
FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE 

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI 

 
 

Sectiunea  1: Detalii despre  AUTORITATEA (AUTORITĂŢILE), COMPANIA (COMPANIILE) 
care primesc formularul de notificare 

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

Autoritatea Na ţional ă pentru Protec ţia 
Consumatorilor / Direc ţia General ă 

Supraveghere Pia ţă / Serviciul Produse şi 
Servicii Alimentare şi Nealimentare / Adresa: 
B-dul Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, Bucure şti / 
Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 

0188 / Website: www.anpc.ro  
Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in vanzarea 
produsului 

Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, 
Coventry, CV3 4LF, United Kingdom. 

Producator 
Sectiunea 2:  Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  care 
completeaza formularul 

Premium Auto SRL  
Importator oficial Jaguar Land Rover, 

Şoseaua Bucure şti – Ploie şti, Nr. 42-44, Corp B1, 
Sector 1, Cod postal 013696, Bucure şti, 

Telefon: 021 3085800 
Fax: 021 3085819 

Numele, Functia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, website ale 
pesoanei de contact 

Doru Rotaru,  
Director Servicii dup ă Vânzare 

Tel: 021 3085808 
Fax: 021 3085832 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate  
Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului (modelelor) 
sau Codul de bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

Categoria: Autovehicule;  
Marca: LAND ROVER; 

Discovery 3/LR3 și Range Rover Sport TdV6, 
An model 2007 - 2009 

Ţara de origine: Marea Britanie 
Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL  
Descrierea pericolului si posibila 
afectare a sanatatii/sigurantei si 
estimarea riscului si evaluarile 
realizate 

Jaguar Land Rover a constatat c ă vehiculul 
dvs. a avut o problem ă care a necesitat înlocuirea 
pompei de combustibil ac ționate de motor. Exist ă 

riscul ca și pompa de înlocuire montat ă să sufere de o 
problem ă similar ă. Din cauza acestei probleme, este 
posibil ca performan țele vehiculului s ă fie reduse, s ă 

apară miros de combustibil, zgomote la motor, o 
scurgere de combustibil pe partea din spate a 

motorului sau pe sol sau, în situa ții extreme, un 



incendiu. Acest lucru este provocat de defectarea 
simeringului fa ță al pompei de înalt ă presiune pentru 
combustibil, din cauza uzurii excesive a rulmentulu i 

față al acesteia. Defec țiunea este provocat ă de ungerea 
insuficient ă a rulmentului fa ță al pompei de 

combustibil. 

Investiga țiile au indicat faptul c ă această 
problem ă apare cu predilec ție dac ă temperatura aerului 

este ridicat ă și/sau dac ă se utilizeaz ă combustibil de 
slabă calitate. Problemele în func ționare asociate vor fi 

de obicei înso țite de aprinderea l ămpii de control 
defec țiuni (MIL). 

 
Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Nu se cunoaste numarul de cazuri raportate. Nu exis ta 
incidente raportate. 

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

P021 – campanie voluntar ă de rechemare pentru 
înlocuirea pompei de înalt ă presiune a combustibilului 

cu una cu un design îmbun ătățit.Durata maxim ă a 
interven ţiei este de aproximativ 4 ore. 

 
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:  Detali i ale altor COMPANII din lantul de distributie care  detin produsele 
afectate 

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

Premium Auto SRL , 
Importator oficial Jaguar Land Rover, 

Şoseaua Bucure şti – Ploie şti, Nr. 42-44, Corp B1, 
Sector 1, Cod postal 013696, Bucure şti, 

Telefon: 021 3085800 
Fax: 021 3085819 

http://www.landrover.ro  
 

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

Reţeaua dealerilor şi unit ăţilor de service autorizate 
Land Rover: 

http://www.landrover.ro/reparatori  
 

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

 
Numarul autovehiculelor vândute în România,  

afectate de campanie:  
1 Discovery 3/LR3. 

 



 

P021 Pompa de inalta presiune combustibil - defecti une rulment fata - Exemplu de scrisoare pentru 
client  
 
Nume 
Linie adresă 1 
Linie adresă 2 
Linie adresă 3 
Cod poștal 
 
Serie de șasiu (VIN):  
Număr de înmatriculare:   
 
Data: luna/anul 
 

IMPORTANT 
CAMPANIE DE RECHEMARE PRIVIND PROBLEME LEGATE DE SI GURANȚĂ 

Vehicule Discovery 3/LR3 și Range Rover Sport, cu an model între 2007 și 2009 
P021 - pomp ă de înalt ă presiune combustibil - defec țiune rulment fa ță – vehicule cu an model 

între 2007 și 2009 
 
 
Stimat ă doamn ă/Stimate domn, 
 
Land Rover efectuează o Campanie de Rechemare gratuită privind probleme legate de 

siguranță (cod program P021), pentru proprietarii anumitor vehicule Discovery 3/LR3 și Range Rover 
Sport TdV6, cu an model între 2007 și 2009. 

 
Motivul acestui program  
 
Am constatat că vehiculul dvs. a avut o problemă care a necesitat înlocuirea pompei de 

combustibil acționate de motor. Există riscul ca și pompa de înlocuire montată să sufere de o 
problemă similară. Din cauza acestei probleme, este posibil ca performanțele vehiculului să fie 
reduse, să apară miros de combustibil, zgomote la motor, o scurgere de combustibil pe partea din 
spate a motorului sau pe sol sau, în situații extreme, un incendiu. Acest lucru este provocat de 
defectarea simeringului față al pompei de înaltă presiune pentru combustibil, din cauza uzurii 
excesive a rulmentului față al acesteia. Defecțiunea este provocată de ungerea insuficientă a 
rulmentului față al pompei de combustibil. 

 
Investigațiile au indicat faptul că această problemă apare cu predilecție dacă temperatura 

aerului este ridicată și/sau dacă se utilizează combustibil de slabă calitate. Problemele în funcționare 
asociate vor fi de obicei însoțite de aprinderea lămpii de control defecțiuni (MIL). 

 
Land Rover recomandă ca toți șoferii să acorde atenție simptomelor de avertizare, până 

când vehiculul este reparat, prin înlocuirea pompei de înaltă presiune cu una nouă, cu un design 
îmbunătățit. 

 
Ce vor face Land Rover și dealerul dvs. 
 
Land Rover efectuează din proprie inițiativă campanii de rechemare a vehiculelor 

menționate mai sus. Dealerul Land Rover va înlocui pompa de înaltă presiune a combustibilului cu 
una cu un design îmbunătățit. 

 
Cât dureaz ă lucrarea? 
 
Lucrarea va fi efectuată cât mai rapid și mai eficient posibil, pentru a minimiza neplăcerile 

clienților și poate dura maximum patru ore, deși este posibil ca dealerul să rețină vehiculul mai mult 
timp, din cauza cerințelor privind programarea în service. 

 
Ce vă solicit ăm să faceți 
 



 

Contactați imediat service-ul autorizat Land Rover preferat. Pentru a programa vehiculul în 
vederea efectuării acestei lucrări, trebuie să furnizați service-ului autorizat următoarele informații, 
care se regăsesc la începutul acestei scrisori. 

 

• Seria de șasiu (VIN) a vehiculului. 
• Numărul de înmatriculare al vehiculului. 
• Codul de program pentru acțiune. 

 
Dacă nu aveți un service autorizat, accesați www.landrover.ro , pentru a vedea datele de 

contact. 
 

Dacă nu mai dețineți vehiculul, vă rugăm să ne comunicați datele de contact ale noului 
proprietar la adresa de contact@landrover.ro . Acest lucru ne va permite să luăm legătura cu noul 
proprietar. 

 
Dacă întâmpina ți probleme 
 
Dacă întâmpinați probleme privind această campanie de rechemare din proprie inițiativă, 

solicitați ajutorul directorului de service sau contactați Centrul de relații clienți al Premium Auto SRL 
la telefon 021.308.5800. 

 

Această Acțiune de rechemare are loc în conformitate cu cerințele legale sau din domeniu 
privind defectele vehiculelor. Autoritățile vor monitoriza cu atenție rata de răspuns la această Acțiune 
de rechemare. 

 

Vă rugăm să tratați această problemă cu urgența necesară. Jaguar Land Rover Limited și 
Premium Auto SRL își cer scuze pentru orice neplăceri pe care această Campanie de rechemare din 
proprie inițiativă le poate cauza și vă mulțumesc anticipat pentru colaborare. 

 
 
 

Cu stimă, 
 

Director Servicii după Vânzare 

           Doru Rotaru 
 



RETEA DEALERI LAND ROVER

ALIAT EXCLUSIVE TÂRGU MURE Ş BRIT MOTOR AG PITEŞTI CASA AUTO IA ŞI
Strada Gh. Doja 304, Târgu Mureş DN 65B, Nr. 11, Zona Comercială, Piteşti, Şoseaua Păcurari, Nr. 177, Iaşi, 
Jud. Mureş Jud. Argeş Jud. Iaşi

Telefon service: 0265 252098 Telefon service: 0248 612261 Telefon service: 0730 022 446
           0741 239 715

Web: www.landrover-aliat.ro Web: www.landrover-britmotorag.ro Web www.landroveriasi.ro
E-mail: aliat@mbo.ro E-mail: service@britmotorag.ro E-mail: contact@casaautois.ro

EXCLUSIV AUTO CONSTANŢA EXPRESSLINE TIMIŞOARA IRICAD GALATI
Intrarea Mangaliei, Nr. 78A, Constanţa Şos. Centura Timişoara, km 1+200 dr, Ghiroda Str. Traian, Nr. 391, Galaţi
Jud. Constanţa Jud. Timiş Jud. Galaţi

Telefon service:  0241 545 477 Telefon service: 0256 221523 Telefon service: 0236 416 118
           0740 161 676

Web: www.exclusivauto.ro Web www.landrover-expressline.ro Web:
E-mail: office@exclusivauto.ro E-mail: office@expresslinetm.ro E-mail: adrian.virgolici@iricad.ro

LITEX IMPEX PLOIEŞTI POPECI AUTO CRAIOVA RMB INTER-AUTO CLUJ
Şos. Ploieşti-Buzău, DN1B, km 11, Bucov Loc. PIELESTI, Str. Calea Bucuresti Nr 152 Calea Turzii, Nr. 152, Cluj Napoca
Jud. Prahova Jud. Dolj Jud. Cluj

Telefon service:  0244 274 135 Telefon service: 0251 410 088 Telefon service: 0264 438 119
Fax : 0251 412 563

Web: www.landrover-ploiesti.ro Web: www.popeciauto.ro Web: www.inter-auto.ro
E-mail: office@litexauto.ro E-mail: dan.iordache@popeci.ro E-mail: office@inter-auto.ro

ŢIRIAC AUTO BACAU ŢIRIAC AUTO BRA ŞOV TIRIAC AUTO BUCUREŞTI
Comuna Nicolae Balcescu, DN2, Calea Bucureşti, Nr.  244, Braşov, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr. 107 A, Bucureşti
km 279 (langa METRO Bacau), Jud. Bacău Jud. Braşov Bucureşti

Telefon service: 0234 208 500 Telefon service: 0374 468 017 Telefon service: 021 4071 239;  
          021 4071 249

Web: www.tiriacauto.ro Web www.tiriacauto.ro Adresa: www.tiriacauto.ro
E-mail: office.bacau@tiriacauto.ro E-mail: service.brasov@tiriacauto.ro E-mail: service.pam@tiriacauto.ro

ŢIRIAC AUTO ORADEA
Calea Clujului, Nr. 279-281, Oradea
Jud. Bihor

Telefon service: 0259 408 362

Web www.tiriacauto.ro
E-mail:


