
 
 
 

 
Žádost o poskytnutí služeb Technického úseku 

M Motors CZ s.r.o. 
 
 

Jméno a příjmení: ..............................................................................  
 
Adresa (ulice, město, PSČ): ...............................................................  
 
 ...........................................................................................................  
 
Kontaktní e-mail:  ...............................................................................  
 
Kontaktní tel.:  ....................................................................................  
 
 

Vyberte a zaškrtněte, které z následujících vyjádření akreditovaného zástupce výrobce 
značky Mitsubishi požadujete:  

 
 
O Potvrzení o shodnosti karoserií, motorů – výměna, přestavba 1) 
 2.000,- Kč vč. DPH 
 
O Doplnění dat do TP - normované spotřeby paliva, alternativních rozměrů pneu a ráfků, 

hmotností brzděného/nebrzděného přívěsu, typu motoru atp. 1) 
 2.000,- Kč vč. DPH 
 
O Souhlas s vyražením VIN náhradní technologií 3) 
 2.000,- Kč vč. DPH 
 
O Potvrzení plnění zákona č. 56/2001 Sb. (výpis technických údajů pro STK) 
 6.000,- Kč vč. DPH 
 
O Datum opuštění výrobního závodu 1) 
 2.000,- Kč vč. DPH 
 
O Potvrzení o původu vozu (popř. garanční historie vozu) 1) 
 1.000,- Kč vč. DPH 
 
O Vystavení duplikátu Servisní knížky 1) 2) 
 1.500,-Kč vč. DPH 
 



O Vystavení duplikátu výrobního štítku vozu 1) 3) 
 2.500,- Kč vč. DPH 
 
O Vystavení COC listu, pokud byl vydán registrační doklad 4)  
 1.000,- Kč vč. DPH 
 
O Potvrzení o přestavbě individuálně dovezených vozidel z kategorie vozidla M1 na 

kategorii N1 
 15.000,- Kč vč. DPH 
 
O Vyplnění technických údajů na vozy mimo Evropskou unii 
 15.000,- Kč vč. DPH 
 
 
Vyžadované podklady: 
1) Zašlete e-mailem kopii technického průkazu 
2) Doložte kopie zakázek/faktur za vykonané servisní prohlídky 
3) Vyjádření lze vystavit jen po fyzické kontrole vozu v autorizovaném servisu Mitsubishi a po 

doložení dalších dokladů 
4) Platí jen pro vozidla určená pro trhy ČR a SR 
 
 
 
Platba a převzetí potvrzení – zvolte způsob a napište do žádosti: 
 
1/ Lze převzít osobně v sídle naší společnosti M Motors CZ s.r.o., Na Chodovci 2457/1, Praha 4, po 
uhrazení poplatku v hotovosti při převzetí. 
  
2/ Lze vyzvednout u dealera Mitsubishi. Společně s předáním potvrzení bude dealerem Mitsubishi 
vystavena faktura na částku dle ceníku, kterou je nutné uhradit v místě dealera. 
  
3/ Lze poštou až po uhrazení (převodem z účtu) námi vystavené a zaslané faktury za potvrzení na účet 
M Motors CZ s.r.o. (nevyžaduje osobní převzetí) – variabilní symbol platby je číslo faktury. 
 
 
 

S vyplněnou žádostí kontaktujte, prosím, Technický úsek M Motors CZ s.r.o. 
Zuzana Horová, e-mail: horova.zuzana@mitsubishi-motors.cz, tel: 296 574 501 

 


