




MODEL SCRISOARE ← va recomand sa stergeti aceasta mentiune atunci cand trimiteti scrisoarea 

 

Unitate de comandă ABS/ ESP 

Autoturismul dumneavoastră model cu seria de identificare ... 

Acțiune de rechemare 45F2 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele dintr-un interval de fabricație limitat există 

posibilitatea unei suprasolicitări termomecanice a unitaţii de comandă ABS/ ESP și astfel conexiunea la 

masă se poate întrerupe. În cazul întreruperii conexiuni la masă, sistemul ABS/ ESP se defectează și nu 

mai poate asista la stabilizarea autovehiculului dumneavoastră, în special în situații limită de dinamică de 

deplasare a autovehiculului, cum ar fi, de exemplu, supravirarea sau subvirarea, frânarea de urgență şi nu 

mai poate reduce riscul de derapare. Astfel, în special în situații limită de dinamică de deplasare a 

autovehiculului, poate exista pericolul unui accident. 
 

Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului pe care îl dețineți. Până la verificarea 

autovehiculului dumneavoastră, circulați extrem de prevăzător, cu o viteză și cu un stil de conducere 

adaptate la condițiile de vizibilitate, vreme, carosabil și la situația din trafic. 
 

Va rugăm să luați legătura cât mai curând cu departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ---------

---------), pentru a stabili o programare. Acțiunea durează aproximativ 30 de minute 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, vă rugăm ca la vizita în service să aveți la dumneavoastră prezenta 

notificare și Planul de service, în vederea înregistrării mențiunilor. 
 

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 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 stimă, 

 

 

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: __________________________ 

 


