•• PROTECTED 関係者外秘

Postup při podávání žádost o Vydání Evropského certifikátu shodnosti Certificate of Conformity (dále jen COC list) pro vozidla Toyota a Lexus
Žadatel zašle na e-mailovou adresu info@toyota.cz žádost, ve které uvede kromě toho o co
žádá, také:
-

Identifikační číslo vozidla (VIN)
Přiloží technický průkaz vozidla (stranu s technickými údaji)
Adresu pro zaslání dokumentu

Žádost je možné adresovat i poštou na adresu:
Toyota Central Europe - Czech, s.r.o.
Oddělení péče o zákazníky
Bavorská 2662/1
155 00 Praha 5
Žadatel uhradí společnosti Toyota Central Europe – Czech za vystavení duplikátu COC listu
poplatek ve výši 2600 Kč včetně DPH
Poplatek ze vystavení duplikátu COC listu je možné uhradit pouze převodem z účtu žadatele
na účet Toyoty Central Europe-Czech 2008940100/2600. Jako variabilní symbol se
uvádí koncové šestičíslí VIN čísla vozu.
Potvrzení o provedení platby se zasílá na info@toyota.cz.
Po připsání poplatku na účet společnosti Toyoty Central Europe-Czech s.r.o. bude do 30 dní
duplikát COC listu odeslán spolu s daňovým dokladem.
Upozornění: není možné provést úhradu v hotovosti ani poštovní poukázkou

Základní podmínky pro vydání:
1. Originál COC listu se vydává pouze pro nová neregistrovaná vozidla distribuovaná
společností Toyota Central Europe – Czech s.r.o. Za současné právní úpravy je originál
COC dodávaný k novému vozidla prostřednictvím prodejců Toyota/Lexus společně
s dokumentací vozidla

2. Duplikáty listu se vydávají pouze na vyžádání zákazníků pro:
 již registrovaná vozidla v ČR, na základě zaslání kopie českého technického
průkazu (TP) a uvedení adresy pro doručení dokumentu.
 Dovezená vozidla k registraci v ČR, přičemž dokument bude vystaven na základě
zaslání kopie TP ze země původu, či jiného úředního dokladu vozidla a uvedení
adresy pro doručení dokumentu.

Všeobecné informace:
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Originál COC listu je vydáván pouze k novému vozidlu, neboť slouží jako úřední
doklad k registraci vozidla v EU.
Duplikáty COC listů jsou dostupné pouze pro evropské specifikace osobních vozidel
Toyota/Lexus (kategorie OA-M1) vyrobených přibližně od modelového roku 2002 a
nákladních vozidel Toyota (kategorie NA-N1) vyrobených přibližně od poloviny roku
2010.
Duplikát COC listu nenahrazuje originální TP nebo COC list k registraci vozidla.
Podmínkou vystavení duplikátu COC listu je ověření vozidla v evropské databázi.

Postup je platný od 1.10.2021
Právo změn je vyhrazené
Potřebné kontaktní údaje:
info@toyota.cz
telefon pro případné dotazy: 800600800

