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VOLVO CAR BRASIL

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil
destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.

Defeito: Foi detectado que, ao dobrar repetidamente o cabo de aço que fixa a base do cinto de segurança à estrutura do veículo 
sobre a estrutura do assento o cabo é esticado além do que deveria e, ao longo do tempo, este cabo de aço poderá se alongar 
permanentemente causando fadiga e eventualmente quebra; com isso, em caso de ocorrência de colisão, o cabo de aço poderá 
não ter resistência suficiente para suportar o acionamento do cinto de segurança, tendo sua função reduzida ou anulada, 
aumentando o risco de danos físicos aos ocupantes do veículo.  

Riscos e implicações: Em razão da falha acima descrita, ao longo do tempo, o cabo de aço que fixa a base do cinto de segurança 
à à estrutura do veículo poderá se alongar permanentemente, causando fadiga e eventualmente quebra; com isso, em caso 
de ocorrência de colisão, o cabo de aço poderá não ter resistência suficiente para suportar o acionamento do cinto de segurança, 
tendo sua função reduzida ou anulada, aumentando o risco de danos físicos aos ocupantes do veículo.

Início do atendimento: 23 de Novembro de 2020

Medidas preventivas e corretivas: Será feita a substituição de um dos pontos de fixação 
dos cintos de segurança dos assentos frontais dos veículos envolvidos neste recall.

Locais de atendimento e duração do mesmo: O atendimento para correção do defeito acima referido 
sserá realizado na Rede de Concessionárias Volvo, mediante agendamento, sendo a duração do mesmo de 1 (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.

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo, modelos S60 
e XC60 ano/modelo 2010 a 2013, acima referidos, para comparecerem a uma Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, 
de forma gratuita, a substituição de um dos pontos de fixação dos cintos de segurança dos assentos frontais.

Chassis não sequenciais envolvidos:
YV1622FS0C2084834

Data/Período de fabricação: 
22/06/2011

Veículo: Volvo S60

Chassis não sequenciais envolvidos:
YV1DZ9956A2117594, YV4902DZXB2179647 
e YV1DZ8256D2365079

Data/Período de fabricação: 
31/10/2010, 12/12/2010 e 13/05/2012

Veículo: Volvo XC60

VEÍCULOS DA MARCA VOLVO
MODELOS S60 E XC60, ANOS 2010 A 2013

COMUNICADO DE RECALL


