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MODEL SCRISOARE 

 

Fixarea airbagurilor cortină 

 

Autovehiculul dumneavoastră T7 Multivan, cu seria de șasiu 

Acțiune de rechemare 69DP 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele T7 Multivan dintr-un interval de fabricație limitat există 
posibilitatea să nu se fi aplicat corect clemele pentru fixarea airbagurilor cortină. În cazul unei declanșări, în 
anumite circumstanțe se poate manifesta un efect de protecție redus. 
 
În plus, se verifică și, după caz, se corectează așezarea cablurilor în zona plafonului. Cablajele plafonului 
așezate incorect pot produce diferite anomalii în funcționare. În cazul unui defect nu se poate exclude 
imobilizarea sau chiar un incendiu în autovehicul. 
 
Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului dumneavoastră. 
 
Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ..........................), 
pentru a se putea stabili o programare. Verificarea durează aproximativ 4 ore și este bineînțeles gratuită 
pentru dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră dacă, din motive organizatorice în derularea 
activității în unitate, acțiunea poate dura mai mult. 
 
Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră 
pentru derularea acestei măsuri preventive. 
  
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 cât se poate de repede aceste informații.  
 
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: __________________________ 

 


