
Wady fabryczne zgłoszone do UOKiK w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2016

 BMW X3 (F25) oraz X4 (F26) wyprodukowane od września 2010 r. do kwietnia 2016 r. w 
Niemczech - w trakcie eksploatacji mogą ulegać uszkodzeniu wsporniki układu mocowania 
fotelików dziecięcych ISOFIX. W przypadku nadmiernego naprężenia wibracyjnego w 
zależności od kategorii fotelika, ciężaru dziecka, częstotliwości i intensywności użytkowania, 
jak również warunków drogowych, w rzadkich przypadkach jeden ze wsporników może 
utracić wymaganą stabilność i wyłamać się, co może stwarzać zagrożenie dla przewożonego 
dziecka w przypadku kolizji – 9 265 aut w Polsce.

 BMW 7, G11 i G12 wyprodukowane od 13.10.2014 r. do 11.12.2015 r. w Niemczech - podczas
silnego przyspieszania lub hamowania w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do 
wewnętrznego błędu sterownika. Potencjalnie może dojść do krótkotrwałej awarii 
sterownika poduszek powietrznych sygnalizowanej lamką kontrolną – 160 aut w Polsce.

 DACIA DUSTER 4x2, wyprodukowana od 13 marca do 2 czerwca 2014 r w fabryce w Pitesti 
(Rumunia) - w wyniku zmiany parametrów sprężyn zawieszenia na etapie produkcji u 
dostawcy może dojść do wypadnięcia sprężyny lub sprężyn zawieszenia tylnego przy 
pokonywaniu przeszkody na drodze. Wiąże się to z ryzykiem zmiany zachowania się pojazdu 
w czasie jazdy, wystąpienia hałasu i pozostawienia sprężyny na drodze – 722 auta w Polsce.

 DACIA DOKKER (X67), LOGAN II / SANDERO II (X52), LODGY (J92), wyprodukowane od 17 
września do 4 grudnia 2015 r. - w momencie wystąpienia znacznego obciążenia w układzie 
kierowniczym istnieje ryzyko pęknięcia przegubu drążka kierowniczego od strony przekładni 
kierowniczej, co może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem – 590 aut w Polsce.

 Dodge Charger, rocznik 2011-2014, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych - 
oprogramowanie centralki sterującej poduszkami powietrznymi oraz napinaczami pasów 
bezpieczeństwa może nie być zgodne i doprowadzić do przypadkowego ich odpalenia – 
187 983 auta.

 Dodge Challenger, rocznik 2008-2010, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych - obudowa 
poduszki powietrznej kierowcy może pęknąć w wyniku nadmiernego wewnętrznego ciśnienia
powietrza podczas napełniania. Może to spowodować odłamanie się metalowych 
fragmentów, co może prowadzić do poważnych obrażeń osób znajdujących się w pojeździe – 
85 914 aut.



 Fiat Freemont oraz Dodge Journey, rocznik 2012-2015. wyprodukowane w Stanach 
Zjednoczonych - możliwe jest zalewanie centralki ABS wodą i jej uszkodzenie, co w pewnych 
sytuacjach drogowych może doprowadzić do kolizji – 398 717 aut.

 FIAT Ducato, wyprodukowany we Włoszech - konieczna jest wymiana konektora wyłącznika 
zapłonu, w celu uniknięcia niepewnych styków i w konsekwencji wyłączenia się oświetlenia 
zestawu wskaźników oraz dezaktywacji innych systemów elektronicznych (np.: ABS, poduszki 
powietrzne) – 101 501 aut.

 Ford Transit z podwójnymi kołami tylnymi oraz 440E z pojedynczymi kołami tylnymi, 
wyprodukowane w zakładach w Kocaeli od 14.03. do 21.10.2015 r. - zamontowano tylne 
stabilizatory, które poddano nieprawidłowej obróbce cieplnej podczas procesu produkcji. 
Może to skutkować pękaniem stabilizatora, a w konsekwencji mieć niekorzystny wpływ na 
możliwość kierowania pojazdem – 33 auta w Polsce.

 Jaguar XE i XF z roku modelowego 2016-2017, wyposażone w silniki wysokoprężne 2.0 - może
nastąpić rozłączenie przewodu paliwowego niskiego ciśnienia od filtra paliwa. Może to 
skutkować samoczynnym zgaśnięciem silnika oraz brakiem możliwości ponownego jego 
uruchomienia, a także pojawieniem się zapachu paliwa. W konsekwencji zaniku pracy silnika 
może nastąpić utrata wspomagania hamowania po drugim lub trzecim wciśnięciu pedału 
hamulca, co zwiększa ryzyko kolizji – 195 aut w Polsce.

 JEEP Grand Cherokee (WG), rocznik 2002-2004 i Liberty (KJ), rocznik 2002-2003, oraz marki 
Dodge Viper (ZB), rocznik 2003-2004, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych - centralka 
sterująca systemem AIR BAG może spowodować przypadkowe uaktywnienie przedniej 
poduszki powietrznej i/lub napinacza pasa bezpieczeństwa podczas jazdy, co może 
spowodować utratę panowania kierowcy nad pojazdem – 908 844 aut, w tym 833 w Polsce.

 JEEP Grand Cherokee (WH/W2), rocznik 2005-2010, oraz Commander (XH), rocznik 2006-
2010, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych - mogą wystąpić problemy z przełączaniem 
napędu i utrudniona zmiana na tryb 4WD. Zablokowanie napędu podczas jazdy grozi 
wypadkiem – 291 037 aut.

 JEEP Cherokee, rocznik 2014, wyprodukowany od 1 stycznia 2013 r. do 11 lipca 2014 r. w 
Stanach Zjednoczonych - w wyniku uszkodzenia centralki, wycieraczki przedniej szyby mogą 
przestać działać bez wcześniejszych oznak awarii – 170 903.

 JEEP Compass i Patriot, rocznik 2015, wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych - może nie 
być prawidłowo zamocowany przewód płynu układu wspomagania kierownicy, co może 
doprowadzić do wycieku płynu, który w kontakcie ze źródłem iskrzenia, może wywołać pożar 
w komorze silnika – 93 208 aut.

 JEEP Cherokee, rocznik 2015-2016, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych - do złącza 
centralki sterującej pokrywą tylną może przedostawać się woda, co może skutkować 
zwarciem elektrycznym i awarią centralki i/lub pożarem – 55 587 aut.

 KIA Soul PS i PSEV wyprodukowane w Korei Południowej - może wystąpić wada montażu 
przekładni kierowniczej, co może powodować jej głośniejszą pracę oraz trudności w 
kierowaniu pojazdem podczas skręcania kierownicą – 411 samochodów.

 Lexus GS300 oraz IS250, wyprodukowane w Japonii od 28.09.2004 r. do 14.09.2007 r. 
wyposażone w układy paliwowe zawierające czujnik ciśnienia paliwa przykręcany do 



głównego przewodu zasilającego (listwy) - na skutek użycia niewłaściwego momentu 
dokręcenia czujnika ciśnienia paliwa, może pojawić się nieszczelność między czujnikiem 
ciśnienia paliwa a listwą, zwiększająca się w miarę upływu czasu. W takiej sytuacji może 
pojawić się zapach oraz następować wyciek paliwa. W związku z pracą układu w wysokich 
temperaturach, zwiększa to ryzyko wystąpienia pożaru – 520 aut w Polsce.

 Maserati Quattroporte (M156) oraz Ghibli (M157), rok modelowy MY 14, 15 i 16, 
wyprodukowane we Włoszech - istnieje ryzyko zacięcia pedału przyspieszenia w dowolnej 
pozycji, spowodowane luźnym dywanikiem podłogowym lub przypadkowym obiektem 
leżącym na podłodze auta. Ponadto przedsiębiorca poinformował, że samochody Maserati są
wyposażone w funkcję „nadrzędnego hamulca”, co oznacza, że wciśnięcie pedału hamulca 
zawsze powoduje rozłączenie pedału przyspieszenia i zamknięcie przepustnicy. Pozwala to na
bezpieczne zatrzymanie pojazdu nawet w przypadku zablokowania pedału przyspieszenia – 
92 auta w Polsce.

 Nissan Tiida (C11) wyprodukowany w Meksyku od 13.11.2007 r. do 08.01.2014 r. - może 
dochodzić do pogorszenia gęstości ładunku uruchamiającego urządzenie napełniania Takata 
SDI (bezdymne urządzenie napełniania poduszki kierowcy). W przypadku uruchomienia 
poduszki powietrznej kierowcy, wewnętrzne ciśnienie urządzenia napełniania może 
powiększyć się ponad przewidzianą normę i spowodować rozerwanie obudowy urządzenia 
napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Tym samym odłamki obudowy mogą 
spowodować obrażenia pasażerów lub kierowcy – 2 852 auta w Polsce.

 Nissan Pulsar (C13), wyprodukowany od 22.05.2014 r. do 21.12.2015 r. w Hiszpanii - może 
dochodzić do nieprawidłowej regulacji zasięgu reflektorów w sytuacji, gdy tył samochodu jest
mocno obciążony – 137 aut w Polsce.

 Nissan NV200 (M20 NMISA) wyprodukowany od 01.08.2009 r. do 31.03.2016 r., NV200 (M20 
Shonan) wyprodukowany od 01.08.2009 r. do 27.11.2015 r., e-NV200 (ME0 NMISA) 
wyprodukowany od 01.04.2014 r. do 04.03.2016 r., X-Trail (T32 NMGR) wyprodukowany od 
15.01.2015 r. do 08.04.2016 r., X-Trail (T32 Kyushu) wyprodukowany od 01.04.2014 r. do 
25.12.2015 r. - powłoka lakiernicza sprężyny gazowej drzwi tyłu nadwozia nie jest zgodna z 
wymaganiami projektowymi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. Może to skutkować 
korozją i pęknięciem zewnętrznej rury sprężyny gazowej, co może spowodować utratę 
ciśnienia gazu wewnątrz sprężyny gazowej. W takim stanie sprężyna gazowa nie będzie 
mogła podpierać otwieranych drzwi tyłu nadwozia. Usterka ta może spowodować odłączenie 
sprężyny gazowej od samochodu podczas operowania drzwiami tyłu nadwozia – 589 aut w 
Polsce.

 Nissan Note (E12), wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, oraz Micra (K13), wyprodukowana w 
Indiach - wewnętrzne części elektryczne cewki zapłonowej mogą mieć zwarcie, co może 
powodować wypadanie zapłonów. W najgorszym przypadku zwarcie może spowodować 
uszkodzenie bezpiecznika wewnątrz modułu IPDM i zatrzymanie zasilania przekaźnika układu 
zapłonowego. W takiej sytuacji silnik może przestać pracować bez możliwości ponownego 
uruchomienia – 31 aut w Polsce.

 Nissan Juke (F15) z silnikiem Diesla 1,5 litra dCi (K9K) Euro 6b+, wyprodukowany od 28.05. do
05.10.2015 r. w Wielkiej Brytanii - w wyniku nieprawidłowych parametrów oprogramowania 
modułu sterującego silnika (ECM) może dojść do błędnego obliczenia poziomu tlenku siarki 
(SOx) zatrzymanego w filtrze ‘Lean NOx Trap’ (LNT), będącego elementem filtra cząstek 



stałych (DPF). Ten błąd w obliczeniach, przy długim czasie pracy w pewnych określonych 
warunkach jazdy, może wpłynąć na proces oczyszczania stosowany w celu usunięcia cząstek 
SOx z filtra DPF-LNT. W tych warunkach pojemność filtra DPF-LNT może zostać wysycona, a w
rezultacie poziom emisji tlenków azotu (NOx) z pojazdu może przekroczyć dopuszczalne 
wartości – 18 aut w Polsce.

 OPEL ASTRA J/GTC, rok modelowy 2010-2012, wyprodukowany w Polsce, Rosji i Wielkiej 
Brytanii - może dojść do zablokowania wentylatora chłodzącego chłodnicę. Może to stwarzać 
ryzyko zwarcia instalacji i uszkadzać moduł wentylatora, a w konsekwencji prowadzić do 
pożaru – 4 110 aut w Polsce.

 OPEL MOVANO i VIVARO, rok modelowy 2016, wyprodukowane między 2 a 15 października 
2015 r. w Wielkiej Brytanii i Francji - może dojść do nagłego uszkodzenia pompy próżniowej, 
co w konsekwencji powoduje zredukowanie siły układu wspomagania hamulców, 
zmniejszenie mocy silnika i informację o awarii w postaci zapalonej lampki ostrzegawczej – 
40 aut w Polsce.

 OPEL VIVARO B, rok modelowy 2015 - 2016, wyprodukowany we Francji - istnieje ryzyko 
dokręcenia z nieodpowiednim momentem śrub mocujących zamek pokrywy silnika, co może 
spowodować odpadnięcie elementu blokady zatrzasku – 377 aut w Polsce.

 Opel Adam oraz Corsa E (rok modelowy 2014-2016), wyprodukowany w Niemczech - może 
dojść do poluzowania połączenia zwrotnicy z dolnym wahaczem, co może prowadzić do 
nagłej utraty stabilności jazdy – 5 aut w Polsce.

 OPEL VIVARO B, rok modelowy 2015, wyprodukowany we Francji - mogło dojść do 
nieprawidłowego zamocowania poduszki powietrznej pasażera do belki poprzecznej tablicy 
rozdzielczej, na skutek czego może dojść do nieprawidłowego zadziałania poduszki podczas 
kolizji – 5 aut w Polsce.

 Renault TRAFIC III (X82), wyprodukowany od początku produkcji do 03.09.2015 r. w fabryce 
Sandouville (Francja) - istnieje ryzyko niedostatecznego dokręcenia jednej lub kilku śrub 
mocujących zamek pokrywy komory silnika – 1 569 aut w Polsce.

 Renault CLIO IV (X98) oraz FLUENCE (X38), wyprodukowane od 01.04. do 06.11.2015 r. w 
fabryce Bursa (Turcja) - istnieje ryzyko niedostatecznego dokręcenia śrub mocujących koła 
pojazdu – 118 aut w Polsce.

 Renault TRAFIC III (X82), wyprodukowany w fabryce w Sandouville (Francja) okresie od 14.05.
do 01.12.2014 r. - istnieje możliwość braku jednej lub dwóch śrub mocujących poduszkę 
powietrzną pasażera do belki poprzecznej deski rozdzielczej. Może to skutkować 
nieprawidłowym rozwinięciem się poduszki powietrznej pasażera w momencie zderzenia – 
39 aut w Polsce.

 Renault MASTER III (X62), wyprodukowany od 9 do 20.09.2015 r. - istnieje ryzyko pęknięcia 
mocowania przewodu olejowego zasilającego turbosprężarkę. Może to skutkować 
pojawieniem się zapachu, dymu i śladów oleju pod pojazdem. W wyjątkowych przypadkach, 
w wyniku całkowitego odkręcenia się przewodu olejowego zasilającego turbosprężarkę, 
może dojść do znacznego wycieku oleju silnikowego i przegrzania silnika, co zostanie 
wcześniej zasygnalizowane ostrzeżeniem na zestawie wskaźników – 37 aut w Polsce.



 Renault ESPACE V i TALISMAN, wyprodukowane w fabryce w Douai (Francja) od początku 
produkcji do dnia 03.02.2016 r. - istnieje możliwość nieprawidłowego zamocowania 
elastycznych przewodów hamulcowych kół przednich oraz w zależności od egzemplarza może
wystąpić jedna lub kilka z następujących anomalii: ryzyko naruszenia ciągłości nitek osnowy 
taśmy przednich pasów bezpieczeństwa, możliwość niewłaściwej regulacji zbieżności kół 
przednich, ryzyko niedostatecznego przyklejenia szklanych szyb dachu otwieranego. W 
przypadku nieprawidłowego zamocowania elastycznych przewodów hamulcowych kół 
przednich może dojść do uszkodzenia przewodu hamulcowego, a w konsekwencji do wycieku
płynu hamulcowego, wydłużenia skoku pedału hamulca i obniżenia skuteczności układu 
hamulcowego. Ponadto w zależności od egzemplarza może pojawić się jedna lub kilka z 
następujących konsekwencji: ryzyko obniżenia skuteczności ochrony zapewnianej przez pasy 
bezpieczeństwa w momencie zderzenia lub gwałtownego hamowania, możliwość 
przedwczesnego zużycia opon kół przednich, utraty ciśnienia lub pęknięcia opony, ryzyko 
odklejenia się szklanej szyby dachu otwieranego – 584 auta w Polsce.

 Renault CLIO IV GT i RS, wyprodukowane od początku produkcji do 9 listopada 2015 r. - 
istnieje ryzyko oderwania się podczas jazdy poszycia od spojlera tylnej pokrywy – 80 aut w 
Polsce.

 Renault ZOE, wyprodukowany od początku produkcji do 06.10.2014 r. w fabryce Flins 
(Francja) - istnieje ryzyko przetarcia elastycznego przewodu hamulcowego koła przedniego o 
krawędź osłony nadkola. Może to skutkować zaświeceniem się kontrolki sygnalizującej 
spadek poziomu płynu hamulcowego poniżej stanu minimalnego, długim skokiem pedału 
hamulca oraz zmniejszeniem skuteczności układu hamulcowego – 7 aut w Polsce.

 SUZUKI SX4 S-Cross, wyprodukowane na Węgrzech - odległość szwów poszycia oparć foteli 
przednich przechodzących w pobliżu modułu bocznej poduszki powietrznej może być 
niewłaściwa. W przypadku zaistnienia konieczności aktywowania bocznej poduszki 
powietrznej, siła potrzebna do rozerwania szwów może być niewystarczająca i spowodować 
niepoprawne otwarcie poduszki bocznej – 6 099 aut w Polsce

 SUZUKI Vitara i Swift, wyprodukowany na Węgrzech - zamontowano w fazie produkcji 
niewłaściwe śruby belki zawieszenia tylnego. Na powierzchnię w/w elementów nie nałożono 
kleju do gwintów. Przy dłuższej eksploatacji pojazdu możliwe jest poluzowanie śrub i 
pogorszenie własności jezdnych pojazdu – 231 aut w Polsce.

 Toyota RAV4, wyprodukowana w Japonii od 26.05.2005 r. do 20.11.2012 r. - pojazdy są 
wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przeznaczone dla pasażerów siedzących po 
bokach w drugim rzędzie siedzeń. Fragment pasa przebiega w pobliżu metalowych 
elementów podstawy siedziska. Podczas kolizji z dużą prędkością i z określonego kierunku 
może dojść do kontaktu pasa z podstawą i jego przerwania. W rezultacie wzrasta ryzyko 
nieskutecznej ochrony pasażerów przed skutkami zderzenia – 15 098 aut w Polsce.

 Toyota Yaris oraz Yaris HV, wyprodukowane we Francji od 30.08.2011 r. do 26.01.2016 r. - 
wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa przeznaczone dla każdego z pasażerów 
siedzących w drugim rzędzie siedzeń. Dolna część pasa jest mocowana do nadwozia przy 
pomocy uchwytu. W związku z niewłaściwym ustawieniem matrycy w procesie produkcji, 
uchwyt może posiadać ostre krawędzie. Podczas kolizji może dojść do przecięcia i oderwania 
dolnej części pasa od uchwytu. W rezultacie wzrasta ryzyko nieskutecznej ochrony pasażerów
przed skutkami zderzenia – 1 676 aut w Polsce.



 Toyota LAND CRUISER 100, wyprodukowana w Japonii od 11.04.2002 r. do 07.06.2006 r. - 
pojazdy są wyposażone w kurtyny powietrzne uruchamiane w określonych sytuacjach np. 
podczas dachowania pojazdu. Stwierdzono możliwość niewłaściwej kalibracji czujnika 
prędkości kątowej przechyłu pojazdu. W sytuacji, gdy po upływie ok. 4 sekund od włączenia 
zapłonu wystąpi określona sekwencja przechyłów pojazdu, centralny czujnik poduszek 
powietrznych może uznać to za dachowanie pojazdu i spowodować aktywację kurtyn 
powietrznych oraz napięcie pasów bezpieczeństwa. Niespodziewane zadziałanie kurtyn 
powietrznych może spowodować obrażenia u pasażerów – 145 aut w Polsce.

 Volvo S60, V60, XC60, V70 i XC70, lata modelowe 2015 i 2016 oraz modele: S60CC i V60CC, 
rok modelowy 2016, wyposażone w 5-cylindrowe silniki wysokoprężne - może wystąpić brak 
zasilania silnika paliwem, mimo że w zbiorniku paliwa znajduje się jeszcze wystarczająca jego 
ilość – 2 106 aut w Polsce.

 Volvo S60, S60 CC, V60, V60 CC, XC60, V70 i XC70, rok modelowy 2016, wyposażone w 5-
cylindrowe silniki wysokoprężne - istnieje możliwość wystąpienia nieprawidłowego działania 
oprogramowania. Może to prowadzić do chwilowego zgaśnięcia i ponownego odpalenia 
silnika podczas jazdy. Mogą również wystąpić zakłócenia w pracy niektórych systemów 
elektronicznych samochodu, jak na przykład wyłączenie zestawu wskaźników lub systemu 
multimedialnego, czy utrata wspomagania kierownicy – 1694 auta w Polsce.
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