




MOSTRA SCRISOARE 
 

Actualizare unitate comandă cutie viteze/motor 

Autovehiculul dumneavoastră T6, cu seria de caroserie: 

Acțiune de rechemare 37L8 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele T5 și T6 cu motorizare diesel de 2,0l există posibilitatea ca un proces 
de accelerare ușoară de la 100 km/h la 120 km/h să nu se efectueze în treapta a 6-a ci în treapta a 7-a . În timpul unei 
testări a gazelor arse, acest proces poate implica nerespectarea valorilor NOx limită pentru gazele arse. 
 
Pentru a exclude eventuale nerespectări ale valorilor limită, la autovehiculul dumneavoastră urmează astfel a se 
reprograma unitatea de comandă a motorului și unitatea de comandă a cutiei de viteze. La câteva autovehicule izolate 
este suficientă doar reprogramarea unității de comandă a cutiei de viteze. 
 
Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ..........................), pentru a 
se putea stabili o programare. 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. 
 
Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră pentru 
derularea acestei măsuri preventive. 
 
Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa 
noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile menționate mai jos și 
returnați-ne cât se poate de repede aceste informații. 
 
Pentru informarea Dvs cu privire la masurile recomandate de producator pentru autovehicule, datele Dvs cu caracter 
personal sunt prelucrate in baza interesului legitim. Pentru informatii referitoare la securitatea datelor Dvs cu caracter 
personal, la transmiterea acestora catre terti, la durata de stocare, precum si la drepturile persoanelor vizate, va 
rugam sa accesati declaratiile privind protectia datelor pe website-ul <va rugam sa completati adresa website Dealer>.    
 
Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
Cu salutări cordiale. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Verificarea nu este posibila, deoarece autovehiculul a fost 

 casat furat in prezent scos din circulatie 

Autovehiculul vandut 

 in tara  in strainatate 

Noua adresa 

 
Nume: ___________________________________________________________________ 
 
Strada: ___________________________________________________________________ 
 
Oras / Cod: ___________________________________________________________________ 
 
Tara: _____________________ Data / Semnatura: ______________________ 


