COMUNICADO DE

RECALL

A BMW do Brasil convoca os proprietários dos veículos BMW e MINI, modelos i8 Roadster, 330e M Sport,
745Le M Sport, 530e M Sport, X5 xDrive45e M Sport, X3 xDrive30e / X3 xDrive30e X Line e MINI Cooper
S E Countryman ALL4, fabricados entre 02/03/2020 e 26/09/2020, a atenderem à segunda etapa do recall
envolvendo a bateria de alta voltagem:
Riscos e implicações
Verificou-se que, em função de eventual contaminação por impurezas decorrentes do processo de produção da
bateria de alta voltagem, é possível que ocorra um curto-circuito quando esta estiver completamente carregada.
Nesses casos, não se descarta a possibilidade de incêndio na bateria de alta voltagem e acidentes fatais ou que
resultem em danos físicos e/ou materiais aos ocupantes e terceiros.
Medidas a serem adotadas pelos consumidores
Entrar em contato com uma concessionária autorizada para agendar gratuitamente a verificação da quantidade de
carregamentos das baterias de alta voltagem de seus veículos e do estado de carga atingido em cada um deles.
Veículos que não tenham atingido as quantidades mínimas de carregamentos e/ou de carga, serão encaminhados,
sem qualquer custo, a um dos centros de inspeção da BMW. Caso se constate a efetiva existência do defeito,
haverá a substituição da bateria. Caso contrário, o veículo será transportado de volta à concessionária em que foi
deixado pelo consumidor.
Agendamento e tempo de reparo
Os serviços poderão ser agendados imediatamente, e a verificação inicial levará cerca de 30 minutos.
Para veículos que precisem ser transportados a um dos centros de inspeção da BMW, estima-se que a nova
verificação leve uma semana para ser realizada, em função da logística de transporte.

OS CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS ENVOLVIDOS SÃO:
MODELO

DE

330e M Sport

WBA5P5800M8B56159

ATÉ
WBA5X7109MFK02764

530e M Sport

WBAJA9100LCE60444

WBAJA910XLCE86677

745Le M Sport

WBA7W2100MCE49190

WBA7W210XMCE47656

i8 Roadster

WBY2Z6101L7G03150

WBY2Z6108L7G03145

MINI Cooper S E
Countryman ALL4

WMWYU7100L3M18959

WMWYU710XL3M15387

X3 xDrive30e /
X3 xDrive30e X Line

WBATS1100M9D26605

WBATS110XM9D84804

X5 xDrive45e M Sport

WBATA6100M9D61242

WBATA610XM9E04176

Para verificar se a sua unidade está dentro do sequenciamento de chassis ou para mais informações, por favor,
acesse www.bmw.com.br e clique nas opções “Recall”, “Ferramenta de Busca de Recall” e “Busca de Recall”
ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, exclusivo para recall: 0800 019 7097, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.
- Site: www.bmw.com.br
- SAC: 0800 019 7097- Exclusivo para recall, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

BMW Group Brasil.

Perceba o risco, proteja a vida.

