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MODEL SCRISOARE 

Centura siguranta Toledo 

 
Autovehiculul dumneavoastră Toledo, cu seria de caroserie 
Cod KD: 69R4 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

In cadrul urmăririi produsului, SEAT S.A. a constatat că la autovehiculele dintr-un anumit interval de fabricație, 

dispozitivul de tensionare a centurilor de siguranță s-a fabricat parțial în afara toleranțelor permise. Din cauza 

unei îmbinări defecte, la activarea în cazul unui accident, anumite componente ale sistemului pirotehnic se pot 

deplasa din poziția lor și pot ajunge în habitaclul autovehiculului. În astfel de cazuri există un potențial pericol 

de accidentare a pasagerilor.  

 

Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului pe care îl dețineți. Luați legătura cu atelierul 
dumneavoastră contractual SEAT uzual sau cu un partener contractual la alegerea dumneavoastră, din 
rețeaua de servicii pentru clienți SEAT, pentru a conveni un termen pentru lucrările necesare. Verificarea, 
precum și eventualele lucrări de reparație sunt gratuite pentru dumneavoastră și durează aproximativ 1 ora și 
15 minute.În cazul în care, din motive organizatorice, măsura durează mai mult timp decât s-a estimat, 
apelăm la înțelegerea dumneavoastră. 
 
Din motive administrative, vă rugăm să aveți la dumneavoastră prezenta notificare împreună cu planul de 
întreținere, în vederea înregistrării informațiilor necesare. 
 
Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în derularea acestei acțiuni preventive, chiar dacă această 
vizită suplimentară la service vă va crea unele neplăceri. Apreciem încrederea dumneavoastră în marca 
SEAT și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă rugăm să ne comunicați numele și 

adresa noului proprietar, respectiv ale deținătorului autovehiculului. Pentru aceasta, completați câmpurile de 

mai jos și expediați-ne informațiile cât mai curând posibil. 

 

Cu toată considerația, 

 

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: ________________________ 

 


