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Notificarea clienților afectați 
Titlu: Capac design pentru motor 
Autovehiculul dumneavoastră                   , cu seria de caroserie: 
Cod AT: 10H7 
 
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, Seat își monitorizează 
permanent produsele. 
 
SEAT S.A. a constatat că la unele autovehicule model Formentor, Leon, Tarraco și Ateca din intervalul de 
serii de șasiu menționat, există riscul ca în funcție de utilizare (stil de conducere extrem de sportiv sau stare 
proastă a carosabilului) și în timp, capacul de design pentru motor să se desprindă din consola sa. În cazul în 
care capacul de design pentru motor este desprins, există riscul ca acesta să intre în contact cu 
componentele fierbinți ale turbosuflantei și să provoace pagube din cauza arderii sau chiar un incendiu. 
 
Din motive de siguranță, este necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră. Capacul de design pentru 
motor se demontează temporar. Siguranța și capacitatea funcțională a autovehiculului dumneavoastră nu 
este afectată în acest context. 
Până când se efectuează măsura la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarea indicație: 
Înainte de deplasare, verificați periodic fixarea fermă a capacului de design pentru motor pe suportul 
motorului, prin scuturare/mișcare manuală a capacului de design pentru motor. 
În cazul în care capacul de design pentru motor are o poziție fixă, puteți utiliza fără restricții autovehiculul, 
până la vizita în atelier. 
 
În cazul în care capacul de design pentru motor s-a desprins deja parțial, încercați să scoateți complet 
capacul. 
În cazul în care nu este posibilă această operație, apelați imediat la un service oficial SEAT, pentru a efectua 
acolo demontarea completă. 
 
Momentan nu este disponibilă nicio nouă versiune a capacului de design pentru motor. Imediat ce devine 
disponibilă noua versiune, atelierul responsabil pentru dumneavoastră urmează să vă contacteze, pentru a 
monta la loc noua versiune a capacului de design pentru motor. 
 
Luați legătura cu atelierul dumneavoastră SEAT obișnuit sau cu un partener contractual la alegere din rețeaua 
de servicii After-Sales SEAT, pentru a conveni un termen de efectuare a lucrărilor necesare. Verificarea și 
lucrările de reparație sunt gratuite pentru dumneavoastră și durează aproximativ o jumătate de oră. 
 
Din motive administrative, vă recomandăm ca la programarea convenită să aveți la dumneavoastră această 
scrisoare, precum și planul se service After-Sales, pentru a putea fi efectuate înregistrările corespunzătoare. 
Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în legătură cu această măsură preventivă, chiar dacă 
această vizită neplanificată în atelier ar putea să vă producă unele inconveniente. Apreciem încrederea 
dumneavoastră în marca SEAT și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
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 nu vă mai aflați în posesia acestui autovehiculul, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului 
proprietar, respectiv situația actuală a autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile de mai jos și 
transmiteți-ne aceste informații cât mai curând posibil. 
 
Cu toată considerația, 
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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: _______________________ 

 


