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Věc: Stanovisko akreditovaného dovozce k obchodní značce FUso, Mitsubish|-Fuso a MFTBC

Společnost Mercedes-Benz Trucks s.r.o. jako akreditovaný zástupce společnosti DAlMLER TRUcK AG, výrobce

vozidel obchodních značek Mercedes-Benz a Fuso, tímto prohlašuje, že koncernový produkt - vozidla
modelové řady CANTER a jejich součásti mohou být alternativně označeny jak názvem výrobce Mitsubishi-

Fuso, tak samotným Fuso. Název výrobce Mitsubishi-Fuso se používalpřibližně do roku 2OO9 a od té doby se
užíváoznačenívýrobceFuso, ale v dokumentaci nebo na štítcíchse mohou stále vyskytnout obě varianty.

obě obchodníznačky používá ispolečnost M.F.T.B.c. (Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation), která je
součástíspolečnostiDaimler Truck AG, a její název se téžmůžev některých dokumentech kvozidlům canter

vyskytovat.

Ve vozidlech Canter se

v různých obdobích používalymotory výše uvedených výrobců a dále motory

s označenímvýrobce lveco, případně FPT lndustrialSpA.

Z hlediska měření emisí i STK lze u vozidel řady CANTER využívatpředepsané hodnoty a metodiky měření bez

ohledu na to, kterým názvem výrobce jsou vozidlo nebo jeho součásti označeny. SME by samozřejmě měla
využívataktuálnísoftware pro daná vozidla'

h{orcodes-Be nz Trucks
Ceská re!:ublika s' r.c'
Bavorska zjJóB/ i8 @
1t55 Q0 Pralt.r 5 - ljiodůlky
lng. David Chleboun

lČ:r'.is4.13l47

Marketing and Homologation Trucks
Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r'o
Bavorská 266611'6

Bavorská 266611'6
Praha 5, 155 00 - Stodůlky

Tel:: +420 271077 358

Tel.:+420 27t077 758
E-mail: iiri.fiala@daimler.com

E-mail: david.chleboun@daim ler.com

lČO: (ló4lfJ]4/, DlČ: c/0ó4l8l4.i

ft

Jrn Frala

Homologace
Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o

Praha 5, 155 00_Stodůlky

obr:llo<jni rejstiik: Městský soucl v Pla.lc' ocjiJíl C' vlo)|.a i]t]1il8l
|JniCredit Bartk Czeclr Repr:bIic anr{ Sltlvirkja a's.' konio 21 l484d/Ól

0&-

/2/0U

ír,terceocs_l1cnz ' chtatlĎna znaillia společno:;ti Dnill]lŮ., Silllt]oll, Gelill3ny

l"4clrclrlos Íjctlz Irucks Ccskii rr'.i:ublik;r s. t. o'
ljilvtlská ?.tt6ól 1(l
1 5l; Ú{J Plshn |l^ SlotJŮlky

lcl.: i420

?ll il'//

111

i:ar: '42ť; 2/1 a7 / 11?
tt vrvl.

nretctdc

s-

lti:n;.cz

