




 

 
          Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați 
 

 
 

Acțiune de rechemare – 93N8 - Dotare ulterioară cu protecție special 

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

Numărul de înmatriculare:..................................... 
 

 

 
Stimată doamnă/Stimate domn, 

 
 

Siguranța clienților noștri/clientelor noastre, precum și fiabilitatea și longevitatea modelelor noastre, 
reprezintă pentru noi prioritatea maximă. În cadrul procesului de asigurare a calității, Audi își monitorizează 

permanent produsele. 

 
În acest context ne-a atras atenția că există posibilitatea ca într-un interval de fabricație limitat, siguranța 

sistemului de înaltă tensiune (sistem HV) să se fi fabricat cu o cantitate prea redusă de așa numit nisip de 
stingere. În cazul unui eventual scurtcircuit în sistemul de înaltă tensiune, siguranța declanșează și întrerupe 

fluxul de curent, însă din această cauză ar putea exploda. În acest caz, din cauza cantității prea reduse de 

nisip de stingere, s-ar putea produce o descărcare de tensiune în habitaclu și drept urmare ar putea fi 
generat un pericol de incendiu. Astfel poate rezulta și un pericol de accidentare. 

 
Din motive de siguranță, în locul respectiv se aplică o protecție suplimentară peste bateria de înaltă 

tensiune, pentru a împiedica o posibilă descărcare de tensiune în habitaclu. Măsura durează până la două 
zile și este bineînțeles gratuită pentru dumneavoastră. 

 

Autovehiculele se pot utiliza în continuare fără restricții. Probabilitatea unui astfel de caz este totuși foarte 

rară. Pana in acest moment, Audi nu cunoaște nicio reclamație a vreunui client. 
 

În vederea stabilirii unui termen, vă solicităm să luați imediat legătura cu un partener Audi cu competenta 
de reparatii baterii HV. Va transmitem lista actuala a partenerilor AUDI care au competenta de reparatie 

baterii HV. 
 

 

 
 

 
Pentru termenul stabilit, pregătiți această notificare,  în vederea efectuării înregistrărilor necesare. 

 
Stimate D-na/D-le ............................................, regretăm extrem de mult vizita 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 ...................  
 

Partener autorizat cu competenta 

reparatii baterii HV
Adresa Pagina internet

TESS Calea Brasovului nr. 2A, 507075, Ghimbav, Brasov www.tess.ro

BRADY TRADE Bulevardul Iuliu Maniu 291, sector 6, București www.bradytrade.ro

SANDRA TRADING Sos. Iasi-Tg.Frumos km 12 Iasi www.sandra.ro

EURO TEHNO GROUP B-dul Petrochimistilor, Nr. 34, Punct Autostarda, Pitesti, Arges www.eurotehnogroup.ro

PORSCHE BUCURESTI VEST I 077040 Chiajna, llfov, Sos de Centura nr. 41 www.pbv1.ro

AUTOWORLD Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Turzii 249, cod postal 400495 www.autoworld.ro

NURVIL Str. Strandului 52A  240501, Rm. Valcea www.nurvil.ro

PORSCHE TIMISOARA Calea Lugojului, 136,, Ghiroda, Jud Timis www.porschetimisoara.ro

PORSCHE PIPERA PREMIUM Bulevardul Pipera 1, Voluntari 077190 www.porschepipera.ro



 

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>.    

 
 

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. 
 

Cu salutări cordiale 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 


