




 
Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați 
 

 

Acțiune de rechemare – 69R7 - Înlocuire airbag pasager față TAKATA 
Cod KD: 69R7 

Autovehiculul dumneavoastră AUDI .......... cu seria de caroserie:.................................... 
Numărul de înmatriculare:..................................... 

 
Stimată doamnă/Stimate domn, 

 

   AUDI AG a fost informată de către producătorul Takata că la autovehiculele dintr-un interval de 
fabricație limitat există posibilitatea ca la declanșarea airbagului frontal să explodeze carcasa 

generatorului de gaz aferentă. Drept urmare se pot desprinde de pe carcasă fragmente metalice mici 
și în anumite circumstanțe pot accidenta un pasager. 

   Ca măsură de siguranță preventivă, este necesară înlocuirea respectivelor componente ale 

autovehiculului dumneavoastră. 
   Din motive de siguranță, este necesară înlocuirea generatorului de gaz, respectiv înlocuirea 

modulului airbag.  
   Măsura durează aproximativ două ore și este bineînțeles gratuită pentru dvs. 

 

   Vă rugăm să luați imediat legătura cu un partener Audi pentru a stabili o programare. Găsiți un partener 
autorizat Audi pe pagina noastră de internet www.audi.ro. Pentru termenul stabilit, pregătiți această 

notificare, precum și Planul de service al autovehiculului dumneavoastră, pentru a facilita înregistrările 
necesare. 

 
  Dacă între timp ați vândut sau retras autovehiculul dumneavoastră din circulație, va rugam frumos să 

completați integral formularul de mai jos și returnați-l cât mai urgent posibil. Vă mulțumim călduros 

pentru colaborare. 
 

  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>.    

 
Stimate D-na/D-le ……, regretăm extrem de mult prezența neplanificată în atelier și neplăcerile create de 

această situație. 
 

Răspundem cu plăcere la întrebările dumneavoastră, cu privire la această măsură preventivă, la numărul 

de telefon ..........  
 

Cu salutări cordiale 
 

......................................................... 
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