•• PROTECTED 関係者外秘

Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.
Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako
zástupca výrobcu motorových vozidiel značky LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidla
špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého
z autorizovaných servisov LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania
preventívneho opatrenia – 22SMD-040.
Číslo upozornenia
v systéme RAPEX:
Vozidlo kategórie:

A12/00621/22

Značka:
Názov:
Číslo typového
schválenia dotknutých
vozidiel:
Typ:

Lexus
NX

Počet dotknutých
výrobkov v Slovenskej
republike:
Druh rizika:

M1

e6*2018/858*00081*00

Kód modelu vozidiel NX (AAZA20, AAZA25, AAZH20,
AAZH25, AAZH26, MAZA20 a TAZA25). Dátum výroby
postihnutých vozidiel: 15.4.2021 až 27.1.2022
V Slovenskej republike je evidovaných pre túto akciu 17 kusov
vozidiel NX.
Riziko nehody

Technická porucha:

Vozidlá zahrnuté do akcie sú vyrábané s panelmi karosérie,
ktoré sú bodovo privarené k montážnym plochám ľavého
a pravého predného tlmiča pruženia. Počas bodového zvárania
týchto panelov existuje možnosť, že niektoré bodové zvary boli
vynechané. V tomto stave sa môžu objaviť praskliny a praskliny
na iných bodových zvaroch a/ alebo na paneloch karosérie
v montážnych oblastiach predných tlmičov. Pri dlhodobom
používaní vozidla (doba a počet najazdených kilometrov) by to
mohlo prípadne spôsobiť oddelenie predného tlmiča od
montážnej plochy čo by malo za následok stratu jazdnej stability
a zvýšenie rizika nehody.

Riziko:
Prijaté dobrovoľné
opatrenie:

nehody
Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených
listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel
s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov
Lexus na vykonanie bezplatnej kontroly zvarov v oblasti
uchytenia predného tlmiča pruženia. Pokiaľ bude zistený
chýbajúci zvar, budú zvary doplnené a prípadné poškodenie
vozidla bude opravené bezplatne.

Dátum prij. opatrenia,
rozsah, trvanie

Od 3/2022, bez obmedzenia
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Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané,
žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@lexus.sk.

Zmluvní partneri Lexus v SR
PPC TEAM plus, s. r. o. , Einsteinova 13, Bratislava, tel: +421262414322
AT a. s., Dlhá 84, Žilina, tel: +421417062500

