
POSTUP
při žádosti o schválení (zpětné)

přestavby vozidla
(kromě výměn karoserie a motoru)

Žadatel (zákazník nebo dealer) pošle na adresu 
Toyota Motor Czech, s.r.o.
Bavorská 2662/1
155 00  Praha 13

nebo na e-mailovou adresu info@toyota.cz (- nejrychlejší způsob) 
žádost, ve které uvede

 Modelový kód a identifikační číslo vozidla (VIN), 

 kopii VTP (velkého technického průkazu) k danému vozidlu 

 požadovanou přestavbu  1)  z osobního  vozu  (M1)  na
nákladní (N1)

2)  z nákladního  vozu  (N1)  na  osobní
(M1)

 údaje o firmě, která bude přestavbu provádět (týká se pouze
přestavby z M1 na kategorii N1)

 a adresu se jménem, na kterou má být Schválení vystaveno a
zasláno (potvrzení se vystavuje vždy na MAJITELE vozidla).

Infolinka ověří, zda je daný typ vozidla možný přestavět a pokud ano,
vystaví Schválení. 

Zhruba do  měsíce  obdrží  žadatel  Schválení  k přestavbě,  na  jehož
základě bude moci příslušný dopravní úřad zapsat změny do TP.

K zapsání změny kategorie vozu ve VTP je nutné předložit i doklad o
technické kontrole vozidla (již bez přepážky). 

Cena  vystavení  Schválení  k přestavbě  je  2  000  Kč  vč.  DPH  +
100Kč dobírka.



Zpětně nelze přestavovat vozidla, která mají z výroby  karoserii
AF (víceúčelový vůz neboli MPV).  Typ karoserie se do VTP bohužel
neuvádí, je však možné si jej ověřit na infolince na základě zaslané
kopie VTP.

V přiložené tabulce uvádíme modely, které v současné době můžete
zakoupit  v ČR  
od  autorizovaných  Prodejců  značky  Toyota  jak  v kategorii  M1  tak
v kategorii  N1,  
ale pouze u některých lze provést zpětnou přestavbu.

Zpětnou přestavbu na osobní automobil je možné provádět u těchto
vozů:
1.  vozidla  se  sníženou  obsaditelností:  Obsaditelnost  se  nezmění
(nelze navýšit), pokud se nevymění podlahový díl s kotevními úchyty
předmětného sedadla či sedadel a bezpečnostních pásů.
2.  vozidla  s  navýšenou celkovou hmotností:  Celková  hmotnost  se
nesnižuje,  protože  vozidlo  je  vybaveno  doplňkovým  štítkem  z
druhého  stupně  výroby.  Fyzická  kontrola  štítku  před  povolením

Model
počet

sedadel typ karoserie
Zpětná

přestavba 
LandCruiser 
120 5 AC (kombi) je možná

 8
AF (víceúčelový vůz/

MPV) NELZE
LandCruiser 
V8 5 AC (kombi) je možná

 7
AF (víceúčelový vůz/

MPV) NELZE

Corolla Verso 5 AC (kombi) je možná

 7
AF (víceúčelový vůz/
MPV) NELZE

RAV  
AF (víceúčelový vůz/
MPV) NELZE

Lexus RX400h  
AF (víceúčelový vůz/
MPV) NELZE

Lexus RX350  
AF (víceúčelový vůz/
MPV) NELZE

Avensis AC (kombi) je možná



přestavby  je  nezbytná.  Prosím,  zkontrolujte  si  v  TP,  zda  je  Vaše
vozidlo štítkem vybaveno.

Pozor: Zpětná přestavba není možná pro vozidla typu karoserie AF
(víceúčelové vozidlo/MPV).


