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MODEL SCRISOARE 

 

Verificare funcționare siguranța pentru copii 
 
Autoturismul dumneavoastră cu seria de caroserie 
Cod KD: 58D1 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

In cadrul urmăririi produsului, SEAT S.A. a constatat faptul că la modelele Mii, Toledo, Ibiza și 
Leon este posibil ca o predeteriorare în timpul scoaterii din forma de turnare prin injecție să ducă 
la o fisurare a manetei de blocare a siguranței manuale pentru copii. În special în cazul șocurilor 
puternice, se poate produce astfel dezactivarea neobservată a siguranței pentru copii, ceea ce 
are drept urmare faptul că portierele spate se pot deschide dinspre interior, prin acționarea 
manetei de deschidere. 
 
Din motive de siguranță, până la verificarea în atelier, verificați poziția încuietorii de siguranță și 
asigurați-vă de faptul că portierele nu se pot deschide dinspre interiorul autovehiculului, prin 
acționarea manetei de deschidere. Încercați să evitați șocurile puternice asupra portierelor spate 
și dezactivați încuierea automată, în măsura în care autovehiculul dumneavoastră este dotat cu 
aceasta. 
 
Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului pe care îl dețineți. Luați legătura cu 
atelierul dumneavoastră contractual SEAT uzual sau cu un partener contractual la alegerea 
dumneavoastră, din rețeaua de servicii pentru clienți SEAT, pentru a conveni un termen pentru 
lucrările necesare. Verificarea siguranței pentru copii durează numai câteva minute. Dacă este 
necesară înlocuirea încuietorii, atunci acest proces durează aproximativ o oră. Verificarea și 
înlocuirea nu presupune nicio cheltuială din partea dumneavoastră. În cazul în care, din motive 
organizatorice, măsura durează mai mult timp decât s-a estimat, apelăm la înțelegerea 
dumneavoastră. 
 
Din motive administrative, vă rugăm să aveți la dumneavoastră prezenta notificare împreună cu 
planul de întreținere, în vederea înregistrării informațiilor necesare. 
 
Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în derularea acestei acțiuni preventive, chiar 
dacă această vizită suplimentară la service vă va crea unele neplăceri. Apreciem încrederea 
dumneavoastră în marca SEAT și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă rugăm să ne comunicați 

numele și adresa noului proprietar, respectiv ale deținătorului autovehiculului. Pentru aceasta, 

completați câmpurile de mai jos și expediați-ne informațiile cât mai curând posibil. 

 

Cu toată considerația, 
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Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul a fost vândut între timp 

 a fost  casat  a fost furat  este radiat în clipa de faţă  în ţară  în 
străinătate 

 

Adresa noua: 

Nume: _________________________________________________________________
______ 

Strada: _________________________________________________________________
______ 

Codul poştal, 

Localitatea: 

_________________________________________________________________
______ 

Ţara: _________________________ 

Data: _____________                               Semnătura: ________________________ 

 


