Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

A12/0065/19

Categorie

Autovehicule

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Autoturism

Marcă

Mercedes-Benz

Denumire

Various

Tipul/numărul
modelului (*)

Omologarea de tip numbers:e1*2001/116*0431*39 bis 49, e1 * 2001/116 * 0464 * 19-22, e1 *
2001/116 * 0457 * 32-40, e1 * 2001/116 * 0463 * 18-20, e1 * 2001/116 * 0501 * 25-38, e1 * 2007/46
* 1560 * 00-11,E1 * 2007/46 * 1666 * 00-09, e1 * 2001/116 * 0335 * 32-40,E1 * 2001/116 * 0396 *
18-20,E1 * 2007/46 * 0485 * 16,E1 * 2007/46 * 0643 * 07,E1 * 2001/116 * 0480 * 19-29,E1 * 2007/16 *
1884 * 00,E1 * 96/79 * 0064 * 36-38,E1 * KS07/46 * 0065 * 00,denumirea comercială:CLA, GLA, SLC,
clasa A, AMG GT, clasa C, clasa E, S-clasa, SL, clasa B, GLC, CLS, GPF, tipurile:204, 204AMG, 204K, 212,
R1ES, R1EC, 221, 221AMG, 218, 218AMG, 204X, 463, G463Landaulet

Numărul
lotului/cod de bare
(*)

Sunt afectate vehiculele fabricate în perioada 2016-2018.

Categorie portal
OCDE

77000000 – Automobile

Descriere (*)

Autoturism.Codul de retragere a societăii:5499637

ara de origine

Germania

Alertă transmisă de

Germania

Tip de risc

Leziuni

Defeciune tehnică
(*)

Software-ul modulului de comunicare pentru sistemul de apel de urgenă (eCall) este defect.

Risc (*)

În consecină, ar putea fi imposibil să se stabilească o legătură de vorbire cu centrul de apel de urgenă
pentru Mercedes-Benz sau să transmită datele vehiculului.

Măsurile adoptate
de ara care a emis
notificarea (*)

Retragerea produsului de la utilizatorii finali

Au fost găsite
produse i s-au
luat măsuri, de
asemenea, în

Danemarca, Finlanda, Ungaria, Luxemburg, Polonia, România, Slovacia, Suedia, ările de Jos

Imagini

Nu sunt disponibile imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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