




SCRISOARE MODEL (la notificarea SEAT S.A.) 

 

Notificare către clienții afectați 

Cataramă dublă centură de siguranță 

Modelul Ibiza / Arona cu seria de caroserie 

Acțiune de rechemare 69X7 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn,  

SEAT S.A. a constatat că la autovehiculele produse intr-un interval de fabricație limitat există 

posibilitatea ca, într-o situație specifică de deplasare, catarama centurii de siguranță pentru locul spate 

stânga să se desfacă accidental. Aceasta afectează și autovehiculul dumneavoastră. 

Această situație periculoasă poate apărea dacă pe bancheta spate sunt ocupate în același timp 

locurile stânga și cel central, în direcția de deplasare. 

Într-o astfel de situație, în cazul unui accident sau unei frânări bruște, pasagerul nu mai este protejat 

prin sistemul de reținere încorporat, existând pericol sporit de accidentare! 

Din motive de siguranță, vă solicităm să nu mai utilizați locul spate central , până la repararea 

cataramei duble a centurii de siguranță.  

Probabil că ați fost deja informat în legătură cu acțiunea 69W1 repararea cataramei centurii de 

siguranță. Luați în considerare că această acțiune este numai o soluție intermediară care nu poate 

garanta permanent siguranța. Din acest motiv vă rugăm să nu utilizați centura locului central din spate 

nici chiar după efectuarea acțiunii 69W1. 

 

Deoarece siguranța dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, dacă acțiunea 69W1 nu a fost 

efectuată la autovehicul, vă rugăm să planificați imediat o programare la partenerul dvs. SEAT, 

deoarece această soluție intermediară este o măsură de siguranță importantă. 

 

Depunem toate eforturile pentru a implementa o soluție permanentă pentru remedierea acestui defect, 

astfel încât centura de siguranță să poată fi folosită fără restricții. Vă vom informa imediat ce această 

soluție poate fi implementată. 

  

Această scrisoare este însoțită de un autocolant 

de avertizare. 

 

Vă rugăm să amplasați acest autocolant pe 

panoul de bord, conform imaginii alăturate, astfel 

încât toți utilizatorii autovehiculului să fie informați, 

în orice moment, că locul central din spate nu 

poate fi ocupat. 

 



 

Vă rugăm să anexați această scrisoare la mapa cu documentația de bord. 

 

Deși vizita suplimentară la service va produce unele neplăceri, contăm pe înțelegerea și suportul 

dumneavoastră în derularea acestor măsuri. Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii 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 salutări cordiale 

 

 

 

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: ________________________ 

 

 


