LEPSI

MDčR
odbor schvalování vozidel
Náb ežíLudvíka Svobo dy 12|22
110 15 PRAHA 1

V P raze 16.7 . 2OL8

Věc: Alternativní kola vozide!Toyota a Lexus schválen ch za platnosti emisní směrnice Euro 6c

Dovolujeme si vás informovat, že v souladu s náběhem platnosti nové emisní směrnice Euro 6c, Euro 6d (WLTP) a
novějších, v' robce vozidel Toyota již nebude uvádět alternativní kola v CoC listech i p esto, že jsou v rámci Evropské
globální homologace (WVTA) schválená pro použitína vozidlech Toyota a Lexus.
Z uveden' ch dťrvodrj vydává akreditovan' zástupce v' robce vozidel Toyota a Lexus potvrzení alternativních kol ke
všem schválen' m typrim, variantám a verzím vozidel pro dodatečn' zápis do oRV ll. Seznam schválen' ch
alternativních kol bude v rámci nou ch extenzí WVTA nebo p i uvádění nov' ch typti vozidel pr běžně aktualizován.

Na základě v' še uvedeného, tímto žádáme místně p íslušnéodbory dopravně správních agend obcí s rozšíenou
prisobností o provedení zápisu kol do technick' ch prrikaz .
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(
<:

Petr Staněk

TOYOTA

TOYOTA CENTRAL ELJROPE - CZECH s.r.o
Bavorsk á 266211
155 00 Praha 5
Tel: +420 ?22 992 111
DlČ: cz601g|]43F

Homologace vozidel Toyota a Lexus

P íloha 1 - VZoroVé potvrzení vydávané k nov' m Vozrjm
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Potvrzujeme, že na v' še uvedené vozidlo mohou
rozměru:

Žáaáme o doplněnív' še uvedeného rÍdaje do TP
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montována alternativní kola

kolonka ,,Dalšízáznamy"
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