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Internal 

Notificarea clienților afectați 
Titlu: Airbag frontal parte sofer 

Autovehiculul dumneavoastră                   , cu seria de caroserie: 
Cod AT: 69DD 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

Prin intermediul acestei notificări dorim să vă informăm cu privire la faptul că, la autovehiculele care, într-un 
anumit interval de fabricație, au fost fabricate cu airbaguri de la producătorul Takata, în cazul unui accident cu 
declanșarea airbagurilor, există riscul să se spargă carcasa generatorului de gaz al airbagului frontal, partea 
șoferului. Cauza poate fi deprecierea în timp a încărcăturii pirotehnice, din cauza umidității ridicate a aerului și 
a variațiilor puternice de temperatură. În cazul accidentelor cu declanșarea airbagului frontal, partea șoferului, 
pasagerii pot suferi accidentări care le pun viața în pericol, din cauza fragmentelor de generator de gaz. 
 
Din motive de siguranță, este astfel necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră 
 
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. În funcție de 
necesarul de lucru, verificarea, precum și lucrările de reparație durează până la 2 ore și sunt, desigur, gratuite 
pentru dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care, din motive organizatorice, 
reparația durează mai mult decât s-a specificat. 
 
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. 
 
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. 
 
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>. 
 
Cu toată considerația, 
 
 

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: _______________________ 

 


