




MODEL SCRISOARE 

 

 

Frână staționare 

Autovehiculul dumneavoastră VW Polo cu seria de caroserie______________________ 

Acțiune de rechemare 46H9 

 

Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Polo - cu frână cu tambur spate, din cauza uzurii plăcuțelor 
de frână condiționată de exploatare și a comportamentului la reglarea frânei cu tambur, condiționat de regimul 
de utilizare, se poate reduce pretensionarea cablurilor de acționare a frânei de mână și astfel se poate anula 
pretensionarea cu piulița de reglare a manetei frânei de mână. În cazul reducerii pretensionării, există 
posibilitatea ca la acționarea frânei de mână să se modifice poziția piuliței de reglare și astfel să se 
prelungească cursa manetei frânei de mână. Dacă șoferul nu observă prelungirea cursei manetei, este posibil 
ca autovehiculul să nu fie asigurat corespunzător de frâna de imobilizare. 
 
Din motive de siguranță, reglarea frânei dumneavoastră de mână trebuie verificată și piulița de reglare trebuie 
asigurată cu o contrapiuliță. Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți 
(nr. telefon ..........................), pentru a se putea stabili o programare. Verificarea/măsura durează aproximativ 
30 minute și este bineînțeles gratuită pentru 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 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: __________________________ 

 


