




MODEL SCRISOARE 

 

Trapa panoramică glisantă și rabatabilă 

Autovehiculul dumneavoastră Skoda Superb III cu seria de caroserie 

Acțiune de rechemare: 97BV 

 
Stimată Doamnă/Stimate Domn,  
 
 
Skoda A.S. a constatat faptul că la autovehiculele Skoda Superb cu trapă panoramică 
glisantă și rabatabilă electrică dintr-un anumit interval de fabricație, există posibilitatea depășirii 
valorilor prescrise legal pentru limitarea forței la închiderea trapei panoramice glisante/rabatabile, 
cu cheia autovehiculului (funcția de închidere Confort). 
Pentru a evita posibile accidentări prin strivire la închiderea trapei panoramice glisante/rabatabile 
cu cheia autovehiculului, este necesară dezactivarea funcției de deschidere și închidere Confort 
a trapei autovehiculului dumneavoastră. În rest, utilizarea trapei panoramice glisante/rabatabile 
electrice este în continuare posibilă, fără restricții. 
Pentru stabilirea unei programări, contactați departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. 
telefon ------------------) pentru a efectua lucrările necesare. Acțiunea durează aproximativ 30 de 
minute și este bineînțeles gratuită pentru dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră 
în cazul în care, din motive organizatorice în derularea activității, acțiunea poate dura mai mult. 
 
Pentru derularea optimă a acțiunii, vă rugăm ca la vizita în service să aveți la dumneavoastră 
prezenta notificare și Planul de service, în vederea înregistrării mențiunilor. 
 
Deși vizita suplimentară la service va produce unele neplăceri, contăm pe înțelegerea și sprijinul 
dumneavoastră în derularea acestor măsuri preventive. Apreciem încrederea pe care o acordați 
mărcii  SKODA  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, 
 

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: __________________________ 

 


