




MOSTRA SCRISOARE 
 

Versiune constructivă cu abateri 

Autovehiculul dumneavoastră model …………. cu seria de caroserie ………………………………. 

Acțiune de rechemare 01E4 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
în cadrul verificărilor interne am constatat că într-un anumit interval de timp s-au comercializat autovehicule a căror 
versiune constructivă este posibil să nu fi corespuns la momentul comercializării cu versiunea curentă de serie. Acest 
fapt ne-a determinat să rechemăm aceste autovehicule. Din păcate și autovehiculul dumneavoastră menționat mai sus 
este afectat de această măsură. 
 
În condițiile în care, în baza documentației existente a autovehiculelor, nu putem exclude fără dubiu că la 
autovehiculele afectate ar putea exista restricții ale anumitor sisteme, în vederea excluderii eventualelor avarii dorim 
să recumpărăm autovehiculul dumneavoastră. 
 
În vederea derulării acțiunii de rechemare, vă solicităm ca în intervalul următoarelor 2 până la 4 săptămâni să apelați 
telefonic hotline-ul nostru pentru clienți 

XXX 
 

Colaboratoarele și colaboratorii noștri vor avea astfel ocazia de a vă informa cuprinzător și transparent cu privire la 
procedura ulterioară și vă vor sta la dispoziție pentru alte întrebări. În timpul conversației, vă rugăm să aveți la 
îndemână prezenta scrisoare. 
 
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. 
 
Suntem conștienți de faptul că aceste măsuri pot genera neplăceri. Regretăm extrem de mult aceste circumstanțe și 
ne cerem scuze. În același timp, sperăm să avem înțelegerea și susținerea dumneavoastră în derularea acestei acțiuni. 
 
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: ______________________ 


