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ANOMÁLIE ZNAČENÍ TYPU MOTORU OPEL ZAFIRA A18XER-A18XEL
Problematika typu motoru automobilů Opel modelového roku 2004 a dále až po Astru_K je detailně
popsána v prohlášení SCC-O-063/14, které bylo a stále je publikováno na webových stránkách
Ministerstva dopravy. Tato informace je nadále v platnosti, ale normálu se vymyká případ automobilu
Opel Zafira 1.8, který má být podle ORV, podle CoC i podle evropské homologace e1 *2007/46*0497
osazen typem motoru A18XER, ale na bloku motoru je vyjiskřen typ motoru A18XEL. Toto označení typu
motoru se používá pouze pro označení slabší SW verze motoru v interních podkladech výrobce vozidla, a
tedy je v rozporu s oficiálními dokumenty vozidla a popsanými pravidly:

typu motoru, neboť se bude jednat o právě popisovaný případ.
Za případně zjištěný nesoulad typu motoru se tímto všem zúčastněným jménem akreditovaného
zástupce výrobce upřímně omlouvám a předem děkuji za Vaše laskavé pochopení, toleranci a ochotu ke
spolupráci při zjednání nápravy.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 135597568-327889210203133942, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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