
Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. 

v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z. 
 

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako 

zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla 

špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého 

z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania 

preventívneho opatrenia – 19SMD-122. 

 

Číslo upozornenia 

v systéme RAPEX: 

A12/00010/19 

Vozidlo kategórie: 

 

M1, N1 

Značka: Toyota 

Názov: Proace 

Číslo typového 

schválenia dotknutých 

vozidiel: 

e2*2007/46*0537, e2*2007/46*0538 

Typ: Vozidlá vyrobené v rokoch 2016 až 2019. 

Počet dotknutých 

výrobkov v Slovenskej 

republike: 

V súčasnosti zisťujeme z evidencie vozidiel PPZ SR  počet 

vozidiel z uvedeného rozsahu výroby evidovaných v SR. Po 

identifikácii všetkých vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka 

Vám zašleme aktualizáciu Oznámenia. 

Druh rizika: 

 

Riziko poranenia a požiaru 

Technická porucha: 

 

1.Opotrebenie brzdovej rúrky  

2. Porucha parkovacej brzdy  

3. Opotrebenie rúrky paliva  
4. Uvoľnené upevňovacie skrutky bezpečnostného pásu a uzemňovacieho vodiča  

5. Uvoľnené kotevné skrutky bezpečnostného pásu  

 

1. Opotrebenie brzdovej rúrky 

Existuje možnosť, že zadná brzdová rúrka sa môže v priebehu času poškodiť pohybom, medzi 

rúrkou a prídržnou sponou na spodnom ramene zavesenia zadného kolesa. V dôsledku toho 
hrozí riziko úniku brzdovej kvapaliny a k zníženiu brzdného účinku bŕzd vozidla. 

 

2. Porucha parkovacej brzdy  

Existuje možnosť, že parkovacia brzda bola vyrobená s hriadeľmi brzdičov zadných kolies 

mimo špecifikáciu. V dôsledku toho nemusí parkovacia brzda fungovať tak ako bolo navrhnutá. 

Pokiaľ k tomu príde, môže sa vozidlo neočakávane uvoľniť z parkovacej pozície čím sa zvyšuje 
riziko nehody. 

 

3. Opotrebenie rúrky paliva 

Existuje možnosť, že sa palivová rúrka môže časom poškodiť v dôsledku pohybu medzi rúrkou 

a hranou nádrže na močovinu. V dôsledku toho existuje riziko úniku paliva. Pokiaľ k tomu 
príde nemôžeme vylúčiť riziko požiaru, pokiaľ sa palivo dostane do kontaktu s externým 

zdrojom tepla. 

 

4. Uvoľnené upevňovacie skrutky bezpečnostného pásu a uzemňovacieho vodiča 

 

Existuje možnosť, že niektoré upevňovacie skrutky bezpečnostných pásov a/alebo skrutky 
uzemňovacích vodičov neboli správne utiahnuté vo výrobnom závode. V dôsledku toho existuje 

riziko, že sa tieto upevňovacie miesta uvoľnia. Pokiaľ k tomu príde v prípade skrutky 

bezpečnostného pásu, nemusí byť zaručená správna funkcia bezpečnostného pásu v prípade 
nehody. Pokiaľ k tomu príde v prípade skrutiek uzemňovacieho vodiča, nemôžeme vylúčiť 

riziko požiaru v dôsledku prehriatia vodiča. 

 

 

 

 
 



 

5. Uvoľnené kotevné skrutky bezpečnostného pásu 

 

Existuje možnosť, že niektoré kotevné skrutky bezpečnostných pásov neboli správne 

dotiahnuté. V dôsledku toho existuje riziko, že sa skrutky uvoľnia. Pokiaľ k tomu príde, nemusí 

byť zaručená správna funkcia bezpečnostných pásov v prípade nehody. 

Riziko: Poranenia, požiaru 

Prijaté dobrovoľné 

opatrenie: 

 

Spoločnosť Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje 

majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu 

Toyota na: 
1. Vykonanie kontroly a v prípade potreby výmeny brzdovej rúrky. 

2. Vykonanie kontroly a v prípade potreby výmeny brzdičov zadných kolies. 

3. Na vykonanie montáže ochrany rúrky a k jej kontrole. 
4. Na vykonanie dotiahnutia upevňovacích miest správnym doťahovacím momentom 

a výmeny uzemňovacieho vodiča v prípade jeho poškodenia. 

5. Na dotiahutie kotevných skrutiek správnym momentom v správnej pozícii 
 

Dátum prij. opatrenia, 

rozsah, trvanie 

Január 2020, bez obmedzenia 

 

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, 

žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk. 

 

                                Zmluvní partneri Toyota v SR: 
 

Název autorizovaného partnera Toyota Adresa PSČ Telefon www 

AA SERVICE Prievidza, Letisková 2/c 971 01 0905509925 www.toyotaprievidza.sk 

AT Žilina, Dlhá 84 010 01 0417 065 100 www.toyota-zilina.sk  

AUTO CAR - BB Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C 974 05  0484 165 577 www.toyotabb.sk  

AUTO CAR - ZV Zvolen, Tulská 9512/8a 960 01 0455 324 353 www.toyotabb.sk  

AUTOCENTRUM NITRA Nitra, Chrenovská 22/1659 949 01  0377 777 777 www.toyotanitra.sk  

AUTOGRAND Bratislava, Vajnorská 167 832 37  0249 280 225 www.autogrand.sk  

AUTOKLUB  Poprad, Teplická cesta 1 058 01  0527 723 079 www.toyota-poprad.sk  

AUTOLUX KOŠICE Košice, Cintorínska 7 040 01  0556 254 084 www.toyota-kosice.sk  

AUTONOVUM Trenčín, Belá 7387 911 01 0327 484 448 www.toyotatrencin.sk  

MOTOR CAR TRNAVA Trnava, Nitrianska cesta 28 917 00 0335 987 932 www.toyota-trnava.sk  

PK AUTO Prešov, Duklianska 23 080 01  0918 447 235 www.pkauto.sk  

PPC TEAM PLUS Bratislava, Einsteinova 13 851 01 0910 444 051 – 53 www.ppc-toyota.sk  

TARGET KOMÁRNO Komárno, Mederčská 34 945 01 0357 730 179 www.toyotatarget.sk  

TODOS Bratislava, Lamačská cesta 109/A 841 03 0269203511 www.todos.sk 

VV AUTO Horná Streda, Bratislavská 170 916 24 0327 741 026 www.vv-auto.sk 
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