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MODEL SCRISOARE 

Titlu: Actualizarea software-ului sistemului electronic de frânare 
Autovehiculul dumneavoastră ATECA, cu seria de caroserie: 
Cod KD: 45H3 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

SEAT S.A. A constatat faptul că la autovehiculele dintr-un anumit interval de fabricație există posibilitatea ca, 
în anumite circumstanțe, unitatea de comandă a motorului să nu evalueze corect semnalul de la un senzor al 
cutiei de viteze (senzorul pentru treapta neutră). În acest caz, cu toate că este cuplată treapta de marșarier, 
se poate întâmpla ca senzorul pentru poziția neutră a cutiei de viteze să emită în mod greșit semnalul pentru 
o treaptă cuplată către unitatea de comandă a motorului. Din cauza evaluării greșite a semnalului se poate 
produce dezactivarea automată, nedorită a frânei electromecanice de imobilizare (EPB) și drept urmare nu se 
poate asigura autovehiculul împotriva rulării libere de pe loc. 
 
Din motive de siguranță, este necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră. 
 
Luați legătura cu atelierul dumneavoastră SEAT obișnuit sau cu un partener contractual la alegere din rețeaua 
de servicii post-vânzare SEAT, pentru a conveni un termen pentru lucrările necesare. Verificarea, precum și 
lucrările de reparație nu implică nicio cheltuială din partea dumneavoastră și durează aproximativ 1 oră. 
 
Din motive administrative, vă recomandăm ca la programarea convenită să aveți la dumneavoastră această 
scrisoare, precum și planul se service post-vânzare, pentru a putea fi efectuate înregistrările corespunzătoare. 
Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în legătură cu această măsură preventivă, chiar dacă 
această vizită neplanificată în atelier ar putea să vă producă unele inconveniente. Apreciem încrederea 
dumneavoastră în marca SEAT și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
Dacă nu vă mai aflați în posesia acestui autovehiculul, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului 
proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile de mai jos și transmiteți-
ne cât mai curând posibil aceste informații. 
 
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: ________________________ 

 


