Príloha č. 1: Vzor oznámenia

Oznámenie spoločnosti BMW Slovenská republika s.r.o
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.
Spoločnosť Slovenská republika s.r.o, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky
BMW a MINI, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich
vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov BMW a MINI uvedených
na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – Kontrola a v prípade
potreby výmena plynového genertora airabagu vodiča.
Číslo upozornenia
v systéme RAPEX:
Vozidlo kategórie:

A12/00852/20

Značka:
Názov:
Číslo typového
schválenia dotknutých
vozidiel:
Typ:
Počet dotknutých
výrobkov v Slovenskej
republike:
Druh rizika:

BMW
3

Technická porucha:

Dotknuté vozidlá mohli byť vybavené plynovými generátormi
vozidla Takata neazid (NADI), v ktorých neprimerané utesnenie na
generátore plynov by mohli umožniť vniknutie vlhkosti, a teda
spôsobiť degradáciu pohonnej látky
Ak sa nafukovací vankúš nasadí, môže to spôsobiť, že výrobca
plynu sa podujme alebo praskne.V prípade inflácie sa ochranný
účinok neuvedie.V prípade pretlakových kovových súčiastok môže
dôjsť k vniknutiu kovových častí vozidla do vnútra vozidla, čo by
mohlo spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia cestujúcich vo
vozidle

Riziko:

M1

E1 * 98/14 * 0097, e1 * 98/14 * 0144, e1 * 2001/116 * 0144, e1 *
98/14 * 0167, e1 * 2001/116 * 0167, e1 * 98/14 * 0112, e1 *
2001/116 * 0112, e1 * 98/14 * 0146, e1 * 2001/116 * 0146

E46
2155

Riziko poranenia

Prijaté dobrovoľné
opatrenie:

Kontrola a prípadne výmena generátora plynov airbagu vodiča.

Dátum prijatia
opatrenia, trvanie
a rozsah:

Zvolávaciu akciu je možné vykonať vo všetkých
autorizovaných servisoch BMW v rámci EU bez časového
obmedzenia od dátumu zverejnenia tohto oznamu.

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:
zakaznicky.servis.sk@bmw.com
Zoznam autorizovaných servisov BMW a MINI v Slovenskej republike viď nižšie:
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Zmluvní partneri BMW


Auto Motiv s.r.o.
Panonska cesta 61
851 04 Bratislava



Dunauto DS s.r.o.
Hlavna 81/35
929 01 Dunajska Streda



Group M, a.s.
Harmincova 2/B
841 01 Bratislava



Auto Palace Bratislava s.r.o.
Vajnorska 136/C
831 04 Bratislava



Bavaria TT, s.r.o.
Nitrianska 6/A
917 01 Trnava



RIJA - Bavaria s.r.o
Drazovska 3282/17
949 01 Nitra
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T.O.B. s.r.o.
Banovska 1033
913 21 Trencianska Turna



LION CAR, s.r.o.
Partizanska cesta 83
974 01 Banska Bystrica



MD-Bavaria Zilina s.r.o.
Bytcicka 82
010 01 Zilina



Regnum Kosice s.r.o.
Ostrovského 3667/3
040 11 Kosice



Regnum Bavaria s.r.o.
Petrovanska ul. 54
080 05 Presov

