
FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA
(COMPANIILE) care primesc formularul de notificare

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

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR / Serviciul Produse și Servicii

Alimentare și Nealimentare / București, Bd. Aviatorilor
nr. 72, sector 1, cod postal 011865 / Tel:

021.312.12.75 / Fax: 021.314.34.62 / e-mail:
cabinet@anpc.ro / Website: anpc.ro

Identificarea companiilor
notificate si rolul lor in
vanzarea produsului

CSN Z53 – Modul Electric Înaltă Tensiune

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR
Producatorul sau
reprezentantul
producatorului/Distribuitorul
care completeaza formularul

SC AUTO ITALIA IMPEX SRL
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București

Tel : 021.444.33.34
e-mail: contact@autoitalia.ro

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

Adrian Călinoiu – After Sales Manager
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București

Tel : 021.444.33.34
e-mail: contact@autoitalia.ro

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

Categoria: Autovehicule
Marca: Jeep

Model: Compass și Renegade, model an 2020-2022
Țara de origine: Italia

Descrierea/Fototografia
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL

Descrierea pericolului si
posibila afectare a
sanatatii/sigurantei si
estimarea riscului si
evaluarile realizate

La unele vehicule a fost detectată o scurgere a
lichidului de răcire în interiorul modulului electric de

înaltă tensiune din partea din spate, din cauza
deteriorării inelelor de etanșare. Propulsia motorului

rămâne funcțională. Vehiculul nu va porni după oprirea
motorului.

Inregistrarea accidentului
(accidentelor)

Nu au fost înregistrate incidente.

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse



Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii
(actiunilor) si masurilor de
precautie si identificarea
companiei responsabile

Tip mecanic / Înlocuire motor electric înaltă tensiune
din partea din spate / Durata:8 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

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 AUTO ITALIA IMPEX SRL
Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București

Tel : 021.444.33.34
e-mail: contact@autoitalia.ro

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

Rețeaua Distribuitorilor și Reparatorilor
Autorizați

www.jeep.ro
(conform listă anexată)

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

Numărul autovehiculelor Compass și
Renegade, model an 2020-2022 vândute în
România afectate de această campanie - 1



____________________________________________________________________________________

NOTIFICARE CLIENT Z53

Această informare se aplică vehiculului dvs. (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx).

Stimate Client:

La FCA US LLC, recunoștem că succesul activității noastre depinde de satisfacția clienților noștri. Noi
monitorizăm constant calitatea produselor noastre și căutăm oportunități pentru a îmbunătăți vehiculele
noastre chiar și după vânzarea acestora. Deoarece nivelul de satisfacție pe termen lung este important
pentru noi, vă contactăm în vederea realizării unor îmbunătățiri importante la autovehiculul dvs. Acest
lucru se va face fără nicio implicare financiară din partea dvs.

Vă recomandăm ca următoarele îmbunătățiri să fie efectuate pe anumite vehicule Jeep Compass și Jeep
Renegade model an 2020 - 2022, echipate cu motor 1,3 L PHEV.

Problema este: La unele vehicule a fost detectată o scurgere a lichidului de răcire în interiorul
modulului electric de înaltă tensiune din partea din spate, din cauza
deteriorării inelelor de etanșare. Propulsia motorului rămâne funcțională.
Vehiculul nu va porni după oprirea motorului.

Ce va face
unitatea service:

FCA va repara vehiculul dumneavoastră cât mai repede posibil, fără nicio taxă
(piese și manoperă). Pentru a face acest lucru, unitatea service va înlocui motorul
electric de înaltă tensiune din partea din spate. Operația va dura aproximativ 8 ore.
Totuși, este posibil să fie necesar un timp suplimentar în funcție de programul
unității service. Vă recomandăm să stabiliți o programare cu unitatea service pentru
a diminua timpul de așteptare.

Ce va trebui să
faceți dvs.:

Contactați direct unitatea service Jeep pe care o considerați cea mai convenabilă sau
orice altă unitate service din rețeaua reparatorilor autorizați Jeep. Avem rugămintea
să prezentați această scrisoare unității service.

Daca aveti
nevoie de ajutor:

Dacă aveți probleme legate de prezentarea autovehiculului dvs. în vederea realizării
operațiilor menționate, avem rugămintea să contactați Concesionarul cel mai
apropiat de locația dvs. Un reprezentant vă va asista în vederea prezentării
autovehiculului la service.

Vă cerem scuze pentru orice inconvenient creat. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră legată de
această problemă importantă.

Global Service & Parts - International
FCA US LLC

Notification Code Z53


