefavorabil caz, un incendiu nu poate fi exclus. 

Inregistrarea accidentului  

(accidentelor)  
 
 

http://www.anpc.gov.ro/
mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com
http://www.mercedes-benz.ro/


Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii 

(actiunilor) si masurilor de 

precautie si identificarea 

companiei responsabile 

- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi 

contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i 

informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu 

autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz 

pentru remedieri. 

- Scopul acțiunii: se va instala protecția pentru conductele de frână 

afectate și, dacă este necesar, se va înlocui cablajul electric și/sau 

conductele de frână ale punții față 

- Lucrarile vor dura aproximativ 1 ora. 

 
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 
 

Sectiunea 6:  Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin 
produsele afectate 

Lista producatorilor/ Importatorilor 

sau reprezentanti autorizati din  

Statul Membru:  

Nume/Adresa/ 

Tel/Fax/E-mail/Website 

SC Mercedes-Benz Romania SRL 

Swan Office and Technology Park,  

Șoseaua București-Nord nr. 15-23, 

Henley Building, etaj 4,  

Voluntari, județul Ilfov, România; 

Tel 021 2004 555 

www.mercedes-benz.ro 

Lista distribuitorilor/ Detailistilor:  

Nume/Adresa/ 

Tel/Fax/E-mail/Website  

Rețeaua Distribuitorilor si Reparatorilor 

Autorizați 

www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat” 
Numarul de produse (nr. serie sau 

data, coduri) detinute de 

producator/importator/ 

distribuitor/detailist/consumatori 

din Statul Membru 

Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in  

Romania –6 unități: 
 

W1V9072211N137146 

W1V9072311N119226 

W1V9072311N119227 

W1V9076311P294416 

W1V9076331P315872 

W1V9076351P296015 

 

http://www.mercedes-benz.ro/

