




 

 
          Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați 
 

 
Acțiune de rechemare – 72M6  Reparare cataramă centură spate 

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. 
 

In acest context ne-a tras atenția că la autovehiculul dumneavoastră există riscul ca pozarea cablului pentru 

detectarea cataramei de centură a scaunului spate central să nu fie realizată conform prescripțiilor. În 
anumite circumstanțe, acest fapt poate împiedica blocarea corectă a unui scaun pentru copii pe brida Isofix 

stânga a scaunului spate dreapta. Înainte de utilizarea scaunelor pentru copil, verificați în principiu blocarea 
lor completă pe bridele Isofix. 

 

Din acest motiv trebuie verificat cablul pentru detectarea cataramei de centură și, dacă este necesar, cablul 
trebuie pozat și fixat din nou, în conformitate cu prescripțiile. În cazul în care cablul este deja deteriorat, 

se înlocuiește catarama de centură, împreună cu cablajul. 
 

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 

 

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