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حملة �سيانة جلهاز نفخ الو�سادة الهوائية للراكب 
الأمامي يف الإمارات العربية املتحدة

بالتن�شيق مع اإدارة حماية امل�شتهلك بوزارة االقت�شاد، ومتا�شًيا مع حر�ص الوزارة 
االإم��ارات  اأ�شواق  يف  املطروحة  املنتجات  جلميع  م�شتمرة  مراجعة  اإج��راء  على 
�شركة  تعلن  الدولة،  يف  للم�شتهلكني  الالزمة  احلماية  وتوفري  املتحدة  العربية 
الفطيم هوندا عن اإطالق حملة �شيانة ل�شيارات هوندا City موديل اأعوام 2005 
اأع��وام 2004  موديل   Jazz و  اأع��وام 2004 - 2008،  موديل   Civic و   ،2008 -
- 2008، وStream موديل عامي 2004-2005، وCR-V موديل اأعوام 2004 - 

.2008
وكانت �شركة هوندا موتور قد �شرحت اأنه قد لوحظ يف بع�ص ال�شيارات احتمال 
حدوث انخفا�ص يف كثافة مادة النفخ بالو�شادة الهوائية جهة الراكب االأمامي، 

مما قد يوؤدي اإلى انطالق الو�شادة على نحو غري �شحيح. 

موتور  هوندا  بني  م�شرتك  ب�شكل  اتخاذه  مت  قد  ال�شيارات  ا�شتدعاء  قرار  وكان 
العربية  االإم��ارات  يف  امل�شتهلك  حماية  اإدارة   - االقت�شاد  وزارة  وبني  كومباين 
املتحدة الإجراء حملة �شيانة وفح�ص على ال�شيارات املتاأثرة املوجودة يف االإمارات 
العربية املتحدة، والقيام بتغيري القطع املتاأثرة باأخرى معدلة ل�شمان توفري راحة 
البال لعمالئنا الكرام. و�شيجرى ا�شتبدال هذه القطع ابتداًء من 15 يونيو 2015.
وب���ن���اء ع��ل��ى م��ات��ق��دم ت���دع���و ���ش��رك��ة ال��ف��ط��ي��م ه���ون���دا ع��م��الءه��ا ال���ك���رام 
م���ن م��ال��ك��ي ����ش���ي���ارات ه���ون���دا، وال���ت���ي ت��ق��ع اأرق���ام���ه���ا ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة �شمن 
ن��ط��اق االأرق�����ام امل���ذك���ورة اأدن�����اه، اإل���ى االت�����ش��ال مب��رك��ز ال��ع��ن��اي��ة بالعمالء 
االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  زي������ارة  اأو   800-HONDA امل���ج���اين  ال���رق���م   ع��ل��ى 
�شيانة  مراكز  لدى  ال�شيارة  و�شيانة  لفح�ص  موعد  الأخذ    www.honda.ae

�شركة الفطيم هوندا.

وزارة االقت�شاد

 للمزيد من املعلومات، يرجى االت�شال ب�شركة امل�شروعات التجارية على الهاتف:
www.honda.ae اأو زيارة املوقع االإلكرتوين ، )800-46632( 800-HONDA

يرجى مالحظة اأن رقم تعريف ال�شيارة VIN اأو رقم الهيكل )ال�شا�شيه( يظهر يف لوحة مثبتة على عار�شة الباب وكذلك على لوحة مثبتة يف اأعلى لوحة القيادة من طرف ال�شائق.

عدد ال�سياراتنطاق رقم املركبة التعريفي�سنة ال�سنعالنوعاملوديل
CR-VRD520044C401822 - 4C401081358
CR-VRD720055C401988 - 5C400015820
CR-VRD720066C410538 - 6C4005611,327
CR-VRE420077C416504 - 7C4000082,631
CR-VRE420088C401636 - 8C400097500
CityGD620055P030686 - 5P0200011,046
CityGD620066P060439 - 6P0603792
CityGD620088P061370 - 8P0600658
CityGD820088P080661 - 8P0802286
CivicES120044S401361 - 4S400661342
CivicES120055S401019 - 5S400023513
CivicES820044S409725 - 4S405653523
CivicES820055S410577 - 5S4019001,050
CivicFD120066S414995 - 6S4000316,452
CivicFD120077S415472 - 7S4000016,298
CivicFD120088S411056 - 8S4000024,540
JazzGD120044S400662 - 4S400308147
JazzGD120055S400575 - 5S400026354
JazzGD320066S400695 - 6S400010507
JazzGD320077S400866 - 7S400001562
JazzGD320088S400309 - 8S400001205

StreamRN320044S400117 - 4S40001310
StreamRN320055S400075 - 5S40000112


