
 
 

 

ANEXO V 

AVISO DE RISCO 

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA  

               VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA (airbag do lado do passageiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defeito apresentado:  

O modelo do veículo em questão é equipado com um sistema de airbag frontal em que existe a possibilidade 

de o deflagrador da bolsa do lado direito (lado do passageiro) ter sido montado de modo incorreto no interior 

do painel do veículo.  

Diante de tal fato, poderá ocorrer o vazamento do gás propelente contido no interior do deflagrador, o que na 

hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para o acionamento do airbag, a bolsa do 

lado dianteiro direito do veículo poderá não inflar de forma apropriada.  

Riscos e implicações:  

Na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições para o acionamento do airbag dianteiro 

direito há o risco da deflagração não apropriada da bolsa do airbag. 

 Com a deflagração deficiente da bolsa do airbag há o aumento do risco de lesões físicas ao ocupante do 

banco dianteiro direito do veículo (lado do passageiro). 

Medidas corretivas:  

A medida para sanar o defeito consistirá na inspeção da montagem do deflagrador do airbag dianteiro direito 

dos veículos envolvidos e, se for necessário, a remontagem do dispositivo a fim de evitar o vazamento do gás 

propelente e assegurar a deflagração apropriada da bolsa do airbag.  

O tempo de inspeção e da remontagem do deflagrador, se necessária, é de 1:30 h. (uma hora e trinta) 

minutos, aproximadamente. 

 

 

Modelo Data de fabricação 
Chassis envolvidos 

Código alfanumérico Últimos 8 dígitos do chassi 

Corolla 
11/Jan/2010 ~ 

28/Dez/2012 

9BRBB42E* 

9BRBB48E* 

9BRBD48E* 

9BRBL42E* 

9BRBU42E* 

9BRBU48E* 

A5116566~ B5158584 

A5116533~ A5126282 

A2500004~ D2602023 

B4700018~ D4759587 

B4700012~ B4700017 

B4700003~ B4700013 



 

Locais de atendimento e agendamento:  

Para atendimento desta campanha de chamamento que terá início a partir de 10 de julho de 2018 os 

proprietários dos veículos envolvidos deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Autorizadas 

Toyota para agendamento prévio ou, então, pelo site www.toyota.com.br/web-agenda. A relação de 

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

 

 

Para informações adicionais, consulte:  

S.A.C. Toyota: 0800 703 02 06 – toyota.com.br  

 

TOYOTA DO BRASIL 
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