Vydávání Evropského certifikátu shodnosti -Certificate of Conformity (dále jen
COC list) pro vozidla Toyota a Lexus
Základní podmínky pro vydání:
1. Originál COC listu se vydává pouze pro nová neregistrovaná vozidla distribuovaná
společností Toyota Central Europe – Czech s.r.o. prostřednictvím autorizovaného
prodejce Toyota/Lexus v případech, kdy k vozu není vydáván technický průkaz (TP)
2. Duplikáty COC listu se vydávají pouze na vyžádání zákazníků pro:
 Nová i ojetá 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, výpisu z technických údajů
vozidla, podléhajícího registraci a uvedení adresy pro doručení dokumentu.
Všeobecné informace:
 Originál COC listu je vydáván zdarma, neboť slouží jako úřední doklad
k registraci vozidla v EU (náhrada za TP).
 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.
 Výpis z technických údajů vozidla musí být zaslán včetně vylněné Části III. –
identifikace STK a Obecního úřadu obce s rozšířenou působností na kontakty
viz níže.
 Cena za vystavení duplikátu COC listu vozidlo činí 2 600 Kč vč. DPH.
 Poplatek ze vystavení duplikátu COC listu je možné jej 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
Kontaktní adresy pro zaslání žádosti o vystavení COC listu:
poštou - Toyota Central Europe - Czech, s.r.o.
Oddělení péče o zákazníky
Bavorská 2662/1
155 00, Praha 5
e-mailem - info@toyota.c

