
A Jaguar e Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, modelos Range Rover Evoque, chassis finais JT002128 a JT002685 e chassi JH280736; Discovery Sport,
chassis finais JT203261 a JT203915; e Range Rover Velar, chassis finais JA717721 a JA734381, ano/modelo 2018, fabricados de 05 de maio de 2016 a 31 de janeiro de 2018, bem como
os veículos Jaguar, modelos Jaguar XE, chassis finais CP28815 a CP36364, e Jaguar F-PACE, chassis finais JA269891 a JA282924, ano/modelo 2018, fabricados de 18 de outubro de 2017
a 29 de janeiro de 2018, a comparecer a uma concessionária Jaguar Land Rover para a substituição da flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros dos veículos acima envolvidos.

Land Rover Range Rover Evoque - 99JVA2BX0JT002128 a 99JVA2BXXJT002685 e SALVA5BX2JH280736
Land Rover Discovery Sport - 99JCA2BX0JT203261 a 99JCA2BXXJT203915
Land Rover Range Rover Velar - SALYA2BX0JA717721 a SALYA2BXXJA734381
Jaguar XE - SAJAB4BXXJCP28815 a SAJAB4BXXJCP36364
Jaguar F-PACE - SADCA2BX0JA269891 a SADCA2BXXJA282924

Componentes envolvido: flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros.

Defeito: as flautas de combustível não foram fabricadas seguindo as especificacões corretas, podendo ocorrer vazamento de combustível dentro do compartimento do motor.

Risco: caso o combustível vaze para o compartimento de motor e entre em contato com uma superfície quente, haverá um maior risco de incêndio podendo gerar, em alguns casos, risco de 
acidente com danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou a terceiros.

Até o momento nenhum acidente foi registrado no Brasil.

Solução: as concessionárias autorizadas Jaguar Land Rover vão substituir gratuitamente a flauta de combustível do motor a gasolina 2.0 litros dos veículos envolvidos.

O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente 60 minutos.
Data de início do atendimento: 17 de abril de 2018.

Informações de Contato: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha entre em contato com a concessionária autorizada Land Rover de sua preferência, 

com a Central de Relacionamento com o Cliente Land Rover através do telefone 0800 012 2733, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail cliente@landrover.com.br, 

ou ainda pelo site www.landrover.com.br
No caso dos veículos Jaguar, entre em contato com a concessionária Jaguar de sua preferência, com a Central de Relacionamento com o Cliente Jaguar através do telefone 

0800 729 1420, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo e-mail cliente@jaguarbrasil.com.br, ou ainda pelo site www.jaguarbrasil.com.br
Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Jaguar Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

Este anúncio também estará disponível nos sites www.landrover.com.br e www.jaguarbrasil.com.br

Trânsito seguro: eu faço a diferença.
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