




MOSTRA SCRISOARE 

Actiune de rechemare – Actualizare senzor radar 

Autovehiculul dumneavoastra Crafter cu seria de caroserie 

 

Acțiune de rechemare 91U2 

 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
Volkswagen AG a constatat că la unele autovehicule Crafter, dintr-un anumit interval de fabricație, contrar 
prescripțiilor legale, asistentul la frânarea în regim de urgență „FrontAssist” reacționează la obiecte 
staționare numai până la o viteză maximă de 83 km/h. FrontAssist detectează obiectele aflate în mișcare și 
la viteze mai mari de 83 km/h. 
 
Din motive de siguranță este necesară actualizarea software a senzorului radar pentru FrontAssist al 
autovehiculului dumneavoastră. 
 
Poate ați fost deja informat cu privire la acțiunea de rechemare 91S5 „Limitare viteză maximă”. Rețineți 
faptul că limitarea vitezei maxime a reprezentat doar o soluție intermediară. Datorită noului software pentru 
senzorul radar disponibil acum, nu mai este necesară limitarea vitezei maxime. 
 
Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ..........................), 
pentru a se putea stabili o programare. Verificarea/măsura durează aproximativ o jumătate de oră și nu 
implică desigur nicio cheltuială din partea dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră dacă, din 
motive organizatorice în derularea activității în unitate, verificarea/măsura/reparația 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, doar completați câmpurile 
menționate mai jos și returnați-ne cât se poate de repede aceste informații. 
 
Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate. 
 
Cu salutări cordiale 
 
 

 

Verificarea nu este posibila, deoarece autovehiculul a fost 

 casat furat in prezent scos din circulatie 

Autovehiculul vandut 

 in tara  in strainatate 

Noua adresa 
 

Nume: ___________________________________________________________________ 
 
Strada: ___________________________________________________________________ 
 
Oras / Cod: ___________________________________________________________________ 
 
Tara: _____________________ Data / Semnatura: ______________________ 


