




 

 

 

 

MODEL SCRISOARE 

 

 

Capac motor 

Autovehiculul dumneavoastră, cu seria de caroserie:______________________ 

Acțiune de rechemare 10H6 

 

 
Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
  
 
  Compania ŠKODA AUTO a.s. a constatat că la autovehiculele SKODA s-au montat capace de design pentru 
motor, care în funcție de utilizare (stil de conducere extrem de sportiv sau conformație proastă a carosabilului) 
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 este afectată 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 ŠKODA, 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 SKODA responsabil pentru dumneavoastră urmează să vă 
contacteze, pentru a monta la loc noua versiune a capacelor de design pentru motor.  
 
  Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ..........................), 
pentru a se putea stabili o programare. Măsura durează aproximativ 0,5 ore și nu implică desigur nicio 
cheltuială din partea dumneavoastră. 
 
  Apelăm la înțelegerea și suportul dumneavoastră pentru transpunerea în practică a acestei măsuri – în 
ciuda tuturor neplăcerilor pe care eventual le experimentați din cauza vizitei neplanificate în atelier. Apreciem 
încrederea dumneavoastră în marca Škoda și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
  În cazul în care nu mai aveți în proprietate autovehiculul, comunicați-ne numele și adresa noului proprietar 
al autovehiculului, respectiv locul în care se găsește autovehiculul. În acest scop este suficientă completarea 
coloanelor de mai jos și returnarea cât mai rapidă a acestor informații. 
 
 
Sincere salutari 
 



 

 

 

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: __________________________ 

 


