
comunicado de recall
VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELOS S60, V60 e V40

Veículo Volvo S60

Data/Período de fabricação de 05/07/2010 a 15/04/2015
Chassis envolvidos:
YV1FS485BB2025859 até YV1FS48HBE2286921

Veículo Volvo V60

Data/Período de fabricação: 18/09/2011
Chassi envolvido:
YV1FW485BC1050986

Veículo Volvo V40

Data/Período de fabricação: 16/08/2012 e 17/08/2012
Chassis envolvidos:
YV1MV4851D2003995 e YV1MV4851D2005957

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos 
veículos da marca Volvo modelos S60, V60 e V40, acima referidos, para comparecerem 
a uma Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, de forma gratuita, a substituição 
da junta do coletor de escapamento e a modificação da válvula by-pass do sistema de 
refrigeração do motor.
 
Defeito: sob determinadas condições de condução, como em casos de alta carga 
aplicada ao motor (subidas íngremes ou reboque) ou aceleração forte logo após partida
a frio, especificamente em baixas temperaturas, a temperatura no cabeçote do motor 
poderá aumentar excessivamente e causar vazamento de óleo do motor e/ou líquido
de arrefecimento do motor. 
 
Riscos e implicações: em razão da referida falha, caso haja vazamento do óleo do motor 
e este atinja alguma superfície quente, haverá risco de incêndio no compartimento
do motor, o que pode acarretar danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo
e a terceiros.
 
Início do atendimento: 09/11/2016.
 
Medidas preventivas e corretivas: instalação de nova junta do escapamento
e modificação da válvula by-pass do sistema de arrefecimento do motor.  
 
Locais de atendimento e duração: o atendimento gratuito para correção do defeito acima 
referido será realizado na Rede de Concessionárias Volvo, com duração de 2 (duas) horas.
 
Contato: Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo –
pelo telefone 0800 707 7590 (das 6h às 22h, 7 dias por semana) ou pelo e-mail
sac.volvocars@volvocars.com. 
 
Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil
destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

VOLVO CAR BRASIL
www.volvocars.com.brTodos juntos fazem um trânsito melhor.


