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A 
ALPIA B3, 03/6/97 - 30/06/2000: 

Τα οχήματα που επηρεάστηκαν ενδέχεται 

να είναι εφοδιασμένα με γεννήτριες 

αερίου Takata στον αερόσακο οδηγού 

χωρίς αζίδιο (NADI), στις οποίες η 

ανεπαρκής στεγανοποίηση θα μπορούσε 

να επιτρέψει την είσοδο υγρασίας και 

συνεπώς να οδηγήσει στην αποσύνθεση 

του προωθητικού. Εάν αναπτυχθεί 

ο αερόσακος, αυτό θα μπορούσε να 

προκαλέσει τη μειωμένη ανάπτυξή του  

ή την έκρηξη της γεννήτριας αερίου. Σε 

περίπτωση μειωμένης ανάπτυξης δεν 

παρέχεται προστατευτικό αποτέλεσμα ενώ 

σε περίπτωση υπερπίεσης, τα μεταλλικά 

εξαρτήματα μπορούν να διασκορπιστούν 

στο εσωτερικό του οχήματος. Κάτι τέτοιο 

θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς 

ή θανατηφόρους τραυματισμούς στους 

επιβάτες του οχήματος.

ASTON MARTIN DB11 V12 Coupe, DB 

11 V8 Coupe, DB 11 V8 Volante, DBS 

Superleggera, Vantage, 17/08/16 

-08/05/19: Τα δύο περικόχλια 

ασφάλισης στον αερόσακο του εμπρός 

καθίσματος ενδέχεται να μην έχουν 

σφιχτεί με τη σωστή ροπή, με αποτέλεσμα 

ο αερόσακος να μην αναπτυχθεί σωστά, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού, σε 

περίπτωση ατυχήματος. 

AUDI  A4, A6, 2004 - 2011: Το 

περίβλημα της γεννήτριας αερίου Takata 

μπορεί να σπάσει κατά την ανάπτυξη του 

αερόσακου συνοδηγού, με αποτέλεσμα 

την απόσπαση και εκτόξευση μικρών 

μεταλλικών εξαρτημάτων από το 

περίβλημα, δημιουργώντας κίνδυνο 

τραυματισμού των επιβατών.

AUDI  A4, A5, Q3, 07/2020: Η 

βιδωτή σύνδεση που συνδέει το πλαίσιο 

καθίσματος στην γραμμή σύνδεσης του, 

ενδέχεται να μην έχει εκτελεστεί σωστά. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να σπάσει -σε 

περίπτωση ατυχήματος- αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών. 

AUDI A4, A5, A6, A7, Q5, 05/2017 - 

03/2020: Υγρασία μπορεί να εισχωρήσει 

στον εκκινητή - γεννήτρια ιμάντα και 

να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα, με 

αποτέλεσμα την τοπική υπερθέρμανση 

του εξαρτήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς. 

AUDI Q5, 26/6/2020 -15/7/2020: 

Λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, ο 

μηχανισμός ρύθμισης στο πλαίσιο της 

πλάτης του εμπρόσθιου καθίσματος 

μπορεί να είναι ελαττωματικός ή 

εσφαλμένα συγκολλημένος. Κατά 

συνέπεια, η σταθερότητα της πλάτης 

του καθίσματος σε περίπτωση οπίσθιας 

πρόσκρουσης μπορεί να επηρεαστεί, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

AUDI A8, S8, S8+, 06/2010 - 

07/2018: Η μορφή (προφίλ) της 

σπείρας σύρματος που χρησιμοποιείται 

στη στεγανοποίηση της δεξαμενής του 

ψυγείου, μπορεί να παραμορφωθεί και 

να έρθει σε επαφή με θερμά εξαρτήματα 

στον χώρο του κινητήρα. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει την στεγανοποίηση και 

ενδεχομένως τα γειτονικά εξαρτήματα 

σε ανάφλεξη, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς. 

AUDI  A8, Q7, Q8, 09/2019 - 

12/2019: Ένα σωληνάκι λαδιού, στο 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, μπορεί να 

είναι ελαττωματικό, με συνέπεια το λάδι 

να διαρρεύσει στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων. 

AUDI Q3, 04/2019 - 01/2020: Το 

σημείο θραύσης για την απελευθέρωση 

του αερόσακου συνοδηγού, μπορεί 

να μην έχει κατασκευαστεί σωστά, με 

αποτέλεσμα να μη διατρήσει την κονσόλα 

όπως απαιτείται σε περίπτωση ανάπτυξής 

του, μειώνοντας έτσι τις περιοριστικές 

και προστατευτικές λειτουργίες του, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

AUDI A4, A6, A8, TT, 1997 - 1999: 

Οι γεννήτριες αερίου αερόσακου οδηγού 

Takata (γεννήτριες "NADI" χωρίς αζίδιο) 

που παρήχθησαν κατά την περίοδο 1997-

1999 ενδέχεται να είναι ελαττωματικές 

και σε περίπτωση ατυχήματος να μη 

λειτουργήσουν σωστά, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμού των επιβαινόντων.

AUDI,  A1, 02/2020: Η πίσω, αριστερή 

θήκη ασφάλισης της ζώνης ασφαλείας 

μπορεί να έχει υποστεί ζημιά και σε 

περίπτωση ατυχήματος η κλειδαριά 

να σπάσει, μειώνοντας την ικανότητα 

συγκράτησης και αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών των επιβατών.

AUDI TT, 09/2014 - 02/2019: Ένας 

βραχίονας τοποθετημένος στην πλευρά 

του αμαξώματος του αυτοκινήτου μπορεί 

να προκαλέσει βλάβη στη δεξαμενή 

καυσίμου, σε περίπτωση σύγκρουσης, με 

συνέπεια αυτό να διαρρεύσει κοντά σε μια 

πηγή ανάφλεξης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

AUDI  A4, A5, A6, A7, Q5, 05/2017- 

03/2020: Η υγρασία μπορεί να 

2020
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διεισδύσει στη γεννήτρια - εκκινητή ιμάντα 

και να προκαλέσει σε βραχυκύκλωμα, 

οδηγώντας σε τοπική υπερθέρμανση και 

αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Λόγω της 

μόνιμης τροφοδοσίας της γεννήτριας - 

εκκινητή, αυτό μπορεί να συμβεί όταν το 

όχημα έχει ήδη σταθμεύσει για λίγο. 

AUDI A8, 17/10/2019 - 25/10/2019: 

Τα ψαλίδια ανάρτησης στον οπίσθιου 

άξονα ενδέχεται να είναι ελαττωματικά, 

με αποτέλεσμα τα ελαστικά να έρθουν σε 

επαφή με τον θόλο τροχών, οδηγώντας 

σε απώλεια ελέγχου του οχήματος και 

αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος. 

AUDI A6, 11/2019 - 01/2020: Σε 

περίπτωση ατυχήματος, το μεσαίο 

τμήμα της πλάτης του πίσω καθίσματος, 

μπορεί να αποσυνδεθεί τυχαία από ένα 

μη ασφαλισμένο φορτίο στον χώρο 

αποσκευών, προκαλώντας τραυματισμούς 

στους επιβαίνοντες. 

AUDI  Q7, 05-09/2019: Ο σύνδεσμος 

στο ακροφύσιο εκκένωσης της γεννήτριας 

αερίου για τον αερόσακο κουρτίνας 

μπορεί να έχει συγκολληθεί λάθος και 

σε περίπτωση ατυχήματος να σπάσει 

μειώνοντας την σωστή ανάπτυξη του 

αερόσακου και αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών.

AUDI Q7, Q8, 01/2015 - 02/2019: Η 

βιδωτή σύνδεση μεταξύ του άξονα και του 

κιβωτίου διεύθυνσης μπορεί να μην έχει 

σφιχτεί επαρκώς και να χαλαρώσει με την 

πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας την 

πορεία του οχήματος και αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

AUDI  Q7, 07/2019 - 09/2019: Πιθανή 

βλάβη του μηχανισμού ασφάλισης στα 

εμπρόσθια προσκέφαλα, μπορεί  όταν 

τεθούν υπό πίεση, να προκαλέσει ακούσια 

μετατόπιση του ύψους τους και σε 

περίπτωση ατυχήματος να επηρεάσει την 

προστατευτική τους δράση, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμών.  

AUDI  A8, 12/2009 - 09/2016: Ο 

σύνδεσμος συμπίεσης μεταξύ του σωλήνα 

και του υδραυλικού εξαρτήματος του 

τιμονιού, μπορεί από υπερβολική πίεση να 

διαρραγεί και το λάδι να χυθεί στον χώρο 

του κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

AUDI  Q5, 07/2015 - 08/2019: Λόγω 

λαθών στη διαδικασία κατασκευής, τα 

άκρα των πίσω θόλων τροχών  του 

αμαξώματος, μπορεί να μην έχουν 

κοπεί επαρκώς, με αποτέλεσμα  να 

αποκολληθούν, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία οχημάτων.

AUDI Q7, 2019: Λόγω της μη 

συμβατότητας του λογισμικού ελέγχου, με 

το φιλμ θέρμανσης που χρησιμοποιείται 

για την εμπρόσθια μηχανή λήψης (κάμερα) 

στο παρμπρίζ, μπορεί να προκύψει 

σημαντική υπερθέρμανση, μετά την 

ενεργοποίηση του διακόπτη ανάφλεξης 

ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο πυρκαγιάς του οχήματος.

B 
BENTLEY Continental GT Convertible, 

31/08/2019 - 18/11/2020: 

Η συρόμενη οροφή μπορεί να 

ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κλειδί 

τηλεχειριστηρίου (fob) σε αποστάσεις που 

υπερβαίνουν τα έξι μέτρα. Δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει λειτουργία κατά της 

παγίδευσης στο σύστημα συρόμενης 

οροφής, ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί 

από τρίτο άτομο κατά το άνοιγμα/

κλείσιμο της μετατρέψιμης οροφής, εάν 

έχει περιορισμένη θέα του οχήματος 

(υπερβαίνει τα έξι μέτρα). 

BENTLEY Bentayga V8, 25/01/2018 

- 22/01/2020: Ο εύκαμπτος 

σωλήνας χαμηλής πίεσης καυσίμου 

που βρίσκεται στον χώρο του 

κινητήρα μπορεί να υπερθερμανθεί 

με αποτέλεσμα διαρροή καυσίμου και 

κίνδυνο ανάφλεξης.

BENTLEY Continental GT, Flying 

Spur, 02/01/2010 - 21/01/2020: 

Ο συγκολλητικός δεσμός μεταξύ της 

ηλιοροφής και του αμαξώματος του 

οχήματος δεν πληροί τις προδιαγραφές, 

με κίνδυνο αυτή να αποκολληθεί από 

το όχημα, θέτοντας σε κίνδυνο τα 

κυκλοφορούντα οχήματα.

BENTLEY Bentayga, 05/2019: Οι 

πλευρικοί αερόσακοι -τύπου κουρτίνας- 

ενδέχεται να έχουν συγκολληθεί 

εσφαλμένα και σε περίπτωση ατυχήματος- 

να μην διογκωθούν σωστά, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού των 

επιβαινόντων.

BENTLEY Bentayga, 09/09/2016 

- 20/12/2019: Στην τρίτη σειρά 

καθισμάτων, ο βρόγχος D του στύλου ζώνης 

ασφαλείας, μπορεί να μην είναι αρκετά 

ισχυρός και σε περίπτωση ατυχήματος να 

αποκολληθεί, απελευθερώνοντας την ζώνη 

και αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού 

του επιβάτη.

BENTLEY Continental 24, Continental 

Supersports and Continental 

Supersports Convertible, 02/10/2016 

- 27/01/2018: Ο εύκαμπτος 

σωλήνας σύνδεσης του υδραυλικού 

υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης 

μπορεί να αποσυνδεθεί από τον σωλήνα 

σύνδεσης του ψυγείου. Κατά συνέπεια, 

το υδραυλικό υγρό θα μπορούσε να 

διαρρεύσει, με αποτέλεσμα την απώλεια 

του ελέγχου διεύθυνσης, πυρκαγιάς και 

αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος.

BMW  X5, X6, X7, X5M, X6M, 

29/05/2020 - 27/10/2020: Λόγω 

ελαττωματικής συγκόλλησης, οι ράβδοι 

ώθησης στην εμπρόσθια δοκό άξονα 

μπορεί να αποκολληθούν, με αποτέλεσμα 

ρωγμή του βραχίονα εδράνου και απώλεια 

ελέγχου των τροχών, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

BMW X3, 05/08/2020 - 06/12/2020: 

Οι ζώνες ασφαλείας για τα καθίσματα 
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οδηγού και συνοδηγού μπορεί να μην 

έχουν βιδωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα 

τον αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού σε 

περίπτωση ατυχήματος.

BMW 2, 3, 5, 7er, X1, X2, X3, X5, 

19/03/2020 - 06/08/2020: Ένα 

βραχυκύκλωμα - λόγω ενός σωματιδίου 

με τη μορφή σφαιριδίου συγκόλλησης 

της μπαταρίας υψηλής τάσης κατά την 

αρχική φόρτιση, μπορεί να προκαλέσει 

αλυσιδωτή αντίδραση, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

BMW  X5, X6, 29/07/2020 - 

06/08/2020: Η εσωτερική επένδυση 

των ελαστικών μπορεί να έχει πρόβλημα 

εκ κατασκευής και το ελαστικό να χάσει 

ξαφνικά πίεση εν κινήσει, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

BMW 3, Z4, X3M, X4M, 27/08/2018 

- 01/08/2019: Λόγω κόπωσης υλικού, 

μπορεί να συμβεί βλάβη στη ακρόμπαρο, 

με αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου 

του τροχού, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

BMW  I3, X1, X2, 12/03/2020 

- 20/03/2020: Ένας αισθητήρας 

ανίχνευσης ανατροπής, στη μονάδα 

ελέγχου του αερόσακου, μπορεί να 

είναι ελαττωματικός και σε περίπτωση 

ανατροπής του οχήματος αυτός να μην 

αναπτυχθεί σωστά, αυξάνοντας  

τον κίνδυνο τραυματισμών των 

επιβατών.

BMW 3er, 03/06/1997 - 30/06/2000: 

Στα οχήματα αυτά ενδέχεται ο αερόσακος 

οδηγού -που είναι εφοδιασμένος 

με γεννήτρια αερίου Takata- να 

ενεργοποιηθεί λόγω βλάβης. Αυτό θα 

προκαλέσει την μειωμένη ανάπτυξή του 

- ή την έκρηξη της γεννήτριας αερίου, 

με αποτέλεσμα μεταλλικά εξαρτήματα 

να διασκορπιστούν στο εσωτερικό του 

οχήματος, προκαλώντας σοβαρούς ή 

θανατηφόρους τραυματισμούς στους 

επιβαίνοντες.

BMW 1er, 2er Gran Coupι, 25/01/2020 

- 12/03/2020: Ο αερόσακος του 

οδηγού μπορεί να υποστεί ζημιά κατά 

την ενεργοποίησή και να μην αναπτυχθεί 

επαρκώς, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού. Επιπλέον, ο οδηγός θα 

μπορούσε να τραυματιστεί από καυτά 

αέρια που διαρρέουν από τη γεννήτρια 

αερίου του αερόσακου.

BMW M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3, 

16/11/2019 - 04/03/2020: Το 

καλώδιο που συνδέει τον αισθητήρα hall 

με την πόρπη του καθίσματος, μπορεί να 

είναι κοντό, με συνέπεια ο αισθητήρας να 

αποσυνδεθεί  προκαλώντας ελαττωματική 

αναγνώριση της κλειδαριάς της ζώνης 

ασφαλείας, επηρεάζοντας τη λειτουργία του 

συστήματος συγκράτησης και την ανάπτυξη 

του αερόσακου, αυξάνοντας, σε περίπτωση 

ατυχήματος, τον κίνδυνο τραυματισμού.

BMW  X3, X4, X3M, 19/4/2017 - 

01/11/2019: Η βιδωτή σύνδεση από 

τον αερόσακο του συνοδηγού στον 

πίνακα οργάνων ενδέχεται να μην 

έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. Έτσι, εάν ενεργοποιηθεί 

ο αερόσακος, το κάλυμμα του πίνακα 

μπορεί να σπάσει σε κομμάτια, τα 

οποία θα εκτοξευθούν αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού των 

επιβαινόντων.

BMW M6 Gran Coupι, 09/08/2012 - 

27/09//2018: Η βιδωτή σύνδεση στο 

τρίτο φως των φρένων ενδέχεται να μην 

είναι επαρκώς ασφαλής, με αποτέλεσμα 

αυτό να αποκολληθεί εν κινήσει, θέτοντας 

σε κίνδυνο  τα κυκλοφορούντα οχήματα.

BMW X6, 21/11/2019 - 

24/001/2020: Η πάνω αεροτομή, ίσως 

να έχει κατασκευαστεί λάθος και μπορεί 

να αποσυνδεθεί ενώ το αυτοκίνητο είναι 

σε κίνηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

BMW X6, X6M, 11/09/2013 - 

09/11/2019: Τα τέσσερα στηρίγματα 

στερέωσης παιδικού καθίσματος 

ISOFIX στα πίσω καθίσματα, ενδέχεται 

να μην έχουν την απαραίτητη δομική 

αντοχή με αποτέλεσμα, ένα ή 

περισσότερα να σπάσουν κάτω από 

μεγάλη κόπωση, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση 

ατυχήματος.

BMW 1, 3, M3, X1, Z4, 03/2007 - 

11/2011: Ο σύνδεσμος του θετικού 

καλωδίου μπαταρίας στο εμπρόσθιο 

κιβώτιο διανομής ισχύος μπορεί 

να υποστεί ζημιά από κραδασμούς 

και ρεύματα. Αυτό ίσως οδηγήσει 

σε βλάβη του κινητήρα και του 

ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των προβολέων 

και της προστασίας των επιβατών, 

γεγονός που θα αυξήσει τον κίνδυνο 

ατυχήματος και τραυματισμών των 

επιβατών.

BMW Z4, 17/07/2019 - 25/07/2019: 

Η μονάδα ελέγχου προβολέων, λόγω 

προβλήματος στην διαδικασία παραγωγής 

της, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα 

με αποτέλεσμα την αποτυχία του 

φωτισμού των προβολέων ή των φλας, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

BMW  X3, X5, 7, 3, Z4, 5, 6, 

07/05/2018 - 28/09/2019: Η 

εφαρμοζόμενη δύναμη πίεσης των 

βάσεων ρουλεμάν του άξονα αντίβαρου 

μπορεί να μην έχει τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές, οι οποίες θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν τη χαλάρωση του 

άξονα, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να 

καταστραφεί και να ακινητοποιηθεί κατά 

την κίνηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

BMW 2, 3, 5, 7, I8, X1, X2, X3, X5, 

& MINI  Countryman, 05/02/2020 - 

02/10/2020: Τα κελιά της μπαταρίας 

υψηλής τάσης ενδέχεται να ρυπανθούν 

και να προκληθεί βραχυκύκλωμα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
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C
CADILLAC Escalade, 2015 - 2017: 

Η έξοδος της μηχανικής αντλίας κενού 

του κινητήρα, μπορεί να μειωθεί με την 

πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να 

επηρεαστεί η λειτουργία της υποβοήθησης 

πέδησης κενού, οδηγώντας σε αυξημένο 

κίνδυνο ατυχήματος.

CITROEN C3, C4, C5,  03/04/2019 - 

20/10/2019: Η αντλία υψηλής πίεσης 

δεν έχει σφιχτεί στον κινητήρα με την 

σωστή ροπή και τα καύσιμα ενδέχεται να 

διαρρεύσουν στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων.

CITROEN C3, 26/08/2019 - 

18/03/2020: Η ευθυγράμμιση των 

τροχών του εμπρόσθιου άξονα μπορεί να 

είναι εσφαλμένη, με αποτέλεσμα ασταθή 

οδική συμπεριφορά του οχήματος και 

αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος.

CITROEN  Berlingo, 02/12/2019 

- 18/1/2020: Οι ράβδοι διαδρομής 

μπορούν να υποστούν βλάβη υπό φορτίο, 

με αποτέλεσμα απώλεια της σταθερότητας 

οδήγησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

CITROEN DS7, 11/2019 - 01/2020: 

Η σύνδεση του πίσω άξονα μπορεί να 

είναι ελαττωματική και να επηρεάσει την 

σταθερότητα οδήγησης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

CITROEN Jumpy, Spacetourer, 

01/05/2016 - 09/09/2019: Η γραμμή 

καυσίμου μπορεί να έρθει σε επαφή 

με το αμάξωμα του οχήματος και να 

καταστραφεί, με συνέπεια τα καύσιμα να 

διαρρεύσουν στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων.

CITROEN C5 Aircross, 09/2019 - 

10/2019: Οι δύο κοχλίες που συνδέουν 

το άγκιστρο ρυμούλκησης μπορούν να 

σπάσουν με συνέπεια το ρυμουλκούμενο 

να αποκολληθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

CITROEN  Berlingo, 07/2018 - 

11/2019: Η ζώνη ασφαλείας του 

συνοδηγού είναι ελαττωματική, με 

αποτέλεσμα την μειωμένη λειτουργία 

συγκράτησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού, σε περίπτωση ατυχήματος.

CITROEN C3, C4, 12/07/2018 - 

22/07/2019: Το έρμα, στο πίσω μέρος 

του οχήματος, μπορεί να μην υπάρχει 

και  να επηρεάσει την σταθερότητα του 

οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

CITROEN C5 Aircross, 16/09/2020 

- 18/09/2020 & DS 7 Crossback: 

28/08/2020 -25/09/2020: Τα 

επηρεαζόμενα οχήματα μπορεί να έχουν 

ρωγμή στις πίσω αρθρώσεις του τιμονιού, 

με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του 

οχήματος ή την μειωμένη σταθερότητα 

οδήγησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

CITROEN Berlingo, C3, C3 Picasso, 

C4, C4 Cactus, C4 Picasso, DS3, 

DS4, 03/2013 - 04/2017: Η αντλία 

κενού μπορεί να καταστραφεί λόγω 

τριβής υλικού του οδοντωτού ιμάντα, 

με αποτέλεσμα  η υποβοήθηση πέδησης 

να μειωθεί ή να χαθεί, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

D
DACIA Logan II MCV, 29/05/2020 

- 25/06/2020: Οι πλάκες φρένων 

ενδέχεται να έχουν συναρμολογηθεί 

εσφαλμένα και να προκαλέσουν 

ακατάλληλη τροχιά κατά την κίνηση 

με έλεγχο ESP (που συνεπάγεται 

ενεργοποίηση ESP). Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του 

οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

DACIA Duster, 26/11/2018 - 

29/10/2019: Το πλαίσιο του πίσω 

καθίσματος μπορεί να μην είναι αρκετά 

ισχυρό και σε περίπτωση ατυχήματος 

να μη συγκρατήσει τις αποσκευές, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού 

των επιβατών.

DACIA Sandero II, Logan II, πριν την 

26/07/2019: Ο θετικός ακροδέκτης της 

μπαταρίας μπορεί να έρθει σε επαφή με 

την ψήκτρα του εναλλάκτη, με αποτέλεσμα 

ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα και αυξημένο 

κίνδυνο πυρκαγιάς στο χώρο του 

κινητήρα.

DAIHATSU Charade, 11/03/2011 

- 11/07/2011: Ένα ελάττωμα στην 

γεννήτρια αερίου του αερόσακου 

συνοδηγού, μπορεί -όταν αυτός 

ενεργοποιηθεί- να προκαλέσει την 

ανεξέλεγκτη διόγκωσή του και την 

απελευθέρωση μεταλλικών θραυσμάτων, 

προκαλώντας τραυματισμούς στους 

επιβάτες.

DODGE RAM, 30/11/2017- 

21/02/2020: Το χαλάκι δαπέδου 

στην πλευρά του οδηγού μπορεί να 

«μπλοκάρει» το πεντάλ του γκαζιού, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

DODGE Viper, 27/05/2004 - 

30/08/2006: Η Μονάδα Ελέγχου 

Συγκράτησης Επιβατών (ORC) μπορεί να 

είναι ελαττωματική και να προκαλέσει 

τυχαία ανάπτυξη των αερόσακων και των 

προεντατήρων της ζώνης ασφαλείας, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

DS3 Crossback, 29/05/2019 - 

04/09/2019: Η αντλία υψηλής πίεσης 

δεν έχει σφιχτεί στον κινητήρα με την 

σωστή ροπή και τα καύσιμα ενδέχεται να 

διαρρεύσουν στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων.

 DS7, 02/07/2019 - 22/10/2019: Οι 

κοχλίες του πίσω άξονα μπορεί να μην 
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έχουν σφιχτεί με την απαραίτητη ροπή, 

με κίνδυνο τη θραύση του πίσω άξονα 

και απώλεια ελέγχου του οχήματος, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

DS7 Crossback, 09/11/2019 - 

21/11/2019: Στα επηρεαζόμενα 

οχήματα, μπορεί να τοποθετηθεί 

λανθασμένα μια επένδυση στήριξης 

(μακριά αντί για κοντή), με αποτέλεσμα, 

να μην ασφαλίζει το πίσω κάθισμα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού 

των επιβατών. 

DS3 Peugeot Crossback, 26/04/2019 

- 02/10/2019, Peugeot 208 II, 

26/04/2019 -16/10/2019, Peugeot 

2008, 08/11/2019 - 02/12/2019: 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες των 0πίσω 

φρένων ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί 

εσφαλμένα, με κίνδυνο τη ρήξη τους και 

τη διαρροή του υγρού, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

F
FERRARI 812 Superfast, 09/2016 

-06/2020: Το πίσω παράθυρο μπορεί 

να μην είναι επαρκώς στερεωμένο και να 

αποσυνδεθεί από το όχημα, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

FIAT Ducato, 01/6/2019 - 27/1/2020: 

Λόγω εσφαλμένης διαβίβασης δεδομένων 

στο σύστημα έγκρισης οχήματος (VHS), 

το πρώτο το μέρος του πιστοποιητικού 

κυκλοφορίας και η πινακίδα δεδομένων 

του οχήματος, περιέχουν εσφαλμένες 

πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο 

επιτρεπόμενο φορτίο άξονα. Αυτό αυξάνει 

τον κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμών 

για τους επιβάτες και άλλους χρήστες του 

οδικού δικτύου.

FIAT Ducato, 24/10/2019 - 

05/12/2019: Η αντλία κενού του 

συστήματος πέδησης, μπορεί να 

παρουσιάσει δυσλειτουργία αυξάνοντας 

την απόσταση πέδησης και τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

FIAT 500X, 14/11/2019 

-17/12/2019: Οι δαγκάνες φρένων 

μπορεί να είναι ραγισμένες, με 

αποτέλεσμα την απώλεια απόδοσης 

πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος. 

FIAT  Panda, 16/01/2019 

-11/05/2019: Το λογότυπο Fiat, στο 

κάλυμμα του τιμονιού, δεν είναι επαρκώς 

στερεωμένο και εάν ο αερόσακος ανοίξει 

λόγω ατυχήματος, μπορεί να εκτοξευθεί 

με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας 

τραυματισμούς στους επιβάτες.

FORD Kuga PHEV, 13/01/2020 - 

24/09/2020: Εσωτερική βλάβη ή βλάβη 

φόρτισης, μπορεί να προκαλέσει στην 

συστοιχία μπαταριών Υψηλής Τάσης (HV) 

εκπομπή καυτών αερίων, με αποτέλεσμα 

υπερθέρμανση της δεξαμενής και των 

σωληνώσεων μεταφοράς καυσίμου, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

FORD  Mondeo, S-Max, Galaxy: 

Mondeo: 06/02/2007 - 28/02/2017, 

S-Max: 04/12/2014 - 28/02/2017, 

Galaxy: 5/01/2006 - 31/07/2009: 

Το προωθητικό νιτρικό αμμώνιο που 

χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του 

αερόσακου, μπορεί με την πάροδο του 

χρόνου να αλλοιωθεί και να προκαλέσει 

ρήξη της αντλίας, με αποτέλεσμα 

μεταλλικά θραύσματα να περάσουν από 

το υλικό του σάκου, τραυματίζοντας τους 

επιβαίνοντες.

FORD Edge, 28/07/2007 - 

12/07/2010, GT: 30/03/2005 - 

30/08/2006, Fusion: 03/07/2006 

- 29/07/2012, MKX: 03/07/2007 

- 29/07/2010, MKZ/Lincoln Town 

Car: 03/07/2008 - 29/07/2012, 

Mustang: 14/08/2005 - 21/06/2014, 

Ranger: 08/06/2007 - 16/12/2011: 

Το προωθητικό νιτρικό αμμώνιο 

που χρησιμοποιείται στη συσκευή 

φουσκώματος αερόσακου μπορεί να 

παρουσιάσει αλλοίωση υλικού με την 

πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση που 

αναπτυχθεί αερόσακος, η υπερβολική 

εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει 

ρήξη του σώματος της αντλίας και 

μεταλλικά θραύσματα να περάσουν 

από το υλικό του σάκου, προκαλώντας 

τραυματισμό στους επιβαίνοντες.

FORD Puma MHEV, 12/11/2019 - 

13/7/2020: Οι συνδέσεις υβριδικών 

μπαταριών ενδέχεται να μην έχουν σφιχτεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ford, 

με αποτέλεσμα κακή ηλεκτρική σύνδεσης 

και την απώλεια της λειτουργίας υβριδικής 

κίνησης (MHEV), αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί 

τοπική υπερθέρμανση και πιθανή τήξη 

των γύρω εξαρτημάτων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

FORD  Kuga PHEV, 01/07/2019 - 

15/07/2020: Εσωτερική βλάβη ή βλάβη 

φόρτισης μπορεί να προκαλέσει εκπομπή 

καυτών αερίων στην συστοιχία μπαταριών 

Υψηλής Τάσης (HV) τα οποία  δεν 

απομακρύνονται από άλλα εξαρτήματα, 

με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση 

εξαρτημάτων, όπως είναι οι γραμμές και η 

δεξαμενή καυσίμου, με κίνδυνο πυρκαγιάς 

του οχήματος. 

FORD  Kuga, 01/11/2019 - 

08/06/2020: Ο θερμαντήρας που 

λειτουργεί με καύσιμο (FOH), μπορεί 

να ενεργοποιηθεί μόνος του. Εάν αυτό 

συμβεί σε κλειστό χώρο -γκαράζ- μπορεί 

να έχει σαν αποτέλεσμα τραυματισμό ή 

θάνατο.

FORD Kuga PHEV, 01/07/2019 και 

31/07/2020: Βλάβη στη Δευτερεύουσα 

Ενσωματωμένη Μονάδα Διαγνωστικού 

Ελέγχου A (SOBDM) ή και στον σύνδεσμο 

SOBDM, μπορεί να επιτρέψει την είσοδο 

νερού στην μονάδα και να προκληθεί 

βραχυκύκλωμα στην SOBDM. Αυτό μπορεί 

δυνητικά να προκαλέσει υπερθέρμανση 

ενός ή περισσοτέρων κυψελών 

μπαταρίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.
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FORD Focus, 31/07/2019 - 

04/03/2020: Η πλεξούδα καλωδίωσης 

του κινητήρα μπορεί να καταστραφεί 

ερχόμενη σε επαφή με ένα μπουλόνι στο 

περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων, με 

αποτέλεσμα το σταμάτημα του κινητήρα, 

με κίνδυνο ατυχήματος.

FORD Transit Connect, 17/07/2014 - 

01/10/2016: Ο συγκολλητικός δεσμός 

μεταξύ της πανοραμικής οροφής και 

του αμαξώματος είναι ανεπαρκής και η 

οροφή μπορεί να αποκολληθεί εντελώς 

από το όχημα, θέτοντας σε κίνδυνο στην 

κυκλοφορία οχημάτων.

FORD Ranger, Everest, 13/11/1998 

- 30/11/1999: Το προωθητικό νιτρικό 

αμμώνιο που χρησιμοποιείται στη 

συσκευή φουσκώματος αερόσακου μπορεί 

να παρουσιάσει αλλοίωση με την πάροδο 

του χρόνου. Έτσι σε περίπτωση ανάπτυξης 

αερόσακου, ή υπερβολικής εσωτερικής 

πίεσης μπορεί να προκαλέσει ρήξη του 

σώματος της αντλίας και θραύσματα 

μετάλλων να περάσουν από το υλικό του 

σάκου, προκαλώντας τραυματισμό στους 

επιβαίνοντες.

FORD S-MAX, Galaxy, 08/01/2020 - 

12/01/ 2020: Η ηλεκτρονική κλειδαριά 

της κολώνας τιμονιού (ESCL) μπορεί 

να ενεργοποιηθεί απροσδόκητα, με 

αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του 

συστήματος διεύθυνσης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

FORD Focus, 14/01/20 - 28/01/2020, 

Ecosport, 14/01/2020 - 27/01/20, 

Transit, Connect, 22/01/2020 - 

26/-1/2020: Λόγω κατασκευαστικού 

προβλήματος, ο ενισχυτής φρένων μπορεί 

να έχει συναρμολογηθεί με υπερβολική 

πίεση στην πλάκα διαφράγματος και να τη 

σπάσει εν κινήσει. Αυτό θα  προκαλέσει 

διάσπαση της εσωτερικής μεμβράνης, 

με αποτέλεσμα τη ξαφνική απώλεια της 

απόδοσης των φρένων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

 FORD Puma, 06/11/2019 - 

29/01/2020: Το ελατήριο συγκράτησης 

μπορεί να μην ασφαλίζει τη μονάδα 

αερόσακου του οδηγού στο τιμόνι, με 

αποτέλεσμα η προστατευτική λειτουργία 

του αερόσακου να μειωθεί, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση 

ατυχήματος.

FORD  Focus, 14/10/2019 - 

16/11/2019: Οι ακροδέκτες (ακίδες) 

του Κιβωτίου Διανομής Ισχύος (PDB) 

ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί 

ελαττωματικά και να προκαλέσουν 

διακοπτόμενη ή κακή σύνδεση. Κατά 

συνέπεια, ορισμένες λειτουργίες του 

PCB ενδέχεται να διαταράσσονται 

κατά διαστήματα, με αποτέλεσμα το 

όχημα να σταματάει ή να λειτουργεί 

προβληματικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

FORD Fiesta, 18/09/2019 - 

25/09/2019 : Τα μπουλόνια 

αγκύρωσης στα πίσω καθίσματα και 

του συσπειρωτήρα της κεντρικής ζώνης 

ασφαλείας, δεν έχουν σφιχθεί με τη 

σωστή ροπή και σε περίπτωση ατυχήματος 

ενδέχεται να αποσπαστούν, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμών.

FORD Fiesta, 15/05/2019 - 

17/06/2019: Η κολόνα τιμονιού 

μπορεί να έχει υπερβολικά διάκενα, 

λόγω λανθασμένης ανοχής και μετά από 

παρατεταμένη χρήση να υποστεί βλάβη, 

οδηγώντας σε απώλεια του ελέγχου 

διεύθυνσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

H 
HONDA CR-V, 07/11/0201 - 

06/10/2006: Μπορεί να συσσωρευτεί 

υγρό σε ένα κενό στο περίβλημα 

του Κύριου Διακόπτη Τροφοδοσίας 

Παραθύρου (PWMS). Ως αποτέλεσμα, 

θα μπορούσε να συμβεί βραχυκύκλωμα 

που μπορεί να παράγει θερμότητα και να 

προκαλέσει υπερθέρμανση του PWMS και 

των παρακείμενων τμημάτων, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

HONDA Odyssey, 24/04/2017 

-17/06/2020: Μπορεί να εισέλθει 

υγρασία στην ηλεκτρική συρόμενη πόρτα 

και να έρθει σε επαφή με τα καλώδια 

και τους συζευκτήρες υποδοχής της 

εξωτερικής λαβής. Ως αποτέλεσμα, η 

πόρτα μπορεί να ανοίξει ακούσια ενώ το 

όχημα βρίσκεται σε κίνηση, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

HONDA CR-V, 20/11/2018-

12/09/2019: Η περιγραφή της 

προειδοποιητικής λυχνίας του αερόσακου 

συνοδηγού εμπρός καθίσματος που 

δίνεται στο εγχειρίδιο είναι εσφαλμένη. 

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

παρερμηνεία από έναν επιβάτη του 

οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού.

HONDA Civic, CR-V και HR-V, 2018 και 

2019: Λόγω ακατάλληλων συνθηκών 

χύτευσης, μειώνεται η πυκνότητα 

της ρητίνης για την πτερωτή αντλίας 

καυσίμου χαμηλής πίεσης, προκαλώντας 

τη διόγκωση και παραμόρφωση από το 

καύσιμο. Κατά συνέπεια, η λειτουργία της 

πτερωτής εμποδίζεται από το κάλυμμα της 

αντλίας και καθιστά την αντλία καυσίμου 

εκτός λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, 

ο κινητήρας μπορεί να σταματήσει, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

HONDA HR-V, Jazz, 2020: Λόγω 

ακατάλληλης ρύθμισης του εξοπλισμού 

συναρμολόγησης, ορισμένα ελατήρια 

τοποθετήθηκαν στους μηχανισμούς 

ασφάλισης του συσπειρωτήρα της 

πίσω ζώνης ασφαλείας σε κάμψη. Ως 

αποτέλεσμα, η ζώνη ασφαλείας μπορεί 

να μην ασφαλίζει όταν τραβιέται γρήγορα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού. 

HONDA Odyssey, 24/04/2017 - 

09/09/ 2019: Μπορεί να παρουσιαστεί 

βραχυκύκλωμα στην πλεξούδα 

καλωδίωσης. Κατά συνέπεια, μπορεί να 
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υπερθερμανθεί, οδηγώντας σε αυξημένο 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

HONDA Accord, Civic, CR-V, Integra, 

Logo, Shuttle, 1996 και 2000: Οι 

διογκωτές αερόσακων μπορεί να 

είναι ελαττωματικοί και μπορεί να 

δημιουργήσουν υπερβολική εσωτερική 

πίεση σε περίπτωση ενεργοποίησης. 

Ως αποτέλεσμα, το περίβλημα του 

μεταλλικού φουσκώματος μπορεί να 

σπάσει, προκαλώντας την εκτόξευση 

μεταλλικών θραυσμάτων μέσω του 

αερόσακου και μέσα στον θάλαμο 

επιβατών, τραυματίζοντας τους επιβάτες 

του οχήματος.

HONDA HR-V, CR-V, Civic, 

02/02/2015 - 23/05/ 2018: Κατά 

την διάρκεια επαναλαμβανόμενης 

επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης, το 

σύστημα ελέγχου εκπομπών στη 

Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα Ντίζελ (ECU) 

δεν είναι σε θέση να αποτρέψει την 

συσσώρευση θείου στο εσωτερικό του 

καταλύτη λόγω έλλειψης ισχύος του 

λογισμικού ελέγχου κινητήρα. Αυτό 

μειώνει την απόδοση καθαρισμού των 

οξειδίων του αζώτου (NOx). Ως εκ 

τούτου, δεν πληροί την κανονιστική 

απαίτηση για το επίπεδο εκπομπών.

HYUNDAI Kauai (OS EV), Kauai (OS 

HEV), 01/2018 - 03/2020: Υπάρχει 

πιθανότητα σφάλματος σήματος κινητήρα 

από το ενσωματωμένο ηλεκτρικό φρένο. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 

ισχύ πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

HYUNDAI Kauai (OS EV), 01/2018 

- 03/ 2020: Ορισμένα κελιά της 

μπαταρίας ιόντων λιθίου υψηλής 

τάσης θα μπορούσαν να είναι 

ελαττωματικά και το λογισμικό 

ελέγχου συστήματος διαχείρισης 

μπαταριών θα μπορούσε να είναι 

ελαττωματικό. Ως αποτέλεσμα, μπορεί 

να συμβεί ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα 

μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας 

ιόντων λιθίου, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

HYUNDAI Santa Fe, 2006 και 2008: 

Μπορεί να διεισδύσουν ρύποι και η 

υγρασία στην μονάδα ελέγχου ABS. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να συμβεί 

βραχυκύκλωμα, οδηγώντας σε ηλεκτρική 

υπερφόρτωση και αυξημένο κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

HYUNDAI 30, 05/2007- 05/2012:Τα 

οχήματα ενδέχεται να παρουσιάσουν 

ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στην 

μονάδα ABS/ESC, η οποία μπορεί να 

απενεργοποιήσει αυτά τα συστήματα.

HYUNDAI  i30, 03/05/2007- 

08/05/2012: Οι αερόσακοι ενδέχεται 

να αναπτυχθούν τυχαία σε περίπτωση 

πρόσκρουσης στο κάτω μέρος του 

αμαξώματος του οχήματος όπου βρίσκεται 

η μονάδα ελέγχου αερόσακου (ACU). 

Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 

τραυματισμών.

HYUNDAI Elantra, IONIQ Hybrid, IONIQ 

Elektro, 01/07/2019 - 31/08/2019 

(Elantra, IONIQ Hybrid), 04/07/2019 

- 31/08/2019 (IONIQ Elektro): Τα 

περικόχλια του τροχού μπορεί να μην 

έχουν σφιχτεί με την σωστή ροπή. 

Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να 

αποσπαστούν, περιορίζοντας έτσι τη 

σταθερότητα οδήγησης και αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

I 
INFINITI EX, FX, 29/06/2007 - 25/04/  

2008: Η φθορά στο άνω έδρανο της 

κολώνας τιμονιού θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αυξημένη τριβή κατά τη 

διάρκεια του συστήματος διεύθυνσης. 

Η συνεχής χρήση της κατεστραμμένης 

κολώνας τιμονιού θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε πλήρη απώλεια της ισχύος 

του τιμονιού, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

J 
JAGUAR XJ, 29/06/2009 - 

23/05/2019: Η Μονάδα Ελέγχου 

Συγκράτησης (RCM) μπορεί να επανέλθει 

σε προκαθορισμένη βαθμονόμηση 

επιπέδου σε περίπτωση ανεπιτυχώς 

πραγματοποιηθείσας ενημέρωσης. Ως 

αποτέλεσμα, το συμπληρωματικό σύστημα 

συγκράτησης (SRS) μπορεί να αποτύχει 

να αναπτύξει σωστά τους εμπρόσθιους 

αερόσακους σε περίπτωση ατυχήματος, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

JAGUAR  E-Pace, I-Pace, 24/04/2019 

- 03/07/2019: Ένας ή περισσότεροι 

από τους συνδετήρες στο δεξιό 

συγκρότημα πλαισίου εμπρόσθιου 

καθίσματος ενδέχεται να λείπουν ή να 

έχουν συναρμολογηθεί εσφαλμένα. Ως 

αποτέλεσμα, το κάθισμα δεν θα έχει 

επαρκή δομική ακεραιότητα, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση 

ατυχήματος.

JAGUAR Land Rover, Land Rover 

Range, Rover Evoque, Land Rover 

Discovery Sport: 18/12/2018 - 

11/06/ 2020: Λόγω σφάλματος σε 

μια ενημέρωση λογισμικού υπηρεσίας, 

ο πίνακας οργάνων (IC) μπορεί να 

εμφανίζει τυχαία εναλλασσόμενες 

μονάδες ταχύμετρου και χιλιομετρητή 

μεταξύ MPH και KM/H ενώ το όχημα 

βρίσκεται σε κίνηση, χωρίς ο οδηγός 

να κάνει οποιαδήποτε επιλογή 

μονάδων απεικόνισης. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση και να αποσπάσει 

την προσοχή του οδηγού, οδηγώντας 

σε αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος.

JEEP Cherokee 14/04/2014 - 

01/11/ 2016: Το διαφορικό μπορεί 

να καταστραφεί. Αυτό μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος 

κίνησης ή/και τη λειτουργία στάθμευσης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
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JEEP CHEROKEE, Wrangler, 

23/08/2017 - 20/02/2020: Η 

πλάκα πίεσης συμπλέκτη μπορεί να 

υπερθερμανθεί και να καταστραφεί λόγω 

τριβής. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

απώλεια μετάδοσης ισχύος ή σε αυξημένο 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

JEEP Compass, 28/04/2019 - 

03/03/ 2020: Ο σύνδεσμος κεφαλής 

των υαλοκαθαριστήρων μπορεί να 

διαμορφωθεί ακατάλληλα. Αυτό θα 

μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία 

των υαλοκαθαριστήρων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

JEEP Wrangler, 25/07/2019 - 

05/12/2019: Η συγκόλληση στον 

βραχίονα ψαλιδιού μπορεί να είναι 

ελαττωματική και μπορεί να σπάσει. 

Αυτό θα μειώσει τη λειτουργικότητα του 

συστήματος διεύθυνσης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

JEEP Renegade, 14/11/2019 - 13/12/ 

2019: Οι δαγκάνες φρένων μπορεί 

να είναι ραγισμένες, με αποτέλεσμα 

την απώλεια  απόδοσης της πέδησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

JEEP Cherokee, 26/6/2019 - 

04/09/2019: Ένα γρανάζι στο σύστημα 

υδραυλικού τιμονιού μπορεί να είναι 

ελαττωματικό και θα μπορούσε να σπάσει. 

Ως αποτέλεσμα, το τιμόνι μπορεί να 

ακινητοποιηθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

K 
KIA Sorento, 10/08/2020 - 

28/09/2020: Η συναρμολόγηση της 

σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα γραμμής 

καυσίμου χαμηλής πίεσης είναι ανεπαρκής 

και μπορεί να προκαλέσει διαρροή 

καυσίμου και πυρκαγιά.

KIA Stinger, 13/05/2020 - 

17/07/2020: Το ακροφύσιο της αντλίας 

καυσίμου μπορεί να μπλοκαριστεί 

προκαλώντας ανεπαρκή παροχή καυσίμου 

στον κινητήρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε απώλεια ισχύος κίνησης, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

KIA Soul PS, 14/12/2005 - 

17/12/2008 και VQ, 10/06/2005 

- 14/12/2009: Το λογισμικό που διέπει 

το Ηλεκτρονικό Φρένο Στάθμευσης 

(EPB) μπορεί να είναι ελαττωματικό. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αποτύχει να 

αποτρέψει πιθανές περιπτώσεις, στις 

οποίες ένας ιδιοκτήτης μπορεί να ξεχάσει 

να εφαρμόσει το ίδιο το EPB και το 

αυτοκίνητο θα μπορούσε να κυλήσει.

KIA Sorento BL, Carnival, VQ, Carnival: 

10/06/2005 - 14/12/2009, Sorento: 

14/12/2005 -17/12/2008: Το λάδι και 

η υγρασία μπορούν να διαπεράσουν στην 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας 

ελέγχου ABS. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να 

συμβεί βραχυκύκλωμα, οδηγώντας σε 

ηλεκτρική υπερφόρτωση και αυξημένο 

κίνδυνο πυρκαγιάς. 

KIA Sorento, 2020: Λόγω σφάλματος 

στο λογισμικό Υποβοήθησης Αποφυγής 

Μετωπικής Σύγκρουσης (FCA), η 

λειτουργία υποβοήθησης πέδησης μπορεί 

να αποτύχει όταν το όχημα προσεγγίσει 

ένα σταθερό όχημα ή έναν πεζό. Κατά 

συνέπεια, η πέδηση να μην ενεργοποιείται 

κατά την διάρκεια μετωπικής σύγκρουσης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού 

των επιβατών.

KIA Optima, 24/07/2015 

-14/12/2015: Η βαλβίδα αντεπιστροφής 

στην αντλία κενού μπορεί να μην 

λειτουργεί σωστά. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε βλάβη της υποβοήθησης 

ισχύος πέδησης αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

L 
LAND ROVER Discovery, 21/09/2018 

- 31/08/2020: Λόγω ανεπαρκούς 

επαφής του πείρου γείωσης της μπαταρίας 

με το πλαίσιο, οι συσκευές φωτισμού 

του οχήματος ενδέχεται να αποτύχουν, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

LAND ROVER Range, Evoque, Discovery 

Sport, 25/05/2018 - 02/10/2020: Μια 

ηλεκτρική υπερφόρτωση στο ηλεκτρικό 

σύστημα 48Volt (V) μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη του Τρανζίστορ Επίδρασης 

Πεδίου Ημιαγωγού Μεταλλικού Οξειδίου 

(MOSFET). Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

μια ηλεκτρική βλάβη καταρράκτη, 

προκαλώντας τον μετατροπέα DCDC να 

υποστεί ένα ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα 

όπου το κύκλωμα 12V βραχυκυκλώνεται 

στην γείωση. Ως αποτέλεσμα, ο καπνός 

από τον μετατροπέα DCDC μπορεί να 

εισέλθει στον θάλαμο επιβατών και όπου 

υπάρχει επαρκές οξυγόνο, μπορεί να 

συμβεί πυρκαγιά του οχήματος.

LAND ROVER Range Sport, 

27/08/2020 - 29/09/2020: Ο 

σωλήνας διασταύρωσης ανακυκλοφορίας 

καυσαερίων (EGR) μπορεί να μην 

έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και μπορεί να 

σπάσει, επιτρέποντας την διαφυγή 

καυσαερίων υψηλής θερμοκρασίας.                                                                

Κατά συνέπεια, το διαφυγόν αέριο 

μπορεί να έρθει σε επαφή με το πλαστικό 

κάλυμμα Μεταβλητού Χρονισμού 

Εκκεντροφόρου και να το λειώσει, 

επιτρέποντας στο υγρό λάδι να εκτεθεί σε 

θερμό καυσαέριο, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

LAND ROVER Range, Rover Evoque, 

05/07/2018 - 29/01/2020: Το 

σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 

(eCall) έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Ως 

αποτέλεσμα, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 

δεν θα επικοινωνήσει σε περίπτωση 

σύγκρουσης.

LAND ROVER Discovery, 11/09/2019 

- 26/11/2019: Ενδέχεται να λείπουν οι 

στερεώσεις του συγκροτήματος πλαισίου 

καθίσματος δεύτερης σειράς. Κατά 

συνέπεια, το κάθισμα μπορεί να μην έχει 
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επαρκή δομική ακεραιότητα και αντοχή 

και μπορεί να μετακινηθεί σε περίπτωση 

ατυχήματος ή κάτω από το βάρος των 

αποσκευών, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών.

LAND ROVER Range Rover, Range 

Rover Sport, 15/02/2019 - 20 

/02/2019: Η διαδρομή της ηλεκτρικής 

πλεξούδας εντός του συγκροτήματος 

της κολώνας τιμονιού δεν έχει επαρκή 

απόσταση από την μεταλλική δομή 

της κολώνας τιμονιού, προκαλώντας 

ζημιά ή τράβηγμα της πλεξούδας 

από τον σύνδεσμο όταν ρυθμίζεται η 

κολώνα τιμονιού. Αυτό μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της 

λειτουργίας του συστήματος διεύθυνσης 

και την αποτυχία της κόρνας και των 

δεικτών κατεύθυνσης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

LEXUS διάφορα, 02/09/2013 - 

11/05/2019: Λόγω κατασκευαστικού 

ελαττώματος, μπορεί να εμφανιστεί ρωγμή 

επιφάνειας στην πτερωτή της αντλίας 

καυσίμου χαμηλής πίεσης. Κατά συνέπεια, 

η πτερωτή μπορεί να παραμορφωθεί, 

προκαλώντας την απενεργοποίηση 

της αντλίας καυσίμου και την διακοπή 

λειτουργίας του κινητήρα, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

LEXUS, Toyota διάφορα, 05/2015 

- 02/ 2018: Λόγω ελαττωματικού 

υλικού που χρησιμοποιείται, η υγρασία 

μπορεί να εισέλθει στο στοιχείο 

θέρμανσης των πιδάκων πλύσης 

και να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα 

και επακόλουθη υπερθέρμανση, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

LOTUS Elise, 15/05/2012 - 

30/06/2019: Οι πλαστικοί αποστάτες 

μεταξύ της γραμμής υψηλής πίεσης 

καυσίμου του κινητήρα και της 

κυλινδροκεφαλής μπορεί να επεκταθούν 

και να συσταλούν. Κατά συνέπεια, οι 

κοχλίες στερέωσης της κυλινδροκεφαλής 

ενδέχεται να υποστούν υπερβολική 

κόπωση, οδηγώντας σε διαρροή 

καυσίμου, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος και πυρκαγιάς.

M 
MAZDA CX-30, 25/04/2019- 

20/03/2020: Ο οπτικός άξονας του 

προσαρμοστικού προβολέα   (ALH) μπορεί 

να ρυθμιστεί πάρα πολύ υψηλά ενώ 

αρχικοποιείται στην κεντρική θέση. Ως 

αποτέλεσμα, η επερχόμενη κυκλοφορία 

τυφλώνεται από την αντανάκλαση του 

προβολέα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

MAZDA CX-30, 10/12/2019 - 

20/03/2020: Λόγω ακατάλληλης 

διαδικασίας κατασκευής της δεξαμενής 

καυσίμου, όταν ανεφοδιάζεται πλήρως το 

όχημα, το υγρό καύσιμο τελικά θα γεμίσει 

το κάνιστρο ξυλάνθρακα με αποτέλεσμα 

διαρροή. Μια διαρροή από το κάνιστρο 

παρουσία μιας πηγής ανάφλεξης μπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Επιπλέον, ο κινητήρας μπορεί να 

σταματήσει κατά την κίνηση, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

MAZDA CX-30, 10/12/2019 - 

03/03/2020: Οι κοχλίες στερέωσης 

δαγκάνας φρένου μπορεί να είναι 

χαλαρές ή να λείπουν. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει μειωμένη απόδοση πέδησης 

και παρεμβολή της δαγκάνας στην 

περιστροφή του τροχού, με αποτέλεσμα 

απώλεια ελέγχου επί του οχήματος και 

αυξημένο κίνδυνο συμβάντος.

MAZDA B, Xedos, 20/06/1996 

- 15/11/ 1999: Τα οχήματα που 

επηρεάστηκαν ενδέχεται να είναι 

εφοδιασμένα με γεννήτριες αερίου 

Takata στον αερόσακο οδηγού χωρίς 

αζίδιο (NADI), στις οποίες η ανεπαρκής 

στεγανοποίηση θα μπορούσε να 

επιτρέψει την είσοδο υγρασίας και 

συνεπώς να οδηγήσει στην αποσύνθεση 

του προωθητικού. Εάν αναπτυχθεί 

ο αερόσακος, αυτό θα μπορούσε να 

προκαλέσει τη μειωμένη ανάπτυξη ή 

την έκρηξη της γεννήτριας αερίου. Σε 

περίπτωση μειωμένης ανάπτυξης δεν 

παρέχεται προστατευτικό αποτέλεσμα. 

Σε περίπτωση υπερπίεσης, τα μεταλλικά 

εξαρτήματα μπορούν να διασκορπιστούν 

στο εσωτερικό του οχήματος. Κάτι τέτοιο 

θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς 

ή θανατηφόρους τραυματισμούς στους 

επιβάτες του οχήματος.

MAZDA CX-5, 11/12/2014 - 

08/12/2015: Λόγω του ακατάλληλου 

υλικού, το προσαρμοσμένο στεγανωτικό 

παρέμβυσμα με τον συνδετήρα 

καλωδίωσης των φώτων LED κίνησης και 

θέσης, μπορεί να απελευθερώσει θείο, 

διαβρώνοντας το κύκλωμα που ελέγχει 

τα φώτα των LED. Ως αποτέλεσμα, το 

κύκλωμα μπορεί να χάσει τη συνέχεια 

προκαλώντας τα φώτα να τρεμοπαίζουν 

ή να σβήσουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

MAZDA 3, CX-30, 07/05/ 2019 - 

30/08/ 2019 (Mazda CX-30 with 

M Hybrid and Manual Transmission), 

07/11/2018 - 05/09/2019 (Mazda 

3, M Hybrid, Manual Transmission), 

08/11/ 2018 - 03/07/2019 (Mazda 3, 

M Hybrid): Mazda 3: Λόγω ακατάλληλου 

λογισμικού της μονάδας ελέγχου 

κινητήρα (PCM), η αυτόματη επανεκκίνηση 

ρελαντί (IR) μπορεί να αποτύχει στην 

επανεκκίνηση του κινητήρα μετά την 

διακοπή σε ρελαντί (I-stop), προκαλώντας 

τον να σταματήσει και αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

MAZDA 3 και CX-30: Λόγω ακατάλληλου 

λογισμικού, η μονάδα ελέγχου κινητήρα 

(PCM) μπορεί να κρίνει εσφαλμένα την 

κατάσταση του μισού συμπλέκτη ως 

κατάσταση απεμπλοκής συμπλέκτη και 

να μειώσει την ροπή του κινητήρα για 

να μειώσει τις στροφές του κινητήρα 

σε κατάσταση ρελαντί. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει τη διακοπή του κινητήρα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
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MAZDA 3, CX-30, 25/04/2019 

-19/10/ 2019 για CX-30 (DM), 

06/11/2018 -19/10/ 2019 για Mazda 

3 (BP): Το Σύστημα Υποστήριξης Έξυπνων 

φρένων (SBS) μπορεί να είναι ακατάλληλα 

προγραμματισμένο. Κατά συνέπεια, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει εμπόδιο, μπορεί 

να ενεργοποιηθεί απροσδόκητα και να 

ενεργοποιήσει τα φρένα, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

MAZDA 6, 03/06/2002 - 31/06/2015: 

Ένα ελάττωμα στην γεννήτρια αερίου 

του αερόσακου συνοδηγού μπορεί να 

προκαλέσει ανεξέλεγκτο διόγκωση 

όταν ενεργοποιηθεί ο αερόσακος. Ως 

αποτέλεσμα, μικρά μεταλλικά σωματίδια 

μπορούν να εκτοξευθούν, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

MCLAREN 570GT, McLaren 720s, 

MCLAREN Senna, McLaren GT: McLaren 

570GT, 01/05/2016 - 15/03/2019 

McLaren 720s, 07/10/2016 - 

26/02/2020 McLaren Senna, 

26/04/2016 - 14/12/2019 McLaren 

GT, 10/08/2019 -13/03/2020: Το 

μαξιλάρι αφρού ακαμψίας κραδασμών 

και θορύβου (μαξιλάρι αφρού NVH) 

που βρίσκεται κάτω από την δεξαμενή 

καυσίμου μπορεί ενδεχομένως να 

διατηρήσει διαβρωτική υγρασία από το 

περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει 

μικρο-τμήματα διαβρώσεων στην 

δεξαμενή καυσίμου. Κατά συνέπεια, 

μικρές ποσότητες καυσίμων μπορεί να 

διαρρεύσουν, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία των οχημάτων.

MERCEDES-BENZ G-Class, 

21/09/2017- 08/10/2019: Ένα 

εσφαλμένα ανάγλυφο σύμβολο 

κλειδώματος για τις κλειδαριές ασφαλείας 

για παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε 

παρερμηνείες.Αυτό θα μπορούσε να 

έχει ως αποτέλεσμα οι πίσω πόρτες να 

ανοίγουν από το εσωτερικό παρά το 

γεγονός ότι προφανώς είναι κλειδωμένες, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ A-Class, B-Class, 

CLA, SL, 01/2013 - 06/2013: 

Χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο τύπου 

R134a στο σύστημα κλιματισμού. Ως 

αποτέλεσμα, τα επηρεαζόμενα οχήματα 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις για έγκριση 

τύπου. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την 

έγκριση τύπου.

MERCEDES- A-Class ES- Benz GLB, 

30/06/2018 - 06/03/2020: Η 

ποσότητα λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων 

διπλού συμπλέκτη μπορεί να είναι αρκετά 

μεγάλη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

μειωμένη μετάδοση ροπής και δυνητικά 

αυξημένες εκπομπές CO2. Επιπλέον, 

σε ακραίες καταστάσεις οδήγησης, το 

λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί 

να διαρρεύσει στο δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων. 

Επιπλέον, η διαρροή λαδιού του κιβωτίου 

ταχυτήτων μπορεί να έρθει σε επαφή 

με καυτά εξαρτήματα, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

MERCEDES- A-Class ES- Benz GLB, 

31/01/2018 - 14/02/2020: Η 

ποσότητα λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων 

διπλού συμπλέκτη μπορεί να είναι πολύ 

χαμηλή ή πολύ υψηλή. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη μετάδοση ροπής, 

βλάβη κιβωτίου ταχυτήτων και δυνητικά 

αυξημένες εκπομπές CO2. Επιπλέον, σε 

ακραίες καταστάσεις κίνησης, το λάδι του 

κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να διαρρεύσει 

στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία οχημάτων. Επιπλέον, το 

διαρροή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων 

μπορεί να έρθει σε επαφή με καυτά 

εξαρτήματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

MERCEDES GLB ES- Benz, 

11/01/2020 - 02/03/2020: Ο 

σωλήνας εξαερισμού της δεξαμενής 

καυσίμου μπορεί να έχει σχισμή, γεγονός 

που μπορεί να επιτρέψει την διαφυγή 

καυσίμου ντίζελ κατά τον ανεφοδιασμό 

ή την κίνηση. Κατά συνέπεια, το καύσιμο 

που διαρρέει μπορεί να έρθει σε επαφή 

με το σύστημα εξάτμισης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς ή διαρροής στο δρόμο, 

θέτοντας σε κίνδυνο στην κυκλοφορία 

οχημάτων.

MERCEDES GLB ES- Benz, 22/04/2019 

- 05/06/2020: Το εξωτερικό κέλυφος 

της οπίσθιας αεροτομής μπορεί να 

μην έχει συγκολληθεί ή μπορεί να 

έχει συγκολληθεί μόνο εν μέρει στο 

στήριγμα βάσης. Ως αποτέλεσμα, τμήματα 

της οπίσθιας αεροτομής μπορεί να 

αποκολληθούν ενώ το όχημα βρίσκεται 

σε κίνηση, θέτοντας σε κίνδυνο στην 

κυκλοφορία οχημάτων.

MERCEDES Sprinter - Benz, 

20/09/2007 -19/06/2020: Η δύναμη 

ορίου κόπωσης της διάταξης σύζευξης 

σφαιρών μπορεί να είναι ανεπαρκής. Ως 

αποτέλεσμα, η συσκευή θα μπορούσε 

να παρουσιάσει ρωγμή και να σπάσει, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MERCEDES GLE- Benz GLS, 

17/11/2018 - 22 /02 2019: 

Το παρμπρίζ μπορεί να είναι 

λανθασμένα συνδεδεμένο και θα 

μπορούσε να αποκολληθεί από το 

σώμα του αυτοκινήτου σε περίπτωση 

σύγκρουσης. Ο αερόσακος συνοδηγού 

που αναπτύσσεται σε αυτή την 

περίπτωση δεν μπορεί να στηριχθεί 

από το παρμπρίζ όπως προβλέπεται. Ως 

αποτέλεσμα, η επίδραση συγκράτησης 

του αερόσακου συνοδηγού θα μπορούσε 

να επηρεαστεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού του επιβάτη.

MERCEDES-BENZ A-Class, B-Class, 

CLA, GLA, GLB, 17/08/2019 - 

06/07/2020: Ο σωλήνας τροφοδοσίας 

λαδιού στον υπερσυμπιεστή μπορεί να 

διαρρέει. Ως αποτέλεσμα, το λάδι κινητήρα 

θα μπορούσε να διαρρεύσει πάνω στην 

επένδυση κάτω από το σώμα και από εκεί 

πάνω στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο 

την κυκλοφορία οχημάτων. Επιπλέον, 

διαρροή λαδιού κινητήρα μπορεί να έρθει 
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σε επαφή με θερμά εξαρτήματα στον χώρο 

του κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ C-Class, CLS, 

E-Class, GLC, S-Class: 05/03/2018 

-18/03/2020: Λόγω της έλλειψης 

τεκμηρίωσης, δεν υπάρχει επιβεβαίωση 

ότι οι βιδωτές συνδέσεις των σωλήνων 

τροφοδοσίας λαδιού και επιστροφής 

λαδιού του υπερσυμπιεστή εκτελέστηκαν 

σωστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

συναρμολόγησης. Σε περίπτωση χαλαρής 

βιδωτής σύνδεσης, ενδέχεται να 

διαρρεύσει λάδι στον σωλήνα παροχής 

λαδιού ή/και επιστροφής λαδιού του 

στροβιλοσυμπιεστή. Το διαρρέον λάδι 

μπορεί έπειτα να έρθει σε επαφή με 

τα καυτά συστατικά, που αυξάνουν τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ  A-Class, C-Class, 

GLK, E-Class, ML, GL, R-Class, SLK, 

SLS AMG, 2004 και 2016: Οι αερόσακοι 

οδηγού και συνοδηγού της εταιρείας 

Takata σε οχήματα με γεννήτριες αερίου 

νιτρικού αμμωνίου χωρίς παράγοντες 

ξήρανσης θα μπορούσαν, υπό ορισμένες 

κλιματολογικές συνθήκες, να οδηγήσουν 

με την πάροδο του χρόνου σε χημική 

αλλαγή του καυσίμου. Σε περίπτωση 

ατυχήματος που ενεργοποιεί την 

απελευθέρωση του αερόσακου οδηγού ή 

συνοδηγού, αυτή η αλλαγή θα μπορούσε 

να προκαλέσει έκρηξη των γεννητριών 

αερίου. Εάν μια γεννήτρια αερίου εκραγεί, 

ο αερόσακος δεν θα είχε τότε καμία 

λειτουργία συγκράτησης και χαλαρά μέρη 

από τη γεννήτρια αερίου θα μπορούσαν 

να φτάσουν στο εσωτερικό του 

οχήματος. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο 

τραυματισμού για τους επιβάτες.

MERCEDES-BENZ A-Class, 11/09/2017 

- 10/02/2019: Ο εύκαμπτος σωλήνας 

αποστράγγισης συμπυκνωμένου νερού 

του συστήματος κλιματισμού ενδέχεται 

να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Σε μια 

τέτοια περίπτωση συμπυκνωμένο νερό 

από το σύστημα κλιματισμού θα μπορούσε 

να εισέλθει στον χώρο επιβατών του 

οχήματος, καταλήγοντας στην περιοχή 

των ποδιών της πλευράς οδηγού και 

συνοδηγού και στην κεντρική σήραγγα. 

Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε ηλεκτρικά 

εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα 

εκεί θα μπορούσαν να διαβρωθούν ή 

και να υποβληθούν σε βραχυκύκλωμα 

ή ρεύματα διαρροής. Κατά συνέπεια, 

η μονάδα ελέγχου SRS θα μπορούσε 

να σταματήσει να λειτουργεί, το όχημα 

μπορεί να αποτύχει να ξεκινήσει, η 

λειτουργία έκτακτης ανάγκης του κινητήρα 

θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί κατά 

την κίνηση και η λειτουργία άλλων 

εξαρτημάτων (π.χ. αντλία καυσίμου, 

Αυτόματη/Χειροκίνητη κλήση έκτακτης 

ανάγκης) θα μπορούσε να επηρεαστεί 

αρνητικά.

MERCEDES-BENZ AMG C-Class, 

AMG GLS, AMG GT, 24/04/2018 - 

06/11/2019: Το λογισμικό της μονάδας 

ελέγχου ESP δεν συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές και ενδέχεται να μην είναι 

σε θέση να προσαρμοστεί στον τύπο των 

εγκατεστημένων φρένων. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει την αδυναμία του συστήματος 

ESP να ανταποκριθεί όπως προβλέπεται 

σε πιθανή μετατόπιση του αισθητήρα 

ταχύτητας εκτροπής ή σε βλάβη της 

παροχής κενού πέδησης. Ως αποτέλεσμα, 

η παρέμβαση ESP μπορεί να είναι 

ακατάλληλη για την κατάσταση οδήγησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ  B-Class, 3/09/2018 

-07/11/2018: Οι συγκολλημένοι 

αρμοί που στερεώνουν το πλαίσιο των 

εμπρόσθιων καθισμάτων ενδέχεται να μην 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να 

καταστραφούν σε περίπτωση σύγκρουσης, 

προκαλώντας το κάθισμα και τον επιβάτη 

του να μετακινηθούν περισσότερο από το 

αναμενόμενο, οδηγώντας σε αυξημένο 

κίνδυνο τραυματισμών.

MERCEDES-BENZ  A-Class, GLA, 

09/10/2019 - 17/10/2019: Οι βίδες 

στον οπίσθιο άξονα ενδέχεται να μην 

είναι σφιγμένες σωστά, γεγονός που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε υπερφόρτωση 

άλλων βιδωτών συνδέσεων. Αυτό μπορεί 

να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου των 

τροχών και κατά συνέπεια σε απώλεια 

ελέγχου του οχήματος, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ GLB, 02/05/2019 

-24/01/2020: Το αμάξωμα γύρω από 

τους εμπρόσθιους θόλους των τροχών 

δεν έχει στεγανοποιηθεί σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές, επιτρέποντας στο 

νερό να διεισδύσει στους χώρους των 

εμπρόσθιων ποδιών και να βλάψει τις 

μονάδες ελέγχου και άλλα ηλεκτρικά 

εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα 

σε αυτές τις περιοχές. Ως αποτέλεσμα, 

ο πίνακας οργάνων θα μπορούσε να 

σταματήσει να εμφανίζει πληροφορίες, η 

υποβοήθηση πέδησης (π.χ. ABS, ESP) θα 

μπορούσε να περιοριστεί ή ο κινητήρας 

θα μπορούσε να σταματήσει κατά την 

κίνηση ή να μην είναι πλέον σε θέση 

να ξεκινήσει, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ C-Class, E-Class, 

GLC, AMG GT, EQC, 24/01/2020 - 

25/05/2020: Η αριστερή πλευρική 

κλειδαριά πίσω καθίσματος δεν 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές. 

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

βλάβη του συστήματος ασφάλισης του 

ερεισίνωτου σε περίπτωση ατυχήματος, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

MERCEDES-BENZ  GLE, GLS, 

15/03/2019 - 24/09/2019: Η 

στεγανοποίηση της ράβδου εμβόλου 

στα αμορτισέρ δεν πληροί τις απαιτήσεις 

ανθεκτικότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε κλίση του οχήματος με πλήρες φορτίο 

στις στροφές, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ  E-Class, S-Class, 

G-Class, AMG GT,  07/05/2018 - 

23/10/ 2019: Το ελαστομερές υλικό 
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της γραμμής τροφοδοσίας λαδιού για τον 

στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων μπορεί να 

μην συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές, 

επιτρέποντας την διαρροή λαδιού. Κατά 

συνέπεια, το διαρρέον λάδι  θα μπορούσε 

να έρθει σε επαφή με θερμά εξαρτήματα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ  A-Class, CLA, 

06/2019 - 14/05/2019: Μια σύνδεση 

σωλήνα καυσίμου του συστήματος 

αδράνειας μπορεί να είναι ελαττωματική.

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να επιτρέψει 

την διαρροή καυσίμου σε περίπτωση 

ατυχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ  C-Class, E-Class, 

02/03/2019 - 11/03/2019: Η πλάκα 

θερμικής θωράκισης στον υπερσυμπιεστή 

καυσαερίων ενδέχεται να μην 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές. Ως 

αποτέλεσμα, μπορεί να έρθει σε επαφή με 

το σωλήνα λαδιού του υπερσυμπιεστή και 

να του προξενήσει  βλάβη, οδηγώντας σε 

αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ S-Class, 

08/03/2017 -03/05/2019: Το υλικό 

που χρησιμοποιείται σε δύο βύσματα 

κλεισίματος στον κινητήρα ενδέχεται να 

μην είναι σε θέση να αντέξει το μέγιστο 

φορτίο υπό δυναμικές συνθήκες κίνησης, 

επιτρέποντας την διαφυγή έως και 9 

λίτρων λαδιού κινητήρα γύρω από τα 

βύσματα. Κατά συνέπεια, το λάδι θα 

διαρρεύσει στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων.

MERCEDES-BENZ C-Class, 13/09/2018 

-06/11/2019: Οι δίσκοι φρένων που 

είναι εγκατεστημένοι στον εμπρόσθιο 

άξονα μπορεί να είναι πολύ μικροί 

(σε διάμετρο και πάχος) και δεν θα 

επικάθονται συμμετρικά στη δαγκάνα 

φρένων. Ως αποτέλεσμα, η επένδυση 

φρένων μπορεί να φθαρεί και μπορεί να 

σχηματιστεί ένα κενό μεταξύ του εμβόλου 

και του δακτυλίου στεγανοποίησης, 

επιτρέποντας την διαρροή υγρού φρένων. 

Αυτό θα μειώσει την απόδοση πέδησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ AMG GT, 

15/03/2018 - 22/10/2019: Μπορεί 

να λείπει ένα καλώδιο γείωσης από την 

πλεξούδα καλωδίωσης της μονάδας 

επικοινωνίας, η οποία θα προκαλέσει 

τη σύνδεση γείωσης για να τρέξει μέσω 

της θωράκισης του μικροφώνου. Αυτό 

θα επηρεάσει την καλή λειτουργία της 

μονάδας επικοινωνίας, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο μη πραγματοποίησης της κλήσης 

έκτακτης ανάγκης.

MERCEDES-BENZ E-Class, 18/09 και 

19/09/2019: Η ζώνη ασφαλείας στο 

εμπρόσθιο αριστερό κάθισμα μπορεί να 

μην έχει τοποθετηθεί σωστά και μπορεί να 

υποστεί ζημιά από την επαφή με μεταλλικά 

μέρη με αιχμηρά άκρα. Αυτό θα μειώσει τη 

λειτουργία συγκράτησης της, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση 

ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ  GLE, 30/11/2019 - 

13/12/2019: Η πλεξούδα καλωδίωσης 

που διατρέχει την κάτω πλευρά του 

καθίσματος δεύτερης σειράς δεξιάς 

πλευράς μπορεί να μην έχει εγκατασταθεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και μπορεί 

να καταστραφεί όταν η δεύτερη σειρά 

μετακινηθεί κατά μήκος. Κατά συνέπεια, οι 

οπίσθιοι πλευρικοί αερόσακοι ενδέχεται 

να μην αναπτύσσονται όπως προβλέπεται, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε 

περίπτωση ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ  GLE GLS, 

21/09/2019 - 28/10/2019: Οι 

συγκολλήσεις στην πίσω εγκάρσια δοκό 

μπορεί να μην είναι αρκετά ισχυρές και θα 

μπορούσαν να σπάσουν. Ως αποτέλεσμα, 

η εγκάρσια δοκός μπορεί να αποκολληθεί 

από το όχημα κατά την διάρκεια μιας 

ρυμούλκησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

MERCEDES-BENZ G-Class, 04/2020 - 

06/02/2020: Οι κοχλίες στο βοηθητικό 

κιβώτιο (transfer case) ενδέχεται να μην 

πληρούν τις προδιαγραφές και μπορεί να 

σπάσουν κατά την κίνηση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η μετάδοση ισχύος στους 

άξονες θα διακοπεί. Επιπλέον, σπασμένα 

θραύσματα των κοχλιών θα μπορούσαν 

να ακινητοποιήσουν το βοηθητικό κιβώτιο 

(transfer case) και έτσι τους τροχούς, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. 

Επιπλέον, το περίβλημα του κιβωτίου 

ταχυτήτων θα μπορούσε να καταστραφεί 

και το λάδι να διαρρεύσει στον δρόμο, 

θέτοντας σε κίνδυνο στην κυκλοφορία 

οχημάτων.

MERCEDES-BENZ CLS, E-Class, 

3/7/2015 - 4/10/2019: Η υγρασία 

μπορεί να διεισδύσει στην γραμμή 

διαύλου τροφοδότησης (busbar), 

δημιουργώντας αγώγιμες επαφές μεταξύ 

των μεμονωμένων γραμμών μέσα σε 

αυτήν. Οι προκύπτουσες ροές ρεύματος 

θα μπορούσαν να υπερθερμάνουν 

το πλαστικό υλικό της ράβδου 

τροφοδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

MERCEDES-BENZ AMG C 63, AMG C 

63 S, 13/11/2015 - 27/01/2016: 

Οι αισθητήρες στάθμης του λογισμικού 

αποσβεστήρα κραδασμών ενδέχεται 

να μην έχουν τοποθετηθεί στη σωστή 

κατεύθυνση, γεγονός που μπορεί να 

προκαλέσει την υπέρβαση των ορίων 

ανοχής για τη χωροστάθμιση του 

προβολέα. Εάν το όχημα χρησιμοποιείται 

με το μέγιστο αριθμό επιβατών, αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα η επερχόμενη 

κυκλοφορία να επηρεάζεται από την 

αντανάκλαση.

MERCEDES-BENZ A-Class, B-Class, 

CLA, 28/08/2014 - 02/11/2017: 

Το σύστημα ταξινόμησης των επιβατών 

για το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί 

να μην έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές. Κατά συνέπεια, ένα 

εγκατεστημένο παιδικό κάθισμα μπορεί 

να αναγνωριστεί ως άτομο ή ένα μικρό, 

ελαφρύ άτομο ως παιδικό κάθισμα. Ως 
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αποτέλεσμα, ο αερόσακος συνοδηγού 

θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί παρά 

την παρουσία παιδικού καθίσματος ή 

ο αερόσακος συνοδηγού θα μπορούσε 

να αποτύχει να ενεργοποιηθεί παρά την 

παρουσία ενός ατόμου στο κάθισμα του 

συνοδηγού, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών.

MERCEDES-BENZ C-Class, E-Class, 

CLK, CLS, 01/01/2000 - 15/07/2010: 

Ο συγκολλητικός δεσμός μεταξύ του 

υαλοπίνακα και του πλαισίου συρόμενης 

οροφής ενδέχεται να μην πληροί 

τις προδιαγραφές. Ως αποτέλεσμα, 

ο υαλοπίνακας θα μπορούσε να 

αποκολληθεί πλήρως από το όχημα, 

θέτοντας σε κίνδυνο την κυκλοφορία 

οχημάτων.

MERCEDES-BENZ  A-Class, 

12/10/2018 - 15/11/2018: Ο 

υαλοπίνακας στην ανυψούμενη 

ολισθαίνουσα οροφή μπορεί να μην έχει 

τοποθετηθεί σωστά. Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί να αποκολληθεί εντελώς, θέτοντας 

σε κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων.

MERCEDES-BENZ  A-Class, B-Class, 

CLA, EQC, GLC, 19/07/2019 - 27/09/ 

2019: Τα τέσσερα αυτασφαλιζόμενα 

περικόχλια που χρησιμοποιούνται για τη 

σύνδεση του αερόσακου ενδέχεται να μην 

έχουν σφιχτεί σωστά. Ως αποτέλεσμα, 

σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο 

αναπτύσσεται ο αερόσακος, θα μπορούσε 

να αποκολληθεί από την πλάκα βάσης 

του, μη μπορώντας  να παράσχει το 

περιοριστικό αποτέλεσμα και αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμών.

MINI Country man, 04/06/2020 

-16/07/ 2020: Ένα βραχυκύκλωμα στην 

μπαταρία υψηλής τάσης θα μπορούσε να 

συμβεί κατά την αρχική φόρτιση λόγω 

ενός σωματιδίου με τη μορφή ενός 

σφαιριδίου συγκόλλησης. Αυτό μπορεί 

να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση 

στην μπαταρία, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

MINI Clubman, 12/03/2020-

20/03/2020: Ένας αισθητήρας 

ανίχνευσης ανατροπής μέσα στη 

μονάδα ελέγχου αερόσακου μπορεί να 

είναι ελαττωματικός. Κατά συνέπεια, 

σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο 

το όχημα ανατρέπεται πάνω από την 

οροφή του, ο αερόσακος μπορεί να 

μην αναπτυχθεί σωστά, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμών των 

επιβατών.

MITSUBISHI I-MIEV, 2010 - 2018: Η 

ηλεκτρική αντλία κενού υποβοήθησης 

φρένων μπορεί να αποτύχει. 

Αυτό θα μειώσει την απόδοση πέδησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

MITSUBISHI Pajero, 2017 - 2018: 

Ο εμπρόσθιος κάτω βραχίονας δεξιάς 

πλευράς μπορεί να σπάσει κατά τη 

χρήση του οχήματος λόγω ακατάλληλης 

διαδικασίας συγκόλλησης. Το όχημα 

μπορεί να είναι ασταθές κατά την κίνηση.

MITSUBISHI Outlander, Outlander 

PHEV, 2020: Η ζώνη ασφαλείας στο 

δεξιό συγκρότημα καθίσματος δεύτερης 

σειράς είναι λανθασμένη. Ως εκ τούτου, 

σε περίπτωση σύγκρουσης οχημάτων 

μπορεί να υπάρχει μειωμένη προστασία 

των επιβατών.

N 
NISSAN e-NV200, Leaf, 18/7/2019 

- 09/ 09/2019, 19/07/2019 - 

22/09/2019: Η συγκόλληση της 

πλάκας ενεργοποιητή μπορεί να είναι 

ελαττωματική, γεγονός που μπορεί να 

προκαλέσει την εμπλοκή της κλειδαριάς 

στάθμευσης όταν ο πελάτης αλλάξει σε 

θέση "Park». Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε απροσδόκητη κίνηση του οχήματος, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

NISSAN Juke, Navara, Note, Pulsar, 

Qashqai, 28/9/2015 - 14/03/2018: 

Η κλειδαριά για παιδιά στις πίσω πόρτες 

μπορεί να είναι ελαττωματική. Ως 

αποτέλεσμα, μπορεί να είναι δυνατό 

να ανοιχτεί η πόρτα ακόμα και όταν 

ενεργοποιηθεί η κλειδαριά για παιδιά, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

NISSAN  Pathfinder, 19/07/2001 

- 06/11/ 2003: Η γεννήτρια αερίου 

του αερόσακου συνοδηγού μπορεί να 

είναι ελαττωματική και να οδηγήσει σε 

ανεξέλεγκτο διόγκωση και εκτόξευση 

μεταλλικών θραυσμάτων, προκαλώντας 

τραυματισμούς στους επιβαίνοντες.

NISSAN Micra, 01/10/ 2016 - 

14/11/2017: Μπορούν να αναπτυχθούν 

ρωγμές στον αερόσακο συνοδηγού. 

Αυτό θα επηρεάσει την προστατευτική 

λειτουργία του, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

O 
OPEL Insignia B, 27/08/2020: Η 

ανεπαρκής τοποθέτηση των ιμάντων 

της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσει 

χαμήλωμα της δεξαμενής καυσίμου. 

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να διαρρεύσει 

καύσιμο, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

OPELGrandland, 24/08/2020: Τα 

οχήματα ενδέχεται να έχουν υποστεί 

ρωγμή στον οπίσθιο άξονα. Αυτό θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της 

σταθερότητας οδήγησης ή σε απώλεια 

ελέγχου του οχήματος, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

OPEL Combo, 02/12/ 2019 - 

18/01/2020: Οι ράβδοι διαδρομής 

μπορούν να υποστούν βλάβη όταν είναι 

κάτω από το φορτίο. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια της σταθερότητας 

οδήγησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

OPEL Grandland X hybrid 4, 2020: Το 

εξάρτημα ράβδου της διάταξης ζεύξης 

ρυμουλκουμένου (ράβδος ρυμούλκησης) 

μπορεί να μην είναι επαρκώς στερεωμένο. 
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Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αποκολληθεί 

κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας 

ρυμούλκησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

OPEL Corsa, 25/09/2019 - 

30/12/2019: Η στήλη τιμονιού 

δεν κατασκευάζεται σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στο τιμόνι και να 

οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του 

οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

OPEL Corsa, μεταξύ 05/2019 και 06/ 

2019: Οι κύλινδροι ζώνης ασφαλείας 

μπορεί να είναι ελαττωματικοί, 

προκαλώντας χαλάρωση των ζωνών 

ασφαλείας. Αυτό θα μειώσει το 

περιοριστικό τους αποτέλεσμα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε 

περίπτωση ατυχήματος.

OPEL Insignia, 02/05/2017 - 

21/02/2019: Το λάδι κινητήρα από ένα 

σωλήνα επιστροφής λαδιού επιρρεπές 

σε ρωγμές μπορεί να έρθει σε επαφή 

με καυτά μέρη καυσαερίων και να 

προκαλέσει πυρκαγιά. Το λάδι μπορεί 

επίσης να διαρρεύσει στον δρόμο.

OPEL Vivaro, Zafira Life, 21/02/2019 

- 09/09/2019: Υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος διαρροής στην γραμμή καυσίμου. 

Το καύσιμο μπορεί να διαφύγει και να 

αναφλεγεί, καθώς και να διαρρεύσει 

στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία οχημάτων.

OPEL Grandland, 09/2019 - 10/2019: 

Η βιδωτή σύνδεση της μονάδας ζεύξης 

ρυμουλκουμένου μπορεί να είναι 

ελαττωματική. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

την θραύση των κοχλιών μεταξύ της 

πλάκας βάσης και της ζεύξης του 

ρυμουλκουμένου, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

OPEL Vivaro, Zafira Life, 19/08/2019 

- 26/09/2019: Η κοχλίωση του οπίσθιου 

άξονα μπορεί να είναι ελαττωματική. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της 

σταθερότητας οδήγησης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

OPEL Insignia, 07/2016 - 11/2018: 

Ο εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου μπορεί 

να υποστεί ζημιά από την επαφή με ένα 

βραχίονα στήριξης. Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί να διαρρεύσει καύσιμο, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

OPEL Vauxhall, Corsa, Crossland 

X, 18/03/2019 - 14/02/2020: Η 

αντλία υψηλής πίεσης δεν έχει σφιχτεί 

στον κινητήρα με την σωστή ροπή. Ως 

αποτέλεσμα, τα καύσιμα ενδέχεται να 

διαρρεύσουν στο δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο στην κυκλοφορία οχημάτων.

P 
PEUGEOT  3008, 508, 12/09/2020 

- 21 /09/2020: Τα επηρεαζόμενα 

οχήματα μπορεί να έχουν ρωγμή στις 

πίσω αρθρώσεις του τιμονιού. Αυτό 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια 

ελέγχου του οχήματος ή σε μειωμένη 

σταθερότητα οδήγησης, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT  208, 308, 2008, 3008, 

5008, Partner, 03/2013 - 04/2017: Η 

αντλία κενού μπορεί να καταστραφεί λόγω 

τριβής υλικού του οδοντωτού ιμάντα. 

Ως αποτέλεσμα, η βοήθεια πέδησης 

θα μπορούσε να μειωθεί ή να χαθεί, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT 208, Partner, Rifter, 14/01/ 

2019 -11/03/2020: Η αντλία υψηλής 

πίεσης δεν έχει σφιχτεί στον κινητήρα 

με την σωστή ροπή. Ως αποτέλεσμα, 

τα καύσιμα ενδέχεται να διαρρεύσουν 

στο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο στην 

κυκλοφορία οχημάτων.

PEUGEOT 508, 01/11/ 2018 

-13/12/2019: Οι εύκαμπτοι σωλήνες 

φρένων στον οπίσθιο άξονα μπορεί να 

υποστούν βλάβη όταν έρθουν σε επαφή 

με τις ζάντες των τροχών. Αυτό μπορεί 

να προκαλέσει διαρροή υγρού φρένων, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT 2008, 3008, 308, 5008, 

16/02/2015 - 16/03/2015: Το 

υπο-πλαίσιο μπορεί να διαβρωθεί 

και να σπάσει λόγω ελαττωματικής 

αντιοξειδωτικής επεξεργασίας. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου 

του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

PEUGEOT 208, 12/09/ 2019 - 

18/03/2020: Η ευθυγράμμιση των 

τροχών του εμπρόσθιου άξονα μπορεί να 

είναι εσφαλμένη. Αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ασταθή οδική συμπεριφορά 

του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

PEUGEOT  Rifter, Partner, 02/12/2019 

- 18/01/2020: Οι ράβδοι διαδρομής 

μπορεί να υποστούν βλάβη όταν είναι 

υπό- φορτίο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε απώλεια της σταθερότητας οδήγησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT 308, 16/01/2020 - 

23/01/2020: Η μηχανική αντοχή του 

ενισχυτή πέδησης δεν συμμορφώνεται με 

τις προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε εξασθένιση της λειτουργίας 

υποβοήθησης πέδησης. Ως αποτέλεσμα, η 

απόδοση πέδησης θα μειωθεί, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT 508II, DS7 crossback, 

508 II: 04/11/2019 - 18/01/2020, 

DS7 Crossback: 04/11/2019 - 

18/01/2020: Ορισμένοι κοχλίες 

στερέωσης στον οπίσθιο άξονα θα 

μπορούσαν να σπάσουν, με αποτέλεσμα 

οι πίσω τροχοί να απομακρυνθούν και να 

χαθεί ο έλεγχος του οχήματος.

PEUGEOT 208, 21/05/2019 - 

30/11/2019: Οι στερεώσεις των πίσω 

αμορτισέρ δεν είναι σωστά σφιγμένες. 
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Κατά συνέπεια, τα αμορτισέρ θα 

μπορούσαν να πέσουν ενώ το όχημα 

βρίσκεται σε κίνηση αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος θέτοντας σε κίνδυνο 

την κυκλοφορία οχημάτων. 

PEUGEOT 3008, 04/11/2019 

-15/02/2020: Οι κοχλίες που 

συνδέουν το άγκιστρο  ρυμουλκού 

μπορεί να σπάσουν. Κατά συνέπεια, 

το ρυμουλκούμενο θα αποκολληθεί, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος

PEUGEOT 5008, 07/06/2018 - 

12/06/2018: Το κάθισμα του συνοδηγού 

μπορεί να μην είναι επαρκώς στερεωμένο. 

Ως αποτέλεσμα, η πλάτη του καθίσματος 

μπορεί να μην παρέχει επαρκή υποστήριξη 

σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο τραυματισμού.

PEUGEOT 208, 03/12/2019 - 

30/12/2019: Η κολόνα τιμονιού μπορεί 

να μην είναι  κατασκευασμένη σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε βλάβη του συστήματος 

διεύθυνσης και απώλεια ελέγχου του 

οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

PEUGEOT 208, 29 /07/2019 - 

02/12/2019: Οι προσθήκες εμπρόσθιων 

θόλων τροχών μπορεί να μην είναι 

επαρκώς στερεωμένες. Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί να αποκολληθούν σε κίνηση, 

θέτοντας σε κίνδυνο την κυκλοφορία 

οχημάτων.

PEUGEOT 3008, 5008, 09/2019 

- 10/2019: Οι δύο κοχλίες που 

συνδέουν το άγκιστρο  ρυμουλκού 

μπορεί να σπάσουν. Κατά συνέπεια, 

το ρυμουλκούμενο θα αποκολληθεί, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

PEUGEOT 208I, 2008I, 301I, 301 

από 06/09/2017 - 29/03/2019 

- VIN: VF3DDHMRPHJ793927 - 

VF3DDHMRPKJ641509: Η λανθασμένη 

ρύθμιση βαθμονόμησης του κινητήρα 

μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση των 

ρυθμιζόμενων ορίων των εκπομπών 

καυσαερίων των οξειδίων του αζώτου 

(NOx). Τα οξείδια του αζώτου είναι 

επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον.

POLESTAR  2, 2020: Υπό ορισμένες 

συνθήκες, το όχημα δεν θα ξεκινήσει 

ή θα χάσει την ισχύ/κίνηση χωρίς 

προειδοποίηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

POLESTAR 2, 2020: Οι προβολείς μπορεί 

να έχουν ρυθμιστεί πολύ ψηλά.

POLESTAR 2, 2020: Το λογισμικό του 

(BECM) Μονάδας Ενεργειακού Ελέγχου 

Συσσωρευτών της μονάδας ελέγχου 

μπορεί να είναι ελαττωματικό. Αυτό 

μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος 

κατά την κίνηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

PORSCHE 911 Carrera 4S, 

11/12/2018 - 08/11/2019: Λόγω 

κατασκευαστικού σφάλματος, η 

κοχλιωτή σύνδεση μεταξύ του κιβωτίου 

ταχυτήτων του εμπρόσθιου άξονα και της 

τοποθέτησης του κιβωτίου ταχυτήτων 

μπορεί να χαλαρώσει. Κατά συνέπεια, 

το κιβώτιο ταχυτήτων του εμπρόσθιου 

άξονα μπορεί να κινηθεί πέρα από 

την εγκατεστημένη θέση του και να 

προκαλέσει ζημιά στα γύρω εξαρτήματα, 

όπως στους κινητήριους άξονες ή στη 

δεξαμενή καυσίμου, γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου. 

Η διαρροή καυσίμου κοντά σε μια 

πηγή ανάφλεξης αυξάνει τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

PORSCHE Cayenne, 29/11/2017 - 

05/12/ 2019: Μπορεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις να συμβεί διαρροή καυσίμου 

λόγω ενός αδύναμου εξαρτήματος του 

ταχυσυνδέσμου στην γραμμή καυσίμου. 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 

πυρκαγιάς εάν υπάρχει πηγή ανάφλεξης.

PORSCHE 911 Carrera, 26/02/2019 

- 05/12/2019: Λόγω σφάλματος 

λογισμικού στη συσκευή ελέγχου, οι 

λυχνίες προειδοποίησης κινδύνου 

ενδέχεται να μην λειτουργούν όταν είναι 

ενεργοποιημένες. Ως αποτέλεσμα, ο 

κίνδυνος ατυχήματος θα αυξηθεί.

R 
RENAULT Kadjar, 01/01/2015 - 

15/10/ 2018: Η κλειδαριά ασφαλείας 

για παιδιά στις πίσω πόρτες θα μπορούσε 

να χαλαρώσει απαρατήρητη, με 

αποτέλεσμα οι πίσω πόρτες να ανοίγουν 

από μέσα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος. / Καμία πληροφορία.

RENAULT Espace V, 01/01/2015 

-15/10/ 2018: Το άνω μέρος 

της αεροτομής δεν είναι επαρκώς 

συνδεδεμένο. Ως αποτέλεσμα, μπορεί 

να πέσει ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται 

σε κίνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία οχημάτων.

RENAULT Megane, Scenic, Talisman, 

20/9/ 2018 - 20/07/2019: Η γραμμή 

καυσίμου μπορεί να καταστραφεί. Ως 

αποτέλεσμα, τα καύσιμα ενδέχεται να 

διαρρεύσουν στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο την κυκλοφορία οχημάτων. 

Επιπλέον, η διαρροή καυσίμου σε 

θερμά μέρη του συστήματος εξάτμισης 

θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς του 

οχήματος.

RENAULT Kadjar and Megane IV, 

26/06/2019 - 01/07/2019 και 

23/10/2019 -29/10/2019: Ο 

καταλυτικός μετατροπέας δεν λειτουργεί 

σωστά. Ως εκ τούτου, δεν φιλτράρει 

επαρκώς τα αέρια οξειδίου του αζώτου 

(NOx) που εκπέμπονται από το όχημα.Τα 

οξείδια του αζώτου είναι επιβλαβή για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

RENAULT Captur, 21/08/2019 - 

02/09/ 2019: Η συγκόλληση της 

πανοραμικής γυάλινης οροφής μπορεί 
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να είναι ελαττωματική. Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί να αποκολληθεί από το όχημα, 

θέτοντας σε κίνδυνο την κυκλοφορία 

οχημάτων.

RENAULT Zoe, 23/9/2019 - 

18/12/2019: Ένα ελάττωμα παραγωγής 

της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει 

σε βραχυκύκλωμα. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στα 

ηλεκτρικά συστήματα, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

RENAULT Clio, Captur, 24/07/2019: Ο 

θετικός ακροδέκτης της μπαταρίας μπορεί 

να έρθει σε επαφή με την ψήκτρα στον 

εναλλάκτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα και σε 

αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς στον χώρο 

του κινητήρα.

RENAULT Captur II, Clio V, Zoe 

Neo, 04/2019 -10/2019: Πιθανή 

εσωτερική βλάβη στον έλεγχο του 

κινητήρα της κολώνας τιμονιού. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

της υποβοήθησης διεύθυνσης όταν το 

όχημα είναι ακίνητο ή κατά την κίνηση, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

RENAULT Kangoo, 04/09/2019 

-11/11/ 2019: Τα εξαρτήματα 

στον οπίσθιου άξονα ενδέχεται να 

μην είναι επαρκώς σφιγμένα. Ως 

αποτέλεσμα, οι πίσω τροχοί ενδέχεται 

να ακινητοποιηθούν ή να απεμπλακούν, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

RENAULT Clio V, 10/06/2019 - 

28/08/ 2019: Ο τερματικός διακόπτης 

που ελέγχει τη λειτουργία του αυτόματου 

μοχλού επιλογής ταχυτήτων ενδέχεται να 

μην λειτουργεί σωστά. Ως αποτέλεσμα, 

μπορεί να μην εμποδίζει το κιβώτιο 

ταχυτήτων να μεταβαίνει από "P" σε "R" 

όταν δεν πιέζεται το πεντάλ φρένου, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

RENAULT Captur, 13/11/2018 - 

20/12/ 2018: Ο συσπειρωτήρας 

της εμπρόσθιας αριστεράς ζώνης 

ασφαλείας μπορεί να μετατοπιστεί από το 

περίβλημα του λόγω έλλειψης κοχλιών 

στερέωσης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει 

την προστατευτική λειτουργία της ζώνης 

ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.

S 
SEAT e-Mii, 12/05/2020 - 

18/06/2020: Τα κατεστραμμένα κελιά  

μπαταριών μπορούν να προκαλέσουν 

ένα βραχυκύκλωμα μέσα σε μια 

ενότητα μπαταριών λόγω μιας διαρροής 

ηλεκτρολυτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε θερμική υπερφόρτωση εντός της 

μπαταρίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς.

SEAT Arona, Ibiza, 2020: Η διπλή 

πόρπη για τις ζώνες ασφαλείας μπορεί 

να είναι ελαττωματική. Αυτό θα μειώσει 

την επίδραση συγκράτησης των ζωνών 

ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

SEAT Ibiza, 2019 - 2020: Ο εύκαμπτος 

σωλήνας κενού μεταξύ του σερβόφρενου 

και της αντλίας μπορεί να είναι 

ελαττωματικός. Κατά συνέπεια, το λάδι 

κινητήρα μπορεί να διαρρεύσει και να 

βλάψει την υποβοήθηση του φρένου, 

μειώνοντας την απόδοση των φρένων και 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

SEAT Exeo (3R), 2009 - 2013: Σε 

περίπτωση ατυχήματος με ενεργοποίηση 

αερόσακου, το περίβλημα της γεννήτριας 

αερίου αερόσακου συνοδηγού μπορεί 

να εκραγεί. Τα θραύσματα από τη 

γεννήτρια αερίου μπορεί να προκαλέσουν 

τραυματισμούς.

SEAT Tarraco, 2020: Το πάχος του 

τοιχώματος της δεξαμενής καυσίμου είναι 

ανεπαρκές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε 

περίπτωση ατυχήματος.

SEAT Alhambra, 16/01/2015 

- 10/12/2015, VIN’s: 

VSSZZZ7NZFV515214 – 525502, 

VSSZZZ7NZGV500011 – 716689: 

Ένας πυκνωτής της μονάδας ελέγχου 

αερόσακου μπορεί να έχει ανεπαρκή 

θερμική επεξεργασία.  Κατά συνέπεια, ο 

πυκνωτής μπορεί να αποτύχει, πράγμα 

που θα μπορούσε να οδηγήσει τη μονάδα 

ελέγχου αερόσακου να ανιχνεύσει μια μη 

εμφανιζόμενη μετωπική σύγκρουση και να 

ενεργοποιήσει τους αερόσακους και τους 

προεντατήρες seatbealt, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

SKODA Octavia, 21/11/2019 - 11/05/ 

2020: Η υπηρεσία eCall ενδέχεται να 

μην λειτουργεί σωστά και το κέντρο 

συντονισμού κλήσεων/διάσωσης 

δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω 

έλλειψης σύνδεσης ήχου και μετάδοσης 

δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός δεν 

θα μπορέσει να λάβει βοήθεια μέσω του 

συστήματος σε περίπτωση σφάλματος ή 

ατυχήματος.

SKODA Kamiq, Scala, 02/2019 - 

09/2019: Οι ραφές των καλυμμάτων 

καθισμάτων μπορεί να είναι 

ελαττωματικές. Αυτό μπορεί να επηρεάσει 

την προστατευτική λειτουργία των 

πλευρικών αερόσακων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμών σε περίπτωση 

ατυχήματος.

SKODA Suberb, 01/2015 - 08/2015: 

Πιθανό ελάττωμα στην μονάδα ελέγχου 

αερόσακου (ACU). Αυτό μπορεί να 

επηρεάσει την καλή λειτουργία των 

αερόσακων και των προεντατήρων ζώνης 

ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

SMART Fortwo, Forfour, 22/05/2019 

- 28 /05/2019: Οι εσωτερικές 

συγκολλήσεις στους κύριους εκτροπείς 

κελιών (σύνδεση μεταξύ των 

μεμονωμένων κελιών και των ενοτήτων 

κελιών) του συσσωρευτή υψηλής τάσης 

μπορεί να μην ανταποκριθούν στις 
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προδιαγραφές και θα μπορούσαν να 

σπάσουν, διακόπτοντας την ηλεκτρική 

επαφή μέσα στην μπαταρία. Αυτό θα 

είχε ως αποτέλεσμα την άμεση βλάβη 

ολόκληρης της μπαταρίας, αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος. Επιπλέον, 

μπορεί να εμφανιστεί βολταϊκό τόξο στην 

κατεστραμμένη μπαταρία, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς.

SUBARU  Forester, 2015 και 2018: Μια 

ηλεκτρική σύνδεση που αποτελεί μέρος 

του συστήματος ανίχνευσης επιβατών 

μπορεί να χαλαρώσει ή να είναι ασταθής. 

Ως αποτέλεσμα, το σύστημα δεν θα είναι 

σε θέση να ανιχνεύσει εάν το κάθισμα 

είναι κατειλημμένο και συνεπώς μπορεί να 

απενεργοποιήσει τον αερόσακο.

SUBARU Legacy, Outback, Impreza, 

2008 και 2010 (Impreza), 2004 και 

2009 (Legacy, Outback): Ο σύνδεσμος 

πλεξούδας καλωδίωσης αντλίας καυσίμου 

μπορεί να υπερθερμανθεί και να λιώσει, 

προκαλώντας την απενεργοποίηση 

της αντλίας καυσίμου. Ως αποτέλεσμα, 

ο κινητήρας θα σταματήσει ή δεν θα 

μπορέσει να ξεκινήσει, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

SUBARU Impreza, XV and Crosstrek, 

01/01/2017 - 06/08/2018: 

Οι βαλβίδες θετικού εξαερισμού 

στροφαλοθαλάμου (PCV) ενδέχεται να 

έχουν κατασκευαστεί ακατάλληλα. Κατά 

συνέπεια, θα μπορούσαν να σπάσουν, 

επιτρέποντας στο λάδι να εισέλθει στον 

θάλαμο καύσης, οδηγώντας σε απώλεια 

ισχύος κινητήρα και αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

SUBARU Impreza, XV, Forester, 

Crosstrek, 2017 και 2020: Λόγω 

ακατάλληλου προγραμματισμού της 

μονάδας ελέγχου κινητήρα (ECM), το 

πηνίο ανάφλεξης μπορεί να ενεργοποιηθεί 

περισσότερο από ό τι έχει σχεδιαστεί 

μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. 

Εάν το πηνίο ανάφλεξης παραμείνει 

ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, η εσωτερική του θερμοκρασία 

μπορεί να αυξηθεί, γεγονός που θα 

μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 

και πυρκαγιάς.

SUBARU Impreza, Impreza, XV, 

Crosstrek, 2017 και 2019: Η 

στεγανοποίηση των εύκαμπτων σωλήνων 

φρένων μπορεί να είναι ανεπαρκής. Ως 

αποτέλεσμα, το υγρό φρένων μπορεί 

να διαρρεύσει στον δρόμο, θέτοντας σε 

κίνδυνο στην κυκλοφορία οχημάτων.

SUZUKI Grand Vitara, 1998 και 

1999: Τα οχήματα που επηρεάστηκαν 

ενδέχεται να είναι εφοδιασμένα 

με γεννήτριες αερίου Takata στον 

αερόσακο οδηγού χωρίς αζίδιο (NADI), 

στις οποίες η ανεπαρκής στεγανοποίηση 

θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο 

υγρασίας και συνεπώς να οδηγήσει 

στην αποσύνθεση του προωθητικού. 

Εάν αναπτυχθεί ο αερόσακος, αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει την μειωμένη 

ανάπτυξη  ή την έκρηξη της γεννήτριας 

αερίου. Σε περίπτωση μειωμένης 

ανάπτυξης δεν παρέχεται προστατευτικό 

αποτέλεσμα. Σε περίπτωση υπερπίεσης, 

τα μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν να 

διασκορπιστούν στο εσωτερικό του 

οχήματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

προκαλέσει σοβαρούς ή θανατηφόρους 

τραυματισμούς στους επιβάτες του 

οχήματος.

T 
TOYOTA Yaris, 06/07/2020 - 

03/10/2020: Ο μεταλλικός βραχίονας 

αγκύρωσης ζώνης ασφαλείας στο πίσω 

κεντρικό κάθισμα ενδέχεται να μην έχει 

κατασκευαστεί σωστά. Κατά συνέπεια, η 

ζώνη ασφαλείας μπορεί να υποστεί βλάβη 

από την αιχμηρή άκρη του υποστηρίγματος 

κατά την διάρκεια του αποτελέσματος μιας 

σύγκρουσης, επηρεάζοντας αρνητικά την 

προστατευτική λειτουργία της και που 

αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

TOYOTA  Proace, 19/11/2019 -  

05/12/ 2019: Ο μηχανισμός ασφάλισης 

του πίσω καθίσματος μπορεί να μην 

λειτουργεί σωστά. Ως αποτέλεσμα, το 

κάθισμα μπορεί να ολισθήσει ακούσια σε 

περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο τραυματισμού.

TOYOTA Aygo,Yaris, Aygo 03/06/2020 

-15/06/2020, Yaris 02/06/2020 

-19/06/2020: Σε οχήματα εξοπλισμένα 

με πρόσθια φώτα προβολέων, το κινητό 

μέρος για την εξασθένιση των προβολέων 

θα μπορούσε να παραμορφωθεί λόγω 

λανθασμένης διαδικασίας εξασθένισης. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία 

μετάβασης από την δέσμη πορείας στην 

δέσμη διασταύρωσης ή από την δέσμη 

διασταύρωσης στην δέσμη πορείας, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

TOYOTA Hilux, 23/08/2018 - 

30/05/2019: Το έμβολο μπορεί να 

σπάσει ενεργοποιώντας επανειλημμένα το 

πεντάλ φρένου.Αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε απώλεια υποβοήθησης πέδησης και 

αυξημένη απόσταση ακινητοποίησης, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

TOYOTA GR Supra, 13/03/2019 - 

05/04/ 2019: Λόγω λανθασμένης 

διαμόρφωσης, υπό υψηλές καταπονήσεις 

μπορεί να παρουσιαστεί βλάβη κόπωσης 

λόγω κραδασμών στην περιοχή της 

αυλάκωσης της ράβδου διεύθυνσης.

TOYOTA  Proace City, 17/12/ 2019 

-14/01/ 2020: Οι άκρες του τιμονιού 

μπορούν να σπάσουν υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες κίνησης (π.χ. διέλευση από 

λακκούβες, πρόσκρουση τροχού). Αυτό 

μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα 

διεύθυνσης του οχήματος, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

TOYOTA C-Hr hybrid, 05/01/2020 

- 21/01/ 2020 (K53BX), 07- 

08/01/2020 (K54BX): Τα εμπρόσθια 

δεξιά ακραξόνια μπορεί να έχουν 

παραχθεί με χαμηλότερη αντοχή υλικού. 
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Εάν ένα επηρεαζόμενο όχημα κινείται 

συχνά υπό ορισμένες συνθήκες όπου 

εφαρμόζεται μεγαλύτερη ροπή στους 

εμπρόσθιους άξονες, όπως ταχεία 

επιτάχυνση κατά την εκκίνηση, ο άξονας 

μπορεί να σπάσει, οδηγώντας σε απώλεια 

κινητήριας δύναμης και αυξημένο κίνδυνο 

ατυχήματος.

TOYOTA Prius, 12/07/2019 - 

31/07/2019: Ενδέχεται να παρουσιαστεί 

ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα στον πίνακα 

οργάνων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία του ταχύμετρου, του 

χιλιομετρητή και του μετρητή καυσίμου, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

TOYOTA  Hiace, Land Cruiser Prado, 

Hiace 05/05/2019, Land Cruiser 

Prado 11/03/2019 - 14/05/2019: 

Λόγω εσφαλμένων οδηγιών για τον 

βαθμό σύσφιξης, ο σωλήνας καυσίμου 

που συνδέει την αντλία καυσίμου με 

τον κύριο σωλήνα καυσίμου μπορεί να 

χαλαρώσει από τις δονήσεις του κινητήρα. 

Ως αποτέλεσμα, το καύσιμο μπορεί να 

διαρρεύσει και να προκαλέσει τη διακοπή 

του κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

TOYOTA Auris HV, Prius, Prius+, 

05/2/2014 - 06/11/2015 (Prius), 

03/05/ 2014 - 02/12/2018 (Auris 

HV),12/09/2014 -24/03/2016 

(Prius+): Τα συγκεκριμένα τρανζίστορ 

στον μετατροπέα ώθησης της Μονάδας 

Ευφυούς Ισχύος (IPM) μπορούν να 

υποστούν βλάβη από την υψηλή θερμική 

καταπόνηση που προκαλείται από 

επαναλαμβανόμενη κίνηση υπό ορισμένα 

πρότυπα τρόπων οδήγησης υψηλού 

φορτίου (π.χ. από στάση, εφαρμογή 

σχεδόν πλήρους επιταχυντή (γκάζι) 

και στη συνέχεια βαθμιαία περαιτέρω 

επιτάχυνση σε πλήρη ενεργοποίηση 

επιταχυντή). Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

το υβριδικό σύστημα να κλείσει χωρίς 

να εισέλθει σε λειτουργία ασφαλείας. Ως 

αποτέλεσμα, το όχημα μπορεί να χάσει 

κινητήρια δύναμη κατά την κίνηση σε 

υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο ατυχήματος.

TOYOTA RAV4, 25/09/2019 - 

26/10/2019: Ένα ελάττωμα υλικού 

μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές στους 

εμπρόσθιους βραχίονες ελέγχου. Αυτό 

θα επηρεάσει την καλή λειτουργία αυτών 

των εξαρτημάτων, γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του 

οχήματος.

TOYOTA RAV4, 25/09/2019 - 

26/10/2019: Οι εμπρόσθιοι κάτω 

βραχίονες μπορεί να έχουν ρωγμές σε 

ορισμένα τμήματα της επιφάνειάς τους, 

γεγονός που μπορεί να τους αναγκάσει 

να σπάσουν και να διαχωριστούν από το 

συγκρότημα του εμπρόσθιου τροχού. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου 

του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

TOYOTA Corolla, 17/12/2018 - 

28/02/ 2019: Ο εκτροπέας ανέμου 

στην πανοραμική οροφή μπορεί να 

είναι ανεπαρκώς συνδεδεμένος. Ως 

αποτέλεσμα, μπορεί να σπάσει και να 

πέσει στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο 

την κυκλοφορία οχημάτων.

TOYOTA Yaris GRMN, 18/07/2017-

12/04/2018: Το διαχωριστικό ρητίνης 

παροχής καυσίμου μεταξύ του ψεκαστήρα 

καυσίμου και της κυλινδροκεφαλής του 

κινητήρα δεν έχει την κατάλληλη θερμική 

αντίσταση. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε 

να παραμορφωθεί, μειώνοντας τη  

στεγανότητα της κεφαλής του ψεκαστήρα, 

με αποτέλεσμα τη διαρροή καυσίμου και 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

TOYOTA Celica, RAV4, Starlet, Yaris, 

05/06/1997- 31/08/1999 (RAV4), 

07/07/1997 -19/07/1999 (Celica), 

15/10/1997 -23/12/1998 (Starlet), 

18/09/1998 -31/05/1999 (Yaris): 

Το προωθητικό νιτρικό αμμώνιο 

που χρησιμοποιείται στην συσκευή 

φουσκώματος αερόσακου μπορεί να 

παρουσιάσει αλλοίωση υλικού με την 

πάροδο του χρόνου λόγω υποβάθμισης 

που συμβαίνει μετά από παρατεταμένη 

έκθεση σε υψηλή απόλυτη υγρασία, 

υψηλές θερμοκρασίες και εναλλαγή 

υψηλών θερμοκρασιών. Σε περίπτωση 

που αναπτυχθεί ο αερόσακος, μπορεί 

να μην αναπτυχθεί πλήρως ή η 

υπερβολική εσωτερική πίεση μπορεί 

να προκαλέσει ρήξη του σώματος του 

αερόσακου και μεταλλικά θραύσματα 

να περάσουν από το υλικό του 

μαξιλαριού προκαλώντας τραυματισμό 

στους επιβαίνοντες.

TOYOTA Corolla, Matrix, Voltz, 

01/2002 - 01/2008: Η γεννήτρια 

αερίου του αερόσακου συνοδηγού μπορεί 

να είναι ελαττωματική. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, 

προκαλώντας τραυματισμούς στους 

επιβάτες.

TOYOTA Camry, 19/08/2019 - 06/09/ 

2019: Στα οπίσθια συγκροτήματα 

ζώνης ασφαλείας διπλής κατάστασης 

κλειδώματος, το ελατήριο στον μηχανισμό 

ασφάλισης του αισθητήρα ιμάντα μπορεί 

να έχει τοποθετηθεί σε λανθασμένη 

θέση. Κατά συνέπεια, το ελατήριο μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά το κλείδωμα της 

ζώνης ασφαλείας, αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο τραυματισμών σε περίπτωση 

ατυχήματος.

TOYOTA Yaris, 02/10/2003 - 

28/10/2005: Τα οχήματα ενδέχεται 

να έχουν εφοδιαστεί με ακατάλληλο 

ανταλλακτικό διογκωτικό αερόσακου. 

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος 

ο αερόσακος μπορεί να μην αναπτυχθεί 

σωστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμών.

TOYOTA /Lexus Avensis, Avensis 

Verso, Corolla, Yaris, Lexus SC430, 

2001 και 2014: Η γεννήτρια αερίου 

του αερόσακου συνοδηγού μπορεί να 

είναι ελαττωματική. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη διόγκωση και 
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εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων 

όταν ενεργοποιείται ο αερόσακος, 

προκαλώντας τραυματισμούς στους 

επιβαίνοντες.

V 
VOLVO S60, S80, 2001 και 2003: 

Το προωθητικό νιτρικό αμμώνιο 

που χρησιμοποιείται στην συσκευή 

φουσκώματος αερόσακου μπορεί να 

παρουσιάσει αλλοίωση υλικού με την 

πάροδο του χρόνου λόγω υποβάθμισης 

που συμβαίνει μετά από παρατεταμένη 

έκθεση σε υψηλή απόλυτη υγρασία, 

υψηλές θερμοκρασίες και εναλλαγή 

υψηλών θερμοκρασιών. Σε περίπτωση 

που αναπτυχθεί ο αερόσακος, μπορεί να 

μην αναπτυχθεί πλήρως  ή η υπερβολική 

εσωτερική πίεση μπορεί να προκαλέσει 

ρήξη του σώματος του αερόσακου και 

μεταλλικά θραύσματα μπορεί να περάσουν 

από το υλικό του μαξιλαριού προκαλώντας 

τραυματισμό στους επιβαίνοντες.

VOLVO XC40, 2020: Οι κοχλίες στην 

Μονάδα Αποσύνδεσης Μπαταριών (BDU), 

ένα μέρος της μπαταρίας Υψηλής Τάσης 

(HV), δεν είναι σφιγμένοι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές. Ως αποτέλεσμα, το 

αυτοκίνητο μπορεί να μην είναι σε θέση 

να φορτίσει, να κινηθεί ή να ξεκινήσει, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

VOLVO XC60, 2018 - 2020: 

Το περικόχλιο στερέωσης του 

τμήματος στήριξης των εμπρόσθιων 

υαλοκαθαριστήρων δεν είναι σφιγμένο 

με την σωστή ροπή σύσφιγξης. Ως 

αποτέλεσμα, οι υαλοκαθαριστήρες 

εμπρόσθιου παρμπρίζ ενδέχεται να 

παρουσιάζουν δυσλειτουργία αυξάνοντας 

τον κίνδυνο ατυχήματος.

VOLVO S80, S60, V70, XC70, S60cc, 

V60, XC60, V60cc, V40, V40cc, 2014 

και 2018: Ενδέχεται να παραμείνουν 

φυσαλίδες αέρα στο σύστημα ψύξης του 

κινητήρα κατά την πλήρωση του ψυκτικού 

μέσου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ανεπαρκή ψύξη και βλάβη στον κινητήρα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον 

χώρο του κινητήρα.

VOLVO S80, S60, V70, XC70, S60cc, 

V60, XC60, V60cc, V40, V40cc, 

2014 και 2017: Μπορεί να παραμείνουν 

φυσαλίδες αέρα στο σύστημα ψύξης του 

κινητήρα μετά την πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. Κατά συνέπεια, η ψύξη του κινητήρα 

μπορεί να είναι μειωμένη, προκαλώντας 

υπερθέρμανση του κινητήρα, 

προκαλώντας ζημιά ή ακόμα και πυρκαγιά.

VOLVO S80 - V70 - XC70 - XC60 

- S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - 

S60CC, 2007 και 2020: Η αντοχή υλικού 

του χάλυβα του καλωδίου της ζώνης 

ασφαλείας μπορεί να μειωθεί με τον 

χρόνο. Κατά συνέπεια, το προστατευτικό  

περιοριστικό αποτέλεσμα των ζωνών 

ασφαλείας θα μπορούσε να μειωθεί, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε 

περίπτωση ατυχήματος.

VOLVO S60 V60, 2016-2018: Θα 

μπορούσαν να συσσωρευτούν στο 

σύστημα εισαγωγής του κινητήρα 

υπερβολικές εναποθέσεις άνθρακα. 

Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία του 

αέρα εισαγωγής θα μπορούσε να 

αυξηθεί, προκαλώντας την τήξη και την 

παραμόρφωση της πολλαπλής εισαγωγής 

του κινητήρα. Αυτό θα μπορούσε να 

προξενήσει ακινητοποίηση του  κινητήρα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων ή 

ακόμα και να πιάσει φωτιά η περιοχή του 

κινητήρα.

VOLVO  S60, V60 , V60cc, S90, 

V90, V90CC , S90L, XC40 , XC60 

, XC90, 2019 - 2020: Το λογισμικό 

του Ενεργού Κύριου Τομέα Ασφάλειας 

(ASDM) μπορεί να είναι ελλιπές. Κατά 

συνέπεια, τα επερχόμενα εμπόδια θα 

μπορούσαν να παραμείνουν απαρατήρητα 

και το Αυτόματο Σύστημα Πέδησης 

Έκτακτης Ανάγκης (AEB) ενδέχεται να μην 

ενεργοποιηθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

VOLVO S60, V60, V70, V40, V40CC, 

2016 και 2017: Θα μπορούσαν να 

συσσωρευτούν στο σύστημα εισαγωγής 

του κινητήρα υπερβολικές εναποθέσεις 

άνθρακα. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία 

του αέρα εισαγωγής θα μπορούσε να 

αυξηθεί, προκαλώντας την τήξη και την 

παραμόρφωση της πολλαπλής εισαγωγής 

του κινητήρα. Αυτό θα μπορούσε να 

προξενήσει ακινητοποίηση του  κινητήρα, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων ή 

ακόμα και να πιάσει φωτιά η περιοχή του 

κινητήρα.

VOLVO S60, V60, V70, V40 and V40CC, 

2016 και 2017: Θα μπορούσαν να 

συσσωρευτούν στο σύστημα εισαγωγής 

του κινητήρα υπερβολικές εναποθέσεις 

άνθρακα. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία του 

αέρα εισαγωγής θα μπορούσε να αυξηθεί, 

προκαλώντας την τήξη και την παραμόρφωση 

της πολλαπλής εισαγωγής του κινητήρα. Αυτό 

θα μπορούσε να προξενήσει ακινητοποίηση 

του  κινητήρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχημάτων ή ακόμα και να πιάσει φωτιά η 

περιοχή του κινητήρα.

VW Passat, Crafter, Fox, Polo, 

11/2005 και 08/2009: Τα οχήματα 

που επηρεάζονται μπορεί να έχουν 

εφοδιαστεί με γεννήτριες αερίου Takata 

που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την 

είσοδο υγρασίας και έτσι να οδηγήσουν 

στην υποβάθμιση του προωθητικού. 

Εάν ο αερόσακος αναπτυχθεί,  μπορεί 

να προκαλέσει έκρηξη, και την είσοδο 

μεταλλικών εξαρτημάτων, προκαλώντας 

τραυματισμούς στους επιβαίνοντες.

VW Polo, 09/03/2020 - 25/5/2020: 

Οι διπλές πίσω πόρπες ζώνης ασφαλείας 

μπορεί να υποστούν ζημιά λόγω 

κατασκευαστικού σφάλματος και να έχουν 

μειωμένη αντοχή. Αυτό θα μπορούσε να 

μειώσει το προστατευτικό/περιοριστικό 

αποτέλεσμα των ζωνών ασφαλείας, 
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αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε 

περίπτωση ατυχήματος.

VW Phaeton, 18 /06/2008 - 

31/07/2008: Η κόλληση του γυάλινου 

καλύμματος στην ολισθαίνουσα οροφή 

μπορεί να είναι ανεπαρκής λόγω ρύπων 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας 

κατασκευής. Ως αποτέλεσμα, το γυάλινο 

κάλυμμα μπορεί να αποκολληθεί εντελώς 

ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, 

θέτοντας σε κίνδυνο στην κυκλοφορία 

οχημάτων.

VW Tiguan Allspace, 26/06/2020 - 

15/07/2020: Λόγω κατασκευαστικού 

σφάλματος, ο μηχανισμός ρύθμισης 

στο πλαίσιο της πλάτης του εμπρόσθιου 

καθίσματος μπορεί να είναι ελαττωματικός 

ή εσφαλμένα συγκολλημένος. Κατά 

συνέπεια, η σταθερότητα του ερεισίνωτου 

του καθίσματος και η περιοριστική 

επίδρασή του σε περίπτωση σύγκρουσης 

οπίσθιας πρόσκρουσης μπορεί να 

επηρεαστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

τραυματισμού.

VW Golf, 11/05/2020 -18/11/2020: 

Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης 

ενδέχεται να μην λειτουργεί. Ως εκ 

τούτου, το σύστημα δεν μπορεί να 

βοηθήσει τους επιβάτες του αυτοκινήτου 

επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό 

κέντρο/κέντρο συντονισμού διάσωσης σε 

περίπτωση ατυχήματος.

VW Touareg, 19/09/2019 - 

29/11/2019: Μια γραμμή λαδιού στο 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορεί να 

έχει κατασκευαστικό ελάττωμα. Κατά 

συνέπεια, το λάδι μπορεί να διαρρεύσει 

στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την 

κυκλοφορία οχημάτων.

VW Polo, 20/02/2020 - 

11/03/2020: Οι διπλές πίσω 

πόρπες ζώνης ασφαλείας μπορεί να 

υποστούν ζημιά λόγω κατασκευαστικού 

σφάλματος και να έχουν μειωμένη 

αντοχή. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει 

το προστατευτικό/περιοριστικό 

αποτέλεσμα των ζωνών ασφαλείας, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού 

σε περίπτωση ατυχήματος.

VW Passat, Golf, 11/1997 - 12/1999: 

Οι γεννήτριες αερίου οδηγού-αερόσακου 

Takata (γεννήτριες "NADI" (εκκινητή 

διόγκωσης χωρίς αζίδιο )  που 

παρήχθησαν κατά τη  διάρκεια του 1997-

1999 ενδέχεται να είναι ελαττωματικές. 

Η VW χρησιμοποίησε αυτές τις γεννήτριες 

αερίου αποκλειστικά σε οχήματα με 

ξύλινο χείλος τιμονιού (εκείνη την εποχή 

μια επιλογή εξοπλισμού). Εσωτερικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι σε περίπτωση 

ατυχήματος το περιοριστικό αποτέλεσμα 

του αερόσακου οδηγού NADI μπορεί να 

μην είναι πάντοτε πλήρως εγγυημένο. 

Συνεπώς, δεν διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις 

για την προστασία από αερόσακο σε 

περίπτωση ατυχήματος.

VW Passat, Arteon, 14/02/2018 - 

04/07/ 2019: Η ράβδος πίεσης πεντάλ 

φρένου μπορεί να είναι ελαττωματική. 

Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση βλάβης 

του ηλεκτρομηχανικού ενισχυτή φρένων, 

η προσπάθεια που απαιτείται για την 

ενεργοποίηση του φρένου αυξάνεται 

σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

VW Tiguan, 24/10/ 2015 - 

30/06/2019: Η αεροτομή της οροφής 

μπορεί να μην είναι αρκετά ασφαλισμένη 

λόγω λανθασμένου συγκολλητικού 

δεσμού. Ως αποτέλεσμα, η αεροτομή 

μπορεί να αποκολληθεί σε κίνηση, 

θέτοντας σε κίνδυνο την  κυκλοφορία 

οχημάτων.

VW T-Cross, 20 /05/ 2019 - 

21/06/2019: Ο σύνδεσμος στο 

ακροφύσιο εκκένωσης της γεννήτριας 

αερίου για τον αερόσακο κουρτίνας μπορεί 

να έχει συγκολληθεί ακατάλληλα. Σε 

περίπτωση ατυχήματος που ενεργοποιεί 

τον αερόσακο κουρτίνας, η άρθρωση 

θα μπορούσε να αποτύχει μειώνοντας 

την σωστή ανάπτυξη του αερόσακου, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.

VW Polo, 22/09/2019 - 06/02/2020: 

Λόγω εσφαλμένων κλειστών βαλβίδων 

αντεπιστροφής στις γραμμές κενού, 

το λάδι μπορεί να αναρροφηθεί στο 

ενισχυτικό φρένων, καταστρέφοντας την 

εσωτερική του μεμβράνη. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία της υποβοήθησης 

ισχύος πέδησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

VW Touareg, 21/12/2016 - 

19/02/2019: Η κοχλιωτή σύνδεση 

μεταξύ του άξονα διεύθυνσης και του 

κιβωτίου διεύθυνσης μπορεί να μην 

έχει σφιχτεί επαρκώς και μπορεί να 

χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου. 

Αυτό θα επηρεάσει την κατευθυντικότητα  

του οχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

ατυχήματος.

VW BORA, CLASSICO, FOX, GOLF, 

JETTA, NEW BEETLE, PASSAT, POLO, 

SURAN, SAVEIRO, TIGUAN, TOUAREG, 

WAGON, 06/01/2006 -19/12/2018: 

Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν 

αρχικά για εσωτερικούς σκοπούς της 

Volkswagen AG ενδέχεται να μην είχαν 

τροποποιηθεί σωστά πριν πωληθούν στο 

ευρύ κοινό. Υπάρχει πιθανότητα ορισμένα 

συστήματα ασφαλείας αυτών των 

αυτοκινήτων να μην έχουν τροποποιηθεί 

σωστά για χρήση στον δρόμο.

VW Tiguan, Touran,10/10/2019 - 

11/10/2019: Το πάχος του τοιχώματος 

της δεξαμενής καυσίμου είναι ανεπαρκές. 

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος 

θα μπορούσε να σπάσει και να διαρρεύσει 

καύσιμο αυξάνοντας τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς ή έκρηξης.


