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FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR 

PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI 

DISTRIBUITORI 

 
Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) 

care primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / 
Directia Generala Control si Supraveghere Piata si 

Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii 
Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, 
sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 

/ Web: www.anpc.gov.ro  

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in vanzarea 
produsului 

 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Porsche Romania SRL 
Bd. Pipera Nr. 2,  

077190, Voluntari, jud. Ilfov 
Telefon: +40 021 203 28 88 

Fax: +40 021 203 29 99 
Web: www.porscheromania.ro    

Numele, Functia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, website 
ale pesoanei de contact 

Iuliu Kolozsvari – After Sales Manager 
Tel: 021 203 2848 
Fax: 021 203 2922 

E-mail: iuliu.kolozsvari@porsche.ro  

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului (modelelor) 
sau Codul de bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

 
Marca: Volkswagen 

Model: Tiguan 

Descrierea/Fototografia  

Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului si 
posibila afectare a 
sanatatii/sigurantei si estimarea 
riscului si evaluarile realizate 

La autovehiculele dintr-un anumit interval de fabricație 
există posibilitatea ca la declanșarea airbagului lateral să 
se deterioreze carcasa generatorului de gaz. Astfel din 
carcasă se desprind mici particule de metal. 
 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

In Romania nu au fost inregistrate accidente. 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii 
(actiunilor) si masurilor de 
precautie si identificarea 
companiei responsabile 

Actiune de rechemare 69L9 
Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la 
aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor  scrisori de 
rechemare in vederea programarii in service. 
Reparatia presupune inlocuirea unitatii airbag lateral 
dreapta fata 
Operatia dureaza aproximativ 3-4 ore. 
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COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN 
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE 

PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA 
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI 

 
Sectiunea 6:  Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele 

afectate 

Lista producatorilor/ Importatorilor 
sau reprezentanti autorizati din  
Statul Membru:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website 

Porsche Romania SRL 
Bd. Pipera Nr. 2,  

077190, Voluntari, jud. Ilfov 
Telefon: +40 021 203 28 88 

Fax: +40 021 203 29 99 
Web: www.porscheromania.ro    

Lista distribuitorilor/ Detailistilor:  
Nume/Adresa/ 
Tel/Fax/E-mail/Website  

 
Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila 

la 
www.volkswagen.ro  

Numarul de produse (nr. serie sau 
data, coduri) detinute de 
producator/importator/ 
distribuitor/detailist/consumatori 
din Statul Membru 

 
1 autoturism este vizat in Romania 

 

 

        
 After Sales Manager 
    Iuliu Kolozsvari 
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MODEL SCRISOARE 

 

Airbag laeral 
 
Autoturismul dumneavoastră cu seria de caroserie 
Cod KD: 69L9 
 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

 

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

posibilitatea ca la declanșarea airbagului lateral să se deterioreze carcasa generatorului de gaz. 

Astfel, particule mici de metal se pot desprinde de pe carcasă și pot accidenta șoferul, respectiv 

pasagerul față. 

 

Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului pe care îl dețineți. Luați legătura cu 

departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ------------------), pentru a putea stabili o 

programare. Măsura durează aproximativ trei - patru ore și nu implică desigur nicio cheltuială din 

partea 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 toată considerația, 
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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: __________________________ 

 


