




 

 

 

 

MODEL SCRISOARE 

 

 

 

 

Material Izolator 

Autovehiculul dumneavoastră, cu seria de caroserie:______________________ 

Acțiune de rechemare 93O5 

 

 

 
Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
  
 
 
    SKODA AUTO a constatat faptul că la autovehiculul ________ dintr-un interval de fabricație limitat, 
siguranța din sistemul de înaltă tensiune s-a fabricat parțial cu o cantitate prea redusă de așa numit nisip de 
stingere. În cazul unui eventual scurtcircuit în sistemul de înaltă tensiune, siguranța declanșează și întrerupe 
fluxul de curent așa cum este prevăzut, dar ar putea exploda. Drept urmare există posibilitatea ca în habitaclu 
să se producă o descărcare de tensiune. Rezultă astfel un pericol de incendiu și un posibil pericol de 
accidentare a pasagerilor. 
 
   Din motive de siguranță, în interiorul bateriei de înaltă tensiune se aplică astfel preventiv un material izolator 
cu rol de protecție suplimentară, pentru a împiedica eficient o posibilă descărcare de tensiune în habitaclu, 
precum și riscul rar de dezvoltare a unui incendiu. 
 
  Datorită înlănțuirii mai multor factori și circumstanțe, dezvoltarea unui incendiu în habitaclu este extrem de 
improbabilă. Astfel, autovehiculele se pot utiliza în continuare. Pana in acest moment, nu cunoaște nicio 
reclamație a vreunui client. 
 
Măsura durează până la 6 ore și este desigur gratuită pentru dumneavoastră. 
    
   În vederea stabilirii unui termen, vă solicităm să luați imediat legătura cu un partener Skoda cu competenta 
de reparatii baterii HV. Va transmitem lista actuala a partenerilor Skoda care au competenta de reparatie 
baterii HV. 
 
 

 

Partener autorizat cu 

competenta reparatii 

baterii HV

Adresa Adresa web

PORSCHE BUCURESTI NORD 077190 Voluntari, jud. Ilfov, Bulevardul Pipera nr. 2 www.pbn.ro

COMPEXIT TRADING Calea Turzii 223, cod 400495, Cluj - Napoca, jud. Cluj www.compexit.ro

TESS Calea Brasovului nr. 2A, 507075, Ghimbav, Brasov www.tess.ro

BRADY TRADE Bulevardul Iuliu Maniu 291, sector 6, București www.bradytrade.ro

SANDRA TRADING Sos. Iasi-Tg.Frumos km 12 Iasi www.sandra.ro

AUTOWORLD Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Floresti 145, cod postal 400524 www.autoworld.ro

EURO TEHNO GROUP B-dul Petrochimistilor, Nr. 34, Punct Autostarda, Pitesti, Arges www.eurotehnogroup.ro

PORSCHE BUCURESTI VEST I 077040 Chiajna, llfov, Sos de Centura nr. 41 www.pbv1.ro

NURVIL Str. Strandului 52A  240501, Rm. Valcea www.nurvil.ro

PORSCHE TIMISOARA Calea Lugojului, 136,, Ghiroda, Jud Timis www.porschetimisoara.ro



 

 

 

 
   Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră 
pentru derularea acestei măsuri preventive. 
 
   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 nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă solicităm să ne comunicați numele 
și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, completați doar câmpurile 
menționate mai jos și returnați-ne aceste informații cât se poate de repede. 
 
Apreciem încrederea dumneavoastră în marca SKODA AUTO și mulțumim pentru loialitate. 
 
 
 
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: __________________________ 

 


