
ANEXO IV (AVISO DE RISCO)

COMUNICADO DE RECALL 
VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELOS V40, V40CC, S60, V60, XC60 e XC90  – Modelos 2013

a 2016

                           
                     Volvo V40                                 Volvo V40CC                        Volvo S60                            

        
                     Volvo V60                           Volvo XC60                                    Volvo XC90

 
VEÍCULO DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS

ENVOLVIDOS

 Volvo V40 De 16/05/2014 a 30/03/2016 YV1MV40HDF2171866 a
YV1MV29H0G2343511

 Volvo V40CC De 13/01/2015 a 03/11/2015 YV1MZ40HCF2072555 a
YV1MZ40HCG2100627

 Volvo S60 De 11/12/2012 a 04/12/2015 YV1FS47HBD2210203 a
YV1FS49CDG2405712

 Volvo V60 De 15/11/2012 a 20/11/2015 YV1FW475BD1117613 a
YV1FW40CDG1310950

Volvo XC60 De 21/11/2012 a 12/12/2015 YV1DZ475BD2417346 a
YV1DZ40CDG2881106

Volvo XC90 De 27/05/2015 a 20/04/2016 YV1LFA2CCG1007704 a
YV1LFA2CCG1087567

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca
Volvo,  modelos  V40,  V40CC,  S60,  V60,  XC60 e  XC90   –  Modelos  2013 a  2016,  acima referidos,  para
comparecerem a uma Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, de forma gratuita, a substituição do
sensor de baixa pressão de combustível dos veículos envolvidos neste recall.

Defeito: Foi detectado que o sensor de baixa pressão de combustível (“LPS”) dos veículos envolvidos pode não
resistir ao alto teor de etanol encontrado em misturas de combustível disponíveis em alguns mercados, dentre
eles o Brasil.

Riscos e implicações:     Em razão da falha acima descrita, o contato contínuo do LPS com altos teores de etanol
poderá  causar  vazamento  de vapor  de  combustível  que,  consequentemente,  poderá  corroer  gradualmente  o
isolamento  dos  fios  elétricos  do  componente,  havendo  risco  de  curto-circuito  e,  em  casos  extremos,  de
vazamento de combustível, o que pode acarretar em um princípio de incêndio, com risco de danos físicos e/ou
materiais aos ocupantes do veículo.

Início do atendimento: 02 de Agosto de 2021

Medidas preventivas e corretivas: Será feita a substituição do sensor de baixa pressão de combustível dos
veículos afetados por este recall.



Locais de atendimento e duração do mesmo: O atendimento para correção do defeito acima referido será
realizado na Rede de Concessionárias Volvo, mediante agendamento, sendo a duração do mesmo de 01 (uma)
hora.

Contato:  Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo - telefone 0800 707 7590 (de
segunda à sexta-feira das 6 às 23 horas) ou 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.br


