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          Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați 
 
 
Acțiune de rechemare – 10H8 - Îndepărtare capac design agregat propulsie  
Autovehiculul dumneavoastră AUDI .......... cu seria de caroserie:.................................... 
Numărul de înmatriculare:..................................... 
 
 
 
Stimată doamnă/Stimate domn, 
 
 

Siguranța clientelor și clienților noștri, 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 AUDI AG a constatat faptul că la unele autovehicule TT, Q3 și Q6 s-au montat capace de 
design pentru motor care, din cauza unui defect de fabricație la furnizor, în funcție de utilizare și în timp se 
pot desprinde din fixare. În cazul unui capac de design pentru motor nefixat, există posibilitatea ca acesta 
să între în contact cu turbosuflanta și să se producă avarii prin ardere mocnită sau chiar incendii. 
 
Din motive de siguranță este necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră și, după caz, îndepărtarea 
capacului de design. În acest context nu se afectează siguranța și funcționalitatea autovehiculului 
dumneavoastră. 
 
Până la efectuarea măsurii la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarea restricție: 
Verificați periodic înainte de pornirea la drum, cât de bine este fixat capacul de design pentru motor în 
elementele sale de fixare de pe motor, prin mișcarea/scuturarea cu mâna a capacului de design pentru 
motor. În cazul în care capacul de design pentru motor este fixat ferm, puteți utiliza în continuare fără 
restricții autovehiculul, până la termenul pentru vizita în atelier. În cazul în care capacul de design pentru 
motor s-a desprins deja parțial, încercați să scoateți complet capacul de design pentru motor. 
 
În cazul în care nu este posibilă această operație, apelați imediat la un partener Audi, pentru a demonta 
acolo capacul. 
 
Momentan nu este încă disponibilă nicio nouă versiune a capacului de design pentru motor. Imediat ce 
devine disponibilă noua versiune, partenerul Audi responsabil pentru dumneavoastră urmează să vă 
contacteze, pentru a monta la loc noua versiune a capacelor de design pentru motor. 
 
Măsura durează aproximativ 0,5 ore și nu implică desigur nicio cheltuială din partea dumneavoastra. 
 
În vederea stabilirii unui termen, vă solicităm să luați imediat legătura cu un partener Audi. 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, 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 ...................  
 
 
  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 
 
......................................................... 
 
 
 
 
 

 


