




 

MODEL SCRISOARE 

 

 

Unitate comandă motor 

Autovehiculul dumneavoastră __________________ cu seria de caroserie______________________ 

Acțiune de rechemare 24ER 

 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 
 
Volkswagen AG a constatat că la autovehicule cu motorizare 1,5 l TSI EVO 110 kW EU6AG cu alternator de 
180 A dintr-un interval de producție limitat, există posibilitatea ca, la turații reduse, motorul să pună la 
dispoziție un cuplu prea mic. Acest cuplu este consumat de accesorii (de ex. alternator, compresor de 
climatizare), astfel încât este disponibil pentru accelerare un cuplu prea mic. Ca urmare, la plecarea de pe 
loc se poate întâmpla ca alimentarea cu combustibil a motorului să nu se efectueze corespunzător iar 
autovehiculul să accelereze cu întârziere. În funcție de situația din trafic poate exista riscul de accident, în 
cazul în care nu este disponibilă accelerația preconizată. 
 
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. Măsura durează aproximativ o oră și este bineînțeles gratuită pentru 
dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră dacă, din motive organizatorice în derularea activității 
în unitate, 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 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: __________________________ 

 


