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ANNOUNCEMENT
Safety Recall Campaign for certain 2019-2020 Model Year, Jeep Wrangler 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 Jeep 

vehicles in Dubai & Northern Emirates, announce 

the launch of a safety Recall campaign for a number 

of 2019-2020 Jeep Wrangler, manufactured in the 

United States of America.

In the affected vehicles, the Electronic Steering 

Lock (ESL) wiring harness on above vehicles may 

come in contact with the steering column shaft 

while turning. This condition may cause wiring 

abrasion and over time may damage the wires. If 

certain wires become damaged, this may lead to 

loss of motive power and/or power steering assist.

It is expected that this recall campaign will include 

(1327) 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 to inspect and repair wires 

if damaged and install a tie strap to secure the 

steering lock wire harness will be done 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 رانجلر موديل 2020-2019.

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« في إمارة دبي واإلمارات 

الشمالية، عن اطالق حملة استدعاء لدواعي السالمة 
لعدد من سيارات »جيب رانجلر موديل 2020-2019«، 

المصنعة في الواليات المتحدة األمريكية.

نموذج إدارة مجموعة نقل الحركة )PCM( في السيارات 
المذكورة أعاله قد يحتوي على برمجيات ال تحقق 

الحماية الكافية من ارتفاع حرارة المحرك، وقد يؤدي 
ذلك إلى تقليل الغالف الزيتي على ذراع الحوامل 
األساسية عند وصول المحرك إلى الحرارة المالئمة 
للتشغيل، ما يؤدي لتلف في المحرك وفشل ذراع 

التوصيل، ما قد يتسبب بانسداد المحرك.

ومن المتوقع أن تشمل حملة االستدعاء هذه عدد (1327) 
سيارة على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وحرصًا منها على توفير أرقى معايير الجودة وخدمة 
العمالء من »فيات كرايسلر«، ستبادر »المشروعات 

التجارية« باالتصال بالعمالء المعنيين إلبالغهم حول هذا 
االستدعاء إلحضار مركباتهم وفحص تنظيم أسالك قفل 
التوجيه اإللكتروني ESL بحثًا عن أي تآكل أو أسالك تالفة، 
وإصالح األسالك في حالة تلفها وتثبيت حزام ربط لتأمين 

تنظيم أسالك قفل التوجيه.

سنبذل قصارى جهدنا لتقليل 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.


