




 

MODEL SCRISOARE 

 

 

Reprogramare unitate comandă airbag 

Autovehiculul dumneavoastră model cu seria de caroserie______________________ 

Acțiune de rechemare 69Z5 

 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele _______ dintr-un anumit interval de fabricație, există 
posibilitatea ca din cauza tratării termice necorespunzătoare să se poată defecta un condensator din unitatea 
de comandă airbag. Defectarea unui condensator poate avea drept urmare modificarea semnalelor de la 
senzori. În cele mai multe cazuri, unitatea de comandă detectează această modificare a semnalelor de la 
senzori, motiv pentru care se dezactivează sistemul airbag. Dezactivarea sistemului airbag se afișează pe 
instrumentele de bord prin aprinderea lămpii de control airbag, în așa fel încât șoferului i se atrage clar atenția 
cu privire la o defecțiune în sistemul airbag. 
 
Nu se poate însă exclude complet cazul în care unitatea de comandă interpretează drept semnal similar unei 
situații de impact (detectare eronată a unui impact frontal) modificarea semnalelor de la senzori, condiții în 
care este posibilă o declanșare eronată a airbagului/airbagurilor și/sau a dispozitivului/dispozitivelor de 
tensionare a centurii de siguranță. 
 
Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului dumneavoastră. 
 
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. 
 
Pentru informarea dumneavoastră cu privire la măsurile recomandate de producator pentru autovehicule, 
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informaţii 
referitoare la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la transmiterea acestora către terţi, la 
durata de stocare, precum şi la drepturile persoanelor vizate, vă rugam să accesaţi declaraţiile privind 
protecţia 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 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: __________________________ 

 


