




MODEL SCRISOARE 

 

Update unitatea de comandă a motorului 

Autovehiculul dumneavoastră Touareg cu seria de caroserie 

Cod KD: 23Y3 

 
Stimată Doamnă/Stimate Domn,  
 
 
la autovehiculele Touareg EU6 cu motorizare 3.0 TDI, datorită unei acțiuni de rechemare prevăzute, este 
necesară actualizarea software. Într-un interval de fabricație limitat, au fost montate motoare diesel cu un 
software al unității de comandă a motorului din cauza căruia valorile de oxizi de azot (NOx) se înrăutățesc 
la comparația dintre funcționarea pe standul de probe (NEFZ) și funcționarea în condiții reale de deplasare. 
Din acest motiv este necesară reprogramarea unității de comandă a motorului. Actualizarea software, a 
cărei adecvare și eficiență s-a verificat amănunțit, este acum disponibilă și pentru autovehiculul 
dumneavoastră. 
În legătură cu această actualizare software, Volkswagen AG confirmă specificațiile anterioare ale 
producătorului cu privire la consumul de combustibil și emisiile de CO2. Se respectă valorile limită de emisii 
aferente normei de poluare Euro 6. De asemenea, odată cu introducerea noului software rămân 
nemodificate puterea maximă a motorului și momentul motor maxim determinate inițial. Prin actualizarea 
software-ului, durabilitatea motorului și a sistemului de tratare ulterioară a gazelor arse nu se modifică 
negativ. 
Pentru stabilirea unei programări, contactați departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ---- 
--------------) pentru a efectua lucrările necesare. Acțiunea durează aproximativ o oră 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 
Volkswagen 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: __________________________ 

 


