
AVISO DE RISCO

AVISO DE RISCO
CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA 

VEÍCULOS LEXUS MODELO NX 200T,
HILUX, SW4 E PRIUS

 
CHASSIS ENVOLVIDOS

CODIGO ALFANUMERICO

JTJBARBZ* F2032729 - F2046127
G2046199 - G205224715/06/2015 a 16/10/2015

ULTIMOS 8 DÍGITOS DO CHASSI
DATA DE FABRICAÇÃOMODELO

Lexus
NX 200T

DEFEITO APRESENTADO: Os veículos em questão são equipados com um sistema de airbag contendo sensores que detectam 

impactos no veículo. Existe a possibilidade de alguns desses sensores apresentarem uma falha interna. Se isso ocorrer, a luz 

de advertência do airbag acenderá no painel do veículo e, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições 

para a deflagração do(s) airbag(s), os ocupantes poderão ficar sem este recurso suplementar de segurança, pois os seus 

airbag frontais, laterais e/ou de cortina (se aplicável) não serão acionados. 

LEXUS
NX 200T HILUX

8AJBA3CD* G1560001 - G1568025

21/10/2015 a 07/03/2016Hilux

8AJBA3FS* G0220002 - G0221918

04/12/2015 a 21/03/2016SW4

8AJBU3FS* G0020002 - G0020056

8AJDA8CD* G1870000 - G1870013

8AJHA8CD* G2000003 - G2000064

8AJHA8CD* G2570013 - G2572911

8AJKA8CD* G3160003 - G3160389

JTDKB3FU* G3000137 - G350200613/10/2015 a 16/12/2015Prius

SW4 PRIUS

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima, há o risco do não acionamento dos airbags frontais, laterais 

e/ou de cortina (se aplicável) na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração da(s) 

bolsa(s) do airbag. Como implicação da não deflagração do airbag há o aumento do risco de lesões físicas graves aos 

ocupantes do veículo.

MEDIDA CORRETIVA: A partir de 26 de Março de 2018, a Toyota realizará esta campanha de chamamento que consistirá na 

inspeção e, se necessário, a substituição preventiva dos sensores do Airbag dos veículos envolvidos, independente da luz de 

advertência acesa no painel. O tempo de inspeção é de aproximadamente 30 (trinta) minutos e o tempo de reparo pode ser 

de até 7h.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Para atendimento dessa campanha de chamamento, os proprietários deverão 

entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota ou Lexus para agendamento prévio ou, então, pelo site 

www.toyota.com.br/web-agenda ou  https://www.lexus.com.br/pt/contact-us/book-a-service.html. A relação de 

concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no site www.toyota.com.br ou www.lexus.com.br.



DEFEITO APRESENTADO: Os veículos em questão são equipados com um sistema de airbag contendo sensores que detectam 

impactos no veículo. Existe a possibilidade de alguns desses sensores apresentarem uma falha interna. Se isso ocorrer, a luz 

de advertência do airbag acenderá no painel do veículo e, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições 

para a deflagração do(s) airbag(s), os ocupantes poderão ficar sem este recurso suplementar de segurança, pois os seus 

airbag frontais, laterais e/ou de cortina (se aplicável) não serão acionados. 

Para informações adicionais, consulte: 
S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – toyota.com.br 

S.A.C. Lexus: 0800 5398 727 - lexus.com.br

TOYOTA DO BRASIL

RISCOS E IMPLICAÇÕES: Caso ocorra a falha mencionada acima, há o risco do não acionamento dos airbags frontais, laterais 

e/ou de cortina (se aplicável) na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração da(s) 

bolsa(s) do airbag. Como implicação da não deflagração do airbag há o aumento do risco de lesões físicas graves aos 

ocupantes do veículo.

MEDIDA CORRETIVA: A partir de 26 de Março de 2018, a Toyota realizará esta campanha de chamamento que consistirá na 

inspeção e, se necessário, a substituição preventiva dos sensores do Airbag dos veículos envolvidos, independente da luz de 

advertência acesa no painel. O tempo de inspeção é de aproximadamente 30 (trinta) minutos e o tempo de reparo pode ser 

de até 7h.

LOCAIS DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: Para atendimento dessa campanha de chamamento, os proprietários deverão 

entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota ou Lexus para agendamento prévio ou, então, pelo site 

www.toyota.com.br/web-agenda ou  https://www.lexus.com.br/pt/contact-us/book-a-service.html. A relação de 

concessionárias autorizadas para atendimento está disponível no site www.toyota.com.br ou www.lexus.com.br.


