Príloha č. 1: Vzor oznámenia

Oznámenie spoločnosti Max Holder GmbH
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.
Spoločnosť Max Holder GmbH, Mahdenstr. 8, 72768 Reutlingen, Nemecko (ďalej len
„Holder“), ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky , v rámci zvolávacej akcie typu
vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého
z autorizovaných servisov Holder uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania
preventívneho opatrenia - ..............................................
Číslo upozornenia
v systéme RAPEX:
Vozidlo kategórie:

2020_6200
ID: 5108
Traktor

Značka:
Názov:

Max Holder
Všetky vozidlá z aktuálnych a minulých sérií Holder A, B,
C, F, L, M, S, V a Muvo, ktoré boli vyrobené od roku 1994 do
júla 2020.
Doposiaľ si je spoločnosť Holder vedomá na Slovensku iba
dotknutých vozidle Muvo. Spoločnosť Holder namiesto
typového schválenia certifikovala tieto vozidlá individuálnou
certifikáciou v Nemecku. Na individuálnu certifikáciu vozidiel
sa vzťahuje nemecké predpisy o udeľovaní licencií vozidlám pre
cestnú premávku. Príslušné vozidlá sú príslušným nemeckým
orgánom považované za „iné motorové vozidlá, nosič
vybavenia“.
Podľa vedomosti spoločnosti Holder iba vozidlá (Rasco Holder)
Muvo boli dodané na Slovensko.

Číslo typového
schválenia dotknutých
vozidiel:

Typ:
Počet dotknutých
výrobkov v Slovenskej
republike:
Druh rizika:

4
Podľa vedomosti spoločnosti Holder iba vozidlá MUVO boli
dodané na Slovensko. S vozidlami MUVO sú spojené
nasledovné riziká:
V závislosti od zvolených nastavení vozidla, jednoduché
naštartovanie motora môže tiež viesť k neúmyselnému
naštartovaniu pomocných hriadeľov.
Pôvodné oznámenie taktiež obsahovalo informáciu o ďalších
typoch vozidiel dotknutých bezpečnostnou kampaňou (A, B, C,
F, L,M,S a V). Za účelom poskytnutia úplnej informácie by
spoločnosť Holder tiež rada v krátkosti upozornila aj na riziká
spojené s týmito typmi :
Vozidlá typov A, B, C, F, L, M a S predstavujú rovnaké riziko
ako MMUVO.
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Ďalej, vozidlá typov B, C, M a S môžu počas prevádzky
neočakávane zrýchliť. V závislosti od konkrétnej prevádzkovej
situácie k tomu môže dôjsť za týchto okolností:
–

úroveň jazdenia, prepínač smeru,1 alebo koliesko
jemného nastavovania na pákovom ovládači sa
náhodne posunú;

–

úroveň jazdy „prepravný mód“ je zvolený v prípade,
že je vopred zvolená zvýšená rýchlosť motora;

–

vozidlo náhle spomalí v jazdnom programe
„konštantná jazda“ a jazdný program sa následne
nastaví na jazdný program „0“ (zastavenie) bez
toho, že by sa prepínač smeru najprv nastavil na „N“
(neutrál).

K tomu môže dôjsť iba v prípade, že používateľ vozidla stanovil
zvýšenú rýchlosť motora prostredníctvom ručnej škrtiacej
klapky, pričom jazdný smer (vpred alebo cúvanie) bol zvolený
vopred. Navyše, určité správania sa môžu vyskytnúť len pri
určitých prepínacích pozíciách a prepínacích pohyboch
prepínača jazdného programu.
Technická porucha:

Riziko:
Prijaté dobrovoľné
opatrenie:

1

Počas všeobecnej kontroly spoločnosť Holder zistila, že
dotknuté vozidlá môžu neočakávane reagovať. Podrobnejší
popis nájdete vyššie v časti „Druh rizika“."
Nebezpečenstvo pre život a zdravie, Nebezpečenstvo pre
majetok
- prerušenie dodávok a predvádzania nových vozidiel,;
-

príprava oznámenia o nebezpečenstve a bezpečnosti
(„bezpečnostné oznámenie“), v ktorom boli koneční
používatelia informovaní o existujúcom riziku výrobkov
a vyzvaní aby kontaktovali výrobcu na email uvedený v
bezpečnostnom oznámení. Bezpečnostné oznámenie
bolo zverejnená na webovej stránke spoločnosti Holder;

-

poskytnutie informácií svojim distribučným partnerom
prostredníctvom listu. Bezpečnostné oznámenie bolo
pripojené k listu spolu so žiadosťou, aby bolo vystavené
na jasne viditeľnom mieste v predajných priestoroch.
Okrem toho boli distribuční partneri požiadaní, aby bez
zbytočného odkladu zaslali bezpečnostné oznámenie
všetkým svojim klientom alebo, alternatívne, aby zaslali
akékoľvek dostupné kontaktné údaje spoločnosti Holder

Prepínač smeru je zariadenie podobné riadiacej páke, ktorý vodičovi umožňuje zvoliť si medzi pozíciou
vpred, pozíciou cúvania alebo neutrálnou pozíciou.
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a informovali spoločnosť Holder o odpovediach
získaných od koncových používateľov;

Dátum prijatia
opatrenia, trvanie
a rozsah:

-

príprava pokynov s varovaniami, ktoré sú špecifické pre
jednotlivé vozidlá, vo forme piktogramov (do doby
konštrukčných úprav). Piktogramy pripraví Holder ako
nálepky pre každé jednotlivé vozidlo a zašle ich
príslušnému regionálnemu dílerovi alebo zákazníkovi
hneď po tom, ako díler alebo zákazník kontaktujú
spoločnosť Holder s údajmi špecifickými pre jednotlivé
vozidlá. Díleri a zákazníci budú potom musieť nalepiť
nálepky v kabíne dotknutého vozidla;

-

vývoj konštrukčných riešení pre dotknuté vozidlá v
rozsahu v ktorom to bude po technickej stránke možné a
vhodné, tieto riešenia následne nahradia bezpečnostné
oznámenia pre rôzne modely vozidiel;

-

postavenie predaja nových vozidle ktoré sú stále na
sklade u zmluvných partnerov do doby vykonania
konštrukčných úprav.

1) Prerušenie dodávok
Z dôvodu prevencie a pred vykonaním posúdenia rizika,
dodávky a prezentácie nových vozidiel boli dočasne
prerušené 30. júla 2020 listom s požiadavkou na
okamžité prerušenie dodávok. Pozastavenie predaja
nových vozidle ktoré sú stále na sklade u zmluvných
partnerov do doby vykonania konštrukčných úprav.
2) Poskytnutie informácií distribučným partnerom
prostredníctvom listu dňa 28. augusta 2020 so žiadosťou
aby bolo bezpečnostné oznámenie vystavené na jasne
viditeľnom mieste v predajných priestoroch a aby bez
zbytočného odkladu zaslali listom bezpečnostné
oznámenie všetkým svojim klientom.
3) Zverejnenie bezpečnostného oznámenia na webovej
stránke spoločnosti Holder dňa 28.augusta 2020.
4) Vývoj konštrukčných riešení a pokynov s varovaniami,
ktoré sú špecifické pre jednotlivé vozidlá vo forme
piktogramov od Augusta 2020.

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:
p.devinsky@schoenherr.eu.
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Zoznam autorizovaných servisov spoločnosti Holder v Slovenskej republike viď nižšie:

MB SERVIS s.r.o., Kostelecká 1242/19a, 922 21 Moravany nad Váhom

Zmluvní partneri spoločnosti Holder
KIS plus a.s., Želetická 305/3, 412 01 Litoměřice, Česká republika, ktorá na území Slovenska
prevádzkuje činnosť prostredníctvom sub-dovozcu ktorým je KONNEX s.r.o, Trstínska cesta
677, 917 01 Trnava, Slovakia.
MB SERVIS s.r.o., Kostelecká 1242/19a, 922 21 Moravany nad Váhom

