




SCRISOARE MODEL 
 

Măsuri de adaptare după măsura de service cu informarea activa a clientilor 23R7 

Autovehiculul dumneavoastră __________________ cu seria de caroserie__________________ 

Cod KD: 23Z1 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

La autovehiculul dumneavoastră Passat/CC cu motor EA189 s-a efectuat măsura de service cu 

informarea activa a clientilor din cauza unor abateri la valorile de NOx la motoarele (diesel) EA189. 

Dorim să vă informăm că în cazuri izolate, în funcție de stilul de conducere și de condițiile ambientale, 

pe instrumentele de bord ale autovehiculului dumneavoastră poate să apară un mesaj de eroare cu 

privire la sistemul AdBlue și/sau se poate aprinde indicatorul de defecțiune pentru instalația de 

preîncălzire sau pentru managementul motorului. 

Dacă în interval de 1.000 km, mesajul de eroare nu dispare și rămâne afișat în permanență, există 

posibilitatea ca din cauza acestuia motorul să nu mai poată fi pornit. Distanța de deplasare rămasă 

(până când motorul nu mai poate fi pornit) se afișează pe instrumentele de bord. 

Prin intermediul acestei scrisori dorim să vă informăm că am dezvoltat în acest context o soluție 

tehnică, disponibilă acum. 

Vă recomandăm să contactați imediat un partener service autorizat Volkswagen, pentru a conveni un 

termen. Măsura durează aproximativ 4 ore și nu implică desigur nici o cheltuială din partea 

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, se recomandă ca la termenul stabilit să aveți la dumneavoastră 

prezenta scrisoare, precum și Planul de service, pentru înregistrarea mențiunilor necesare. 
 
În cazul în care ați înstrăinat autovehiculul, vă solicităm să înmânați cât se poate de repede noului 
proprietar această scrisoare. 

Dorim să ne cerem explicit scuze pentru timpul consumat de dumneavoastră în acest caz. Sperăm că 

putem beneficia de înțelegerea și susținerea dumneavoastră în derularea acestei acțiuni. Apreciem 

încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
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: _________________________ 

 


