Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

A12/0850/15

Categorie

Autovehicule

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al produsului

Consumator

Produs (*)

Autoturism

Marcă

Nissan

Denumire

Note, Juke, Micra, Leaf and e-NV200

Tipul/numărul
modelului (*)

JUKE (F15), nr. omologare de tip:E11 * 2007/46 * 0132 * 04, Leaf (ZE0), nr. omologării de tip:E11 *
2007 */46 * 0230 * 00, Micra (K13), nr. de omologare de tip:E13 * 2007 */46 * 1111 * 00, Nota
(E12), Numărul de omologare:E11 * 2007/46 * 0753 * 00, e-NV200 (ME0), nr. de omologare de
tip:E11 * 2007/46 * 1339 * 00.

Numărul lotului/cod de
bare (*)

Retragerea se referă la vehiculele E12 produse în perioada cuprinsă între 01/07/2013 i 03/03/2014,
vehiculele F15 produse în perioada 26/06/2013-01/05/2014, vehiculele K13 produse în perioada
cuprinsă între 05/06/2013 i 16/03/2015 i vehiculele ZE0 produse în perioada cuprinsă între
10/07/2013 i 06/01/2014 i vehiculele din ME0 produse în 12/11/2013 până la 11/03/2014.

Categorie portal OCDE

77000000 – Automobile

Descriere (*)

Autoturism

ara de origine

Regatul Unit

Alertă transmisă de

Grecia

Tip de risc

Leziuni

Risc (*)

Întrerupătorul cu motor de tip „push” poate rămâne în poziia presată i nu poate reveni după
schimbarea motorului.Dacă vehiculul continuă să fie condus în această stare, funcia de oprire a
motorului în caz de urgenă poate funciona i face ca motorul să se oprească în mod neateptat.

Măsurile adoptate de
ara care a emis
notificarea (*)

Rechemarea produsului de la utilizatorii finali

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

ările de Jos, Suedia, Croaia, Slovenia, Slovacia, Malta, Bulgaria, Regatul Unit, Portugalia, Norvegia,
Ungaria

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.

© Comisia Europeană (2019)

