




MODEL SCRISOARE 

 

Inel tractare 

Autovehiculul dumneavoastră ______________ cu seria de caroserie__________________ 

Cod KD: 50D9 

 
Stimată Doamnă/Stimate Domn,  

 
 

Volkswagen AG a constatat că la autovehicule afectate, dintr-un interval de fabricație 
limitat, există posibilitatea ca în trusa de scule să se fi inclus un inel de tractare sudat 
necorespunzător (vezi foto). În cazul unui inel de tractare necorespunzător, există 
posibilitatea ca inelul să se rupă din cauza forțelor de tracțiune care apar la 
remorcare. Autovehiculul tractat pierde astfel forța de propulsie necesară și, din cauza 
detensionării care apare în cazul ruperii sale, cablul de tractare poate lovi persoane 
sau obiecte. Există pericol de accidentare și de accident! 

 
 

Din motive de siguranță vă solicităm ca până la înlocuire să nu utilizați inelul de 
tractare din autovehiculul dumneavoastră. 
 

 
 

Aprovizionarea cu piese pentru înlocuirea completă din stocuri a volumului de piese vizat a demarat 
deja, însă mai necesită un anumit interval de timp până la finalizare. Vă rugăm să luați legătura cu 
departamentul nostru pentru recepție clienții (nr. telefon ...........................) pentru a se putea conveni 
cu dumneavoastră un termen estimativ pentru înlocuire. Înlocuirea este desigur gratuită pentru 
dumneavoastră. Ne cerem scuze anticipat pentru neplăceri produse și apelăm la înțelegerea și 
susținerea dumneavoastră pentru finalizarea acestei măsuri preventive. 
 
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. 

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: ________________________ 

 


