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ANNOUNCEMENT
Safety Recall Campaign for certain 2011 - 2013 Model Year,  
Jeep Grand Cherokee & Dodge Durango Vehicles

In coordination with the Competition Protection 
Department in the Ministry of Economy and in line 
with its commitment to conduct an on-going review 
of all products in the UAE and provide the consumer 
with the required protection.

Trading Enterprises the local importer of Dodge 
and Jeep vehicles in the United Arab Emirates 
announce the launch of a Safety Recall campaign 
for a number of 2011-2013 Jeep Grand Cherokee 
and Dodge Durango vehicles manufactured in the 
United States of America.

In the affected vehicles, the fuel pump relay on the 
above vehicles may have had a fuel pump relay 
installed as a recall remedy that is susceptible to 
silicon contamination of the relay contacts, that 
can cause the relay to fail. A fuel pump relay 
failure can result in a no-start condition or an 
engine stall condition if the vehicle is running.

It is expected that this recall campaign will include 
(3416) cars in the United Arab Emirates.

In the interest of delivering the highest standards of 
FCA quality and customer care, Trading Enterprises 
will begin contacting the affected customers to 
inform them about this recall and request them to 
bring in their vehicles.

The recall action is to replace the fuel pump relay 
and wiring harness connector free of charge.

Every effort will be made to minimize any 
inconvenience caused during the short time 
required for the work to be carried out.

For further clarification, customers are requested to 
contact the Trading Enterprises Customer Care 
Centre on 800 4119 from 8:00 am to 6:00 pm, 
Saturday to Thursday.  
Email: te.contactcentre@alfuttaim.ae 

We regret any inconvenience this may cause  
and thank our customers for their patience  
and understanding.
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إعالن
 حملة استدعاء لدواعي السالمة لبعض سيارات جيب

جراند شيروكي ودودج دورانجو موديل 2013-2011 
بالتنسيق مع إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة 

االقتصاد وانسجامًا مع التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة 
والمتواصلة لجميع المنتجات داخل أسواق دولة اإلمارات 

العربية المتحدة سعيًا لحماية المستهلك.

تعلن شركة »المشروعات التجارية«، الوكيل المحلي 
المستورد لسيارات »جيب ودودج« في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، عن اطالق حملة استدعاء لدواعي 
 السالمة لعدد من سيارات »جيب جراند شيروكي 

 ودودج دورانجو موديل 2011 - 2013«، المصنعة 
في الواليات المتحدة األمريكية.

في السيارات المتضررة، قد يحتوي ُمرحل مضخة 
 الوقود في المركبات المذكورة أعاله على ُمرحل 

مضخة وقود مثبت كإصالح استدعاء يكون عرضة 
لتلوث السيليكون في جهات اتصال الُمرحل وفشل 

عمل الُمرحل. يمكن أن يؤدي فشل ُمرحل مضخة 
 الوقود إلى عدم بدء التشغيل أو توقف المحرك 

إذا كانت السيارة تعمل

 ومن المتوقع أن تشمل حملة االستدعاء هذه عدد 
(3416) سيارة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وحرصًا منها على توفير أرقى معايير الجودة وخدمة 
العمالء من »جيب ودودج«، ستبادر »المشروعات 

التجارية« باالتصال بالعمالء المعنيين إلبالغهم حول هذا 
االستدعاء إلحضار مركباتهم

 إجراء استدعاء لدواعي السالمة هو الستبدال ُمرحل 
مضخة الوقود وموصل األسالك مجانًا.

سيتم بذل كل جهد ممكن لتجنب أي إزعاج يحدث خالل 
الوقت القصير المطلوب لتنفيذ العمل.

ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بمركز خدمة العمالء 
 لدى شركة »المشروعات التجارية« على الرقم:

 4119 800 من السبت إلى الخميس ابتداًء من 
الساعة 8:00 ص – 6:00 م

te.contactcentre@alfuttaim.ae :البريد االلكتروني

 ونحن نعتذر عن أي إزعاج قد يتسبب به هذا األمر، 
 فإننا نتوجه بالشكر إلى عمالئنا الكرام على 

تعاونهم وتفهمهم.


