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 Mazda Austria GmbH 
 Ernst-Diez-Straße 3 
 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 Tel. 0463 / 38 88-333 
 
 
 
Catre: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSU MATORILOR 
 

In atentia domnului Presedinte Marcel Bogdan Pandelica,  

 
Ref: RECHEMARE VOLUNTARA MAZDA CX7, COD AG012D – Br ate inferioare suspensie 
 
 

Domnule Presedinte, 
 
 

Conform legii 245 / 2004 in care se mentioneaza faptul ca rechemarile voluntare trebuiesc 
anuntate la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, doresc sa va transmit o noua rechemare 
voluntara impusa de catre producatorul Mazda Corporation Japonia pe piata noastra. 

 
Concret, aceasta actiune de rechemare voluntara se refera la 959 vehicule model Mazda CX7  

produse in intervalul 08 Mai 2007 – 07 August 2012. 
 
Defectiunea consta in faptul ca pe anumite vehicule Mazda CX-7, este posibil ca apa sa 

patrunda in articulatia (pivotul) bratului inferior al suspensiei in timpul exploatarii vehiculului. 
Conducerea pe drumuri pe care s-a imprastiat sare in timpul iernii poate determina poatrunderea apei 
sarate in articulatia inferioara provocand coroziune ceea ce poate genera slabirea articulatiei din pivot. 
Ca urmare a acestei slabiri, poate apare o bataie in articulatie. Dupa o exploatare prelungita in astfel 
de conditii, in situatia cea mai defavorabila, articulatia se poate separa de bratul inferior al suspensiei 
provocand pierderea controlului directiei si un risc crescut de accident. 
 

Actiunea consta in verificarea ambelor brate inferioare ale suspensiei fata care se si inlocuiesc 
cu unele noi (cod EHY4-34-30Z pt CX7 Benzina sau EHY5-34-30Z pt CX7 Diesel). 

 
Mai multe detalii referitoare la seriile de sasiu vizate in cadrul acestei rechemari voluntare se 

gasesc in documentele atasate. Pentru mai multe detalii va stau cu placere la dispozitie. 
 

  
Cu stima, 

 
Dorian Basamac 

 
Customer Service Manager  
Mazda Romania  
basamac@mazda.at 

 
 



FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE 

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI  

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATI LE) COMPANIA 
(COMPANIILE) care primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

Autoritatea Nationala pentru Protectia 
Consumatorilor / Directia Generala 

Supraveghere Piata / Serviciul Produse si 
Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: 
B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, Bucuresti / 

tel: 021 312 1275/ Fax: 021 314 3462, 021 
3110188/ Website: www.anpc.ro 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Mazda Austria GmbH - Reprezentanta, 
Coordonator Dealeri Autorizati 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITO R 
Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Mazda Austria GmbH - Reprezentanta, 
Str. Grigore Alexandrescu nr 59, HQ Victoriei, 

et. 2, Birou Mazda, Sector 1, Cod 010623 
Bucuresti 

Tel: 031 438.00.16;  
Numele, Functia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, website 
ale pesoanei de contact 

Dorian BASAMAC-Customer Service Manager 
Tel: 031 438.00.16;  

Email: basamac@mazda.at 
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului (modelelor) 
sau Codul de bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

 
 

959 vehicule model Mazda CX7  
produse in intervalul 08 Mai 2007 – 07 August 2012.  

 

Descrierea/Fototografia  
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului si 
posibila afectare a 
sanatatii/sigurantei si 
estimarea riscului si evaluarile 
realizate 

Defectiunea consta in faptul ca pe anumite 
vehicule Mazda CX-7, este posibil ca apa sa patrunda 
in articulatia (pivotul) bratului inferior al suspensiei in 
timpul exploatarii vehiculului. Conducerea pe drumuri 
pe care s-a imprastiat sare in timpul iernii poate 
determina poatrunderea apei sarate in articulatia 
inferioara provocand coroziune ceea ce poate genera 
slabirea articulatiei din pivot. Ca urmare a acestei 
slabiri, poate apare o bataie in articulatie. Dupa o 
exploatare prelungita in astfel de conditii, in situatia 
cea mai defavorabila, articulatia se poate separa de 
bratul inferior al suspensiei provocand pierderea 
controlului directiei si un risc crescut de accident. 

 
Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Nu au fost inregistrate accidente 



 
 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective dej a intreprinse 
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii 
(actiunilor) si masurilor de 
precautie si identificarea 
companiei responsabile 

Clientii vizati de aceasta campanie vor fi informat i 
in legatura cu aceasta campanie, pentru a se 
prezenta cu vehicúlele la un dealer autorizat 

Mazda in vederea verificarii bratelor inferioare al e 
suspensiei fata care mai apoi se vor inlocui in 

mod gratuit cu unele noi, modificate. 
 

Atat verificarea cat si reparatia se vor 
efectua fara costuri din partea clientilor. 

Durata reparatiei este de aproximativ 120-150 min. 
Actiunea incepe din luna Decembrie 2017 si are 
ca limita de finalizare sfarsitul lunii Iulie 2018.  

 
COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 

6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE 
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA 
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT 

STABILITI 
 

Sectiunea 6:  Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributi e care detin 
produsele afectate 

Lista producatorilor/ 
Importatorilor sau reprezentanti 
autorizati din  Statul Membru:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

Mazda Austria GmbH - Reprezentanta, 
Str. Grigore Alexandrescu nr 59, HQ 

Victoriei, et. 2, Birou Mazda, Sector 1, Cod 
010623 

Bucuresti 
Tel: 031 438.00.16; Website: www.mazda.ro 

Lista distribuitorilor/ Detailistilor:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

 
Lista Dealerilor si Reparatorilor Autorizati 

este anexata. 

Numarul de produse (nr. serie 
sau data, coduri) detinute de 
producator/importator/ 
distribuitor/detailist/consumatori 
din Statul Membru 

 
 
959 autovehicule Mazda CX7 (ER), produse 
in uzinele din Japonia , Hofu si Hiroshima. 
 

 
Cu stima, 
 
Dorian Basamac,  
Customer Service Manager 



 
ATTACHMENT III 

IULIE 2017 
 
 
VIN: 
Numar de inmatriculare:  
Data inmatricularii: 

ACTIUNE URGENTA PRIVIND VEHICULUL DVS 
VA RUGAM SA CITITI IMEDIAT 

 
SUBIECT:  Campanie Rechemare in Service 

CX-7 (ER) – Brate inferioare suspensie fata 
 
 
Stimate posesor Mazda: 
 
Mazda Motor Corporation monitorizeaza in permanenta calitatea vehiculelor Mazda chiar si dupa 
vanzarea vehiculelor. De aceea am decis sa demaram o campanie de rechemare AG012D pe 
anumite vehicule CX-7 produse din 8 Mai 2007 pana la 7 August 2012. 
 
Daca ati primit aceasta scrisoare, vehiculul dvs este inclus in aceasta campanie de rechemare. 

 
In ce consta problema? 
Pe anumite vehicule CX-7, este posibil ca apa sa patrunda in articulatia (pivotul) bratului inferior al 
suspensiei in timpul exploatarii vehiculului. Conducerea pe drumuri pe care s-a imprastiat sare in 
timpul iernii poate determina poatrunderea apei sarate in articulatia inferioara provocand coroziune 
ceea ce poate genera slabirea articulatiei din pivot. Ca urmare a acestei slabiri, poate apare o 
bataie in articulatie. Dupa o exploatare prelungita in astfel de conditii, in situatia cea mai 
defavorabila, articulatia se poate separa de bratul inferior al suspensiei provocand pierderea 
controlului directiei si un risc crescut de accident.  
 
Ce va intreprinde Mazda ? 
Reparatorul dvs autorizat Mazda va inlocui in mod gratuit ambele brate inferioare ale vehiculului 
dvs Mazda.  
 
Cat va dura actiunea ? 
Reparatia ar trebui sa dureze aproximativ doua ore si jumatate dar ar putea sa dureze si mai mult, in 
functie de gradul de ocupare al reparatorului autorizat Mazda din ziua respectiva.  
 
Ce ar trebui sa faceti dvs ? 
Mazda este preocupata de siguranta dvs, si de aceea va incurajam sa faceti o programare cat mai 
curand posibil la cel mai apropiat reparator autorizat Mazda pentru a vi se inlocui ambele brate 
inferioare ale suspensiei fata. Nu este nevoie sa aduceti aceasta scrisoare cu dvs la reparator, dar 
ar putea sa va ajute in procesul de identificare.   
   
Ati vandut masina sau nu mai sunteti proprietarul acesteia ? 
Daca v-ati mutat sau nu mai sunteti proprietarul vehiculului Mazda vizat de aceasta actiune, va 
rugam sa anuntati dealerul dvs Mazda, de unde ati primit scrisoarea. Aceasta ne va ajuta sa 
actualizam baza de date client si sa anuntam proprietarul actual. 
 
Daca sunteti o companie de leasing al vehiculului Mazda vizat, va rugam sa trimiteti aceasta 
scrisoare de notificare catre utilizator, deoarece este vital ca utilizatorul curent sa fie instiintat de 
aceasta campanie de rechemare.  
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Daca mai sunt intrebari:  
 
Daca aveti si alte nelamuriri privind aceasta campanie, va rugam sa contactati reparatorul/dealerul 
de unde ati achizitionat vehiculul dvs Mazda sau dealerul de la care ati primit aceasta scrisoare la  
telefon: ……………. sau email:……………………. 
 
 
 
 
Satisfactia dvs este o prioritate pentru Mazda. Lucram in mod activ sa ne imbunatatim produsele si 
cautam solutii pentru a va imbunatati experienta dvs de proprietar. Va rugam sa acceptati scuzele 
noastre pentru orice neplacere creata. 
 
 
 
 
 
Cu stima, 
 
(Nume,. Semnatura si stampila reparator autorizat Mazda) 
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