




Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați 
 

Acțiune de rechemare - Unitate comandă ESC 
 
 
Cod KD: 45F5 
Autovehiculul dumneavoastră AUDI .......... cu seria de caroserie:.................................... 
Numărul de înmatriculare:..................................... 
 
    Stimată doamnă/Stimate domn, 
 
   Siguranța clienților noștri, precum și fiabilitatea și longevitatea modelelor noastre reprezintă o 
prioritate maximă pentru Audi. În cadrul procesului de monitorizare a calității, produsele noastre sunt 
urmărite permanent. Din păcate, în acest context ne-a atras atenția faptul că la autovehiculele dintr-un 
interval de fabricație limitat există posibilitatea unei suprasolicitări termomecanice a componentelor din 
unitatea de comandă ESC și că astfel se poate produce defectarea unei conexiuni la masă din unitatea de 
comandă. În acest caz nu mai este asigurată funcționarea adecvată a unității de comandă. În situații 
critice de deplasare, nu se mai poate astfel asigura reglarea dinamicii de deplasare necesare pentru 
stabilizarea autovehiculului. În aceste situații limită există un pericol de accidentare ridicat. 
 
  Din motive de siguranță, este astfel necesară adaptarea software a autovehiculului dumneavoastră. 
Măsura durează aproximativ 45 și este bineînțeles gratuită pentru dumneavoastră. Până la adaptare ar 
trebui evitate situațiile limită ale dinamicii de deplasare, prin abordarea unui stil de conducere 
preventiv, cu viteză adaptată la condițiile de vizibilitate, vreme, carosabil și trafic. 
 
  Vă rugăm să luați imediat legătura cu un partener Audi pentru a stabili o programare. Parteneri 
autorizați Audi găsiți prin căutarea partenerilor comerciali pe pagina noastră de internet www.audi.ro. 
    În cadrul programării stabilite, prezentați această notificare, precum și Planul de service al 
autovehiculului dumneavoastră Audi, în vederea efectuării eventualelor înregistrări. 
 
Dacă între timp ați vândut sau retras autovehiculul dumneavoastră din circulație, completați integral 
cartea poștală atașată și returnați-ne-o cât mai urgent posibil. Vă mulțumim călduros pentru colaborare. 
 
  Stimate D-na/D-le ……..............., regretăm extrem de mult prezența neplanificată în atelier și 
neplăcerile create de această situație. 
 
  Vom răspunde cu plăcere întrebărilor dumneavoastră cu privire la această măsură preventivă, la 
numărul de telefon ......... 
 
Cu toată considerația, 
..........................................................  
 
 

 


