
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 – 20SMD-058. 

 

Číslo upozornenia 

v systéme RAPEX: 

A12/01049/20  

Vozidlo kategórie: 

 

M1 

Značka: Toyota 

Názov: Auris HV, Prius, Prius+ 

Číslo typového 

schválenia dotknutých 

vozidiel: 

E11*2007/46*0018, e11*2001/116*0264 

Vozidlá vyrobené v období: Prius            5.2.2014 až 6.11.2015 

                                             Prius +       12.9.2014 až 24.3.2016 

                                             Auris HV     3.5.2014 až 2.12.2018 

Typ: Kód modelu: Auris HV(ZWE186), Prius (ZVW30), Prius+ ZVW41) 

Počet dotknutých 

výrobkov v Slovenskej 

republike: 

Uvedená zvolávacia akcia sa týka 1114 ks vozidiel evidovaných ku dňu 

4.6.2020 v SR. Z toho je: 16 ks vozidiel Prius, žiadne vozidlo Prius+ a 1098 

ks vozidiel Auris HV. 

Druh rizika: 

 

Riziko poranenia 

Technická porucha: 

 

Postihnuté vozidlá neboli zahrnuté do programu servisnej akcie 
výrobcu 18SMD-088, pretože boli pôvodne vybavené verziou 
softvéru, používaného k ovládaniu zosilňovača v inteligentnom 
výkonovom module (IPM) v invertore hybridného systému vozidla, 
ktorý obsahuje vylepšené riadenie teploty. Opakovaná jazda za 
určitých podmienok prevádzky vozidla s vysokým zaťažením (napr. 
rozjazd stojaceho vozidla pri použití takmer plného zošliapnutia 
akceleračného pedálu a potom sa postupne ďalej zrýchľuje na plné 
zošliapnutie akceleračného pedálu) by mohla spôsobiť vyššie 
tepelné namáhanie v niektorých tranzistoroch v IPM, čo by časom 
mohlo tieto tranzistory poškodiť. To môže viesť k rozsvieteniu 
niektorých výstražných kontroliek a k zobrazeniu výstražnej správy 
na prístrojovej doske. V prípadoch, kedy sa niektoré tranzistory 
poškodia pri vysokom zaťažení, napríklad pri plnom zrýchlení 
vozidla, existuje možnosť generovania neobvykle vysokého napätia, 
ktoré by mohlo prekročiť určitú nastavenú medzu v softvéri a 
obvodoch IPM. To spôsobí, že hybridný systém vozidla sa vypne 
namiesto prechodu do núdzového jazdného režimu, ktorý by 
poskytoval zníženú hnaciu silu a umožnil by vozidlu jazdu na určitú 
vzdialenosť. V tomto stave nebude ovplyvnený posilňovač riadenia 
a brzdenia. Hybridný systém, ktorý sa vypne bez prechodu do 
núdzového jazdného režimu, by mohol mať za následok stratu 
hnacej sily vozidla pri jazde vo vyšších rýchlostiach, čím by sa zvýšilo 
riziko nehody. 
 



 
<Poznámka> 
Tranzistory zosilňovača konvertora: Funkcia tranzistorov je zvýšiť 
napätie pre pohon motora. 
Núdzový jazdný režim: Núdzový jazdný režim umožňuje vodičovi 
prevádzkovať vozidlo pri zníženom výkone po určitú vzdialenosť, 
aby umožnil vodičovi odstaviť vozidlo na bezpečné miesto. 

 
 

Riziko: poranenia 

Prijaté dobrovoľné 

opatrenie: 

 

Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových 

zásielok bude kontaktovať majiteľov postihnutých vozidiel 

s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu  Toyota na 

preprogramovanie riadiacej jednotky hybridného pohonu vozidla. 

Dátum prijatia 

opatrenia, trvanie a 

rozsah: 

 

Júl 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. 

 

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike viď nižšie: 

 

 

                                Zmluvní partneri Toyota v SR: 
 

Názov autorizovaného partnera Toyota Adresa PSČ Telefón 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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