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MODEL SCRISOARE 

 

Airbag frontal parte șofer 

Autovehiculul dumneavoastră model cu seria de caroserie 

Acțiune de rechemare 69BF 

 

Stimată Doamnă/Stimat Domn, 

 

Firma Takata a comunicat faptul că în cazul unui accident cu declanșarea airbagului, există 

riscul de izbucnire a carcasei generatorului airbagului frontal de pe partea șoferului. Cauza poate fi 

deprecierea pe termen lung a încărcăturii pirotehnice, din cauza umidității ridicate a aerului și 

variațiilor mari de temperatură. În cazul unui accident cu declanșarea airbagului frontal de pe partea 

șoferului, fragmentele din carcasa generatorului de gaz pot accidenta fatal pasagerii.  

 

Din motive de siguranță, se impune astfel verificarea autovehiculului dumneavoastră. 

 

Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon 

..........................), pentru a se putea stabili o programare. Acțiunea durează aproximativ o oră și este 

bineînțeles gratuită pentru dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care, 

din motive organizatorice în derularea activității, acțiunea poate dura mai mult.  

 

Pentru derularea optimă a acțiunii, se recomandă ca, la termenul stabilit, să aveți la dumneavoastră 

prezenta scrisoare, precum și Planul de service, pentru înregistrarea mențiunilor necesare.  

 

Deși vizita suplimentară la service va produce unele neplăceri, contăm pe înțelegerea și sprijinul 

dumneavoastră în derularea acestor măsuri preventive. Apreciem încrederea pe care o acordați 

mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.  

 

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.  

 

Pentru informarea dumneavoastră cu privire la măsurile recomandate de producator pentru 

autovehicule, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. 

Pentru informaţii referitoare la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la 

transmiterea acestora către terţi, la durata de stocare, precum şi la drepturile persoanelor vizate, vă 

rugam să accesaţi declaraţiile privind protecţia datelor pe website-ul <va rugam sa completati adresa 

website Dealer> 

 

Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.  

 

 

 

Cu stimă 
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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: __________________________ 

 


