
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, 021 311 
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/DISTRIBUITO R 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Premium Auto SRL  
Importator oficial Jaguar Land Rover, 

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, Nr. 42-44, Corp B1, 
Sector 1, Cod postal 013696, Bucuresti, 

Telefon: 021 3085800 
Fax: 021 3085819 

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

Doru Rotaru, 
Director Servicii dupa Vanzare 

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 II, 
An model 1998 – 2004, 

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 

A fost identificat ă o problem ă la racordul dint re 
conducta de înalt ă presiune și pompa sistemului 
ACE. Este posibil ca prinderea care fixeaz ă 
conducta de înalt ă presiune pe pomp ă să se 
slăbească și, în anumite condi ții, s ă survin ă 
pierderi de lichid, care vor provoca dezactivarea 
sistemului ACE.  



 
Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

Pierderea de lichid va fi înso țită progresiv de 
aprinderea l ămpilor de avertizare galben ă și roșie 
din cadrul grupului de instrumente. În situa ții 
extreme, dac ă vehiculul continu ă să fie condus, iar 
în compartimentul motor ajunge o cantitate 
suficient ă de lichid și este prezent ă o surs ă de 
aprindere, este posibil ca lichidul s ă ia foc.  

Nu s-au raportat cazuri pentru aceast ă problem ă. Nu 
au fost înregistrate accidente sau v ătămări de 

persoane. 
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective dej a intreprinse 

Tipuri/ Scopul/ Durata 
actiunii (actiunilor) si 
masurilor de precautie si 
identificarea companiei 
responsabile 

A149 – campanie voluntar ă de rechemare în 
vederea verificarii prinderii pompei de înalt ă 
presiune, pentru a vedea dac ă prezint ă pierderi de 
lichid și montarea unei prinderi și a unor șaibe noi, 
dacă este cazul.  

Durata lucr ării depinde de rezultatele 
verific ării. Piesele afectate pot fi verificate și 
înlocuite, dac ă este cazul, în aproximativ dou ă 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:  Detalii a le altor COMPANII din lantul de distributie care de tin 
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/popup/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: 8. 



 



  
 Anexa 2 - 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 SIGURAN ȚĂ VEHICULE DISCOVERY SERIA II   
Subiect: Sistem antiblocare frâne (ABS) - func ționare sistem   
Subiect: Sistem activ de îmbun ătățire a stabilit ății în curbe   

- verificare suplimentar ă strângere la cuplu   
  
Sistem antiblocare frâne - func ționare sistem   
  
Land Rover a primit un mic număr de sesizări privind reducerea eficienței frânării la 

apăsarea pedalei de frână, la modelele Discovery. Analiza acestor rapoarte a identificat că este 
posibil să apară o pierdere de lichid de frână pe la plăcile de acoperire ale regulatorului 
sistemului ABS.  

  
În majoritatea cazurilor, această problemă este mai des întâlnită la vehiculele utilizate 

prelungit în condiții dificile. Ca măsură de precauție și ca parte a programului de îmbunătățire 
continuă, Land Rover efectuează o verificare a calității regulatoarelor și modifică plăcile de 
acoperire, pentru a preveni apariția acestei probleme.  

  
Sistem activ de îmbun ătățire a stabilit ății în curbe - verificare suplimentar ă 

strângere la cuplu   
  
Land Rover a identificat o problemă la racordul dintre conducta de înaltă presiune și 

pompa sistemului ACE. Este posibil ca prinderea care fixează conducta de înaltă presiune pe 
pompă să se slăbească și, în anumite condiții, să survină pierderi de lichid, care vor provoca 
dezactivarea sistemului ACE.  

  
Pierderea de lichid va fi însoțită progresiv de aprinderea lămpilor de avertizare galbenă și 

roșie din cadrul grupului de instrumente. În situații extreme, dacă vehiculul continuă să fie 
condus, iar în compartimentul motor ajunge o cantitate suficientă de lichid și este prezentă o 
sursă de aprindere, este posibil ca lichidul să ia foc.  

  
Ce vor face Land Rover și dealerul dvs.  
  
Din acest motiv, Land Rover efectuează o acțiune de rechemare a tuturor modelelor 

Discovery care este posibil să prezinte aceste probleme. Mai jos vă prezentăm lucrările care vor 
fi efectuate asupra vehiculului:  
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Montarea unor plăci de acoperire noi pe regulatorul ABS.  
Verificarea prinderii pompei de înaltă presiune, pentru a vedea dacă prezintă pierderi de 

lichid și montarea unei prinderi și a unor șaibe noi, dacă este cazul.  
  
Cât dureaz ă lucrarea?  
  
Durata lucrării depinde de rezultatele verificării. Piesele afectate pot fi verificate și 

înlocuite, dacă este cazul, în aproximativ două ore, deși este posibil ca dealerul să rețină 
vehiculul mai mult timp, din cauza cerințelor privind programarea în service.  

  
Ce trebuie s ă face ți?   
  
Contactați dealerul Land Rover pentru a efectua o programare în vederea efectuării  

acestor lucrări asupra vehiculului. Aceste lucrări vor fi efectuate gratuit. Furnizați dealerului seria 
de șasiu (VIN) (menționată la începutul acestei scrisori) și numărul de înmatriculare. Solicitați o 
programare în service pentru Programul de rechemare A148 şi A149. Dacă nu aveți un dealer cu 
service, accesați www.landrover.ro  , pentru a vedea adresele, hărțile și instrucțiunile de acces 
ale dealerilor.  

  
Dacă nu mai dețineți vehiculul, vă rugăm să ne comunicați datele de contact ale noului 

proprietar la adresa de e-mail contact@landrover.ro  . Acest lucru ne va permite să luăm 
legătura cu noul proprietar.  

  
Dacă aveți întrebări sau întâmpinați probleme pe care dealerul local nu le poate rezolva, 

contactați Centrul de relații clienți al Premium Auto SRL la telefon 021.308.5800, iar unul dintre 
reprezentanții noștri vă va ajuta cu plăcere.  

  
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. Land Rover și Premium Auto 

SRL regretă orice neplăceri pe care această Campanie de rechemare le poate cauza și vă 
mulțumește pentru colaborare.  

  
Cu stimă,  

  
Director Servicii după Vânzare  
         Doru Rotaru  
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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:


