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VÍTA VÁS ZNAČKA LEXUS.  
INTELIGENTNÁ VOĽBA PRE VÁŠ   
FIREMNÝ VOZOVÝ PARK.

Zistite, prečo je značka Lexus najinteligentnejšou voľbou pre váš firemný  
vozový park. Ak máme spomenúť len zopár jej výhod, nesporne k nim patrí 
stabilná zostatková hodnota, neporovnateľná kvalita, vedúce postavenie  
v  oblasti pohonu s  hybridnou technológiou a  výnimočná povesť vďaka 
bezpečnosti, nekompromisnej kvalite a vysokej spoľahlivosti.

Naši skúsení špecialisti na firemné vozidlá predvídajú všetky vaše potreby 
a nadchnú vás našou filozofiou služieb japonskej koncepcie „Omotenaši“,  
ktorá tvorí základ značky Lexus. Môžete sa spoľahnúť, že Lexus bude  
flexibilným obchodným partnerom a poskytne vám podporu, akú vyžadujete 
na prevádzku efektívneho vozového parku. A čo je možno najdôležitejšie,  
naše prvotriedne vozidlá sa postarajú o to, že nielen splníte, ale dokonca 
prekročíte očakávania vašich vodičov.
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Program Lexus Business Plus je vytvorený špeciálne pre správcov vozových 
parkov. S ním si môžete vychutnávať výhody priekopníckej hybridnej 
technológie, nízkych emisií CO2 a konkurenčných celkových prevádzkových 
nákladov. Je to tiež vynikajúca voľba z finančného hľadiska. Luxus totiž 
v prípade značky Lexus nie je žiadnym voliteľným doplnkom. Takže kým 
si ostatní výrobcovia účtujú príplatok za doplnkové prvky výbavy, značka 
Lexus je cenovo dostupnejšia, než si myslíte.
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Hybridný Lexus ES 300h bez nutnosti dobíjania, ktorý sa v Európe práve 
začína uvádzať na trh, je atraktívny nový sedan vyššej triedy pre váš 
firemný vozový park. Sedieť za jeho volantom je úžasné, elegantnú kabínu 
vybavenú exkluzívnou navigáciou od spoločnosti Lexus zdobí kožené 
prešívanie a kvalitné remeselné spracovanie našich majstrov Takumi. Vodiči 
hybridu bez nutnosti dobíjania štvrtej generácie ocenia jeho vynikajúcu 

spotrebu paliva v spojení so vzrušujúcim výkonom a za volantom si môžu 
vychutnať fantastický komfort jazdy a prvotriednu tichosť. Aby nový model 
ES 300h dokázal čítať cestu pred sebou, vybavili sme ho našou najnovšou 
bezpečnostnou technológiou Lexus Safety System+, ktorej súčasťou je 
detekcia chodcov v noci, detekcia cyklistov, asistent sledovania jazdného 
pruhu a dvojstupňový systém adaptívnych diaľkových svetiel. 

NOVÝ LEXUS ES 300h

Spoločnosť Lexus je skutočný inovátor, no zároveň si cení významné 
tradície, ktoré sú podstatou jej obchodnej činnosti. Omotenaši – japonský 
duch pohostinnosti – stelesňuje spôsob, akým spoločnosť Lexus kladie 
dôraz na zákazníka a považuje ho za ústredný bod všetkého, čo robí, 
zatiaľ čo zručnosti precízneho remeselného spracovania majstrov Takumi 
sú prvoradé pri dosahovaní najvyšších štandardov kvality na každom 
vozidle značky Lexus.

Ekologicky zodpovedný, ekonomicky hospodárny a inovatívny. Firemné 
vozidlo, ktoré je rovnako výkonné ako vaša firma, a je inteligentnejšou 
alternatívou vznetových motorov. To je pre vás Lexus.

Nielen vodiči ocenia vynikajúcu spotrebu paliva, asistenčné systémy pre 
vodičov na najvyššej technologickej úrovni či dizajn a remeselné spracovanie 
majstrov Takumi. Kúpa hybridného vozidla Lexus bez nutnosti dobíjania 
v spojení s výkonom a inovátorstvom značky Lexus je inteligentnou voľbou 
pre akékoľvek podnikanie.

Vybrať si z ponuky hybridných modelov značky Lexus je inteligentný spôsob, 
ako si uctiť odhodlanosť vašej firmy znižovať jej uhlíkovú stopu. Naša 
inovatívna technológia má veľký význam z hľadiska zmierňovania lokálneho 
i globálneho znečisťovania životného prostredia, pretože znižuje škodlivé 
emisie a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu vo vašom meste.

Inovatívna technológia Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania a osvedčená 
nízka spotreba paliva prispievajú k minimalizácii prevádzkových nákladov, 
a tým aj k zdravej finančnej situácii. Hybridné vozidlo Lexus bez nutnosti 
dobíjania môžete prevádzkovať ako akékoľvek tradičné vozidlo – nie je 
o nič zložitejšie, ba naopak, má viac výhod. Môžete očakávať mimoriadnu 
spoľahlivosť, ktorá je typická pre značku Lexus, bez dodatočných nákladov 
na údržbu, pričom súčasťou každého servisu je aj kontrola stavu hybridnej 
sústavy.

Hybridné vozidlo je nielen úsporné z hľadiska pohonných hmôt: v konečnom 
súčte môže byť prospešné pre celú vašu firmu. Počas používania vášho 
vozidla Lexus dokážu hybridné modely ponúknuť úsporu nielen v oblasti 
spotreby paliva ale aj celkových nákladov na vlastníctvo. Takže prechod 
na hybridné vozidlo značky Lexus môže byť skvelou investíciou pre vaše 
podnikanie.

PREČO PRÁVE LEXUS?

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.
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Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
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SPRÁVA NÁKLADOV NA VAŠE FIREMNÉ VOZIDLÁ POČAS 
CELEJ ICH ŽIVOTNOSTI
Naši špecialisti pre firemnú klientelu vám nielenže pomožu vybrať vhodné modely 
Lexus pre váš firemný vozový park, ale sú vám k dispozícii aj v súvislosti s akýmikoľvek 
otázkami, ktoré sa týkajú firemných vozidiel, aby vám pomohli urobiť tie najlepšie 
rozhodnutia pre vašu firmu.

PONUKA OCENENÝCH HYBRIDNÝCH MODELOV LEXUS
Ako priekopníci hybridnej technológie luxusných vozidiel sme predali viac hybridných 
modelov než akýkoľvek iný výrobca luxusných automobilov. Naše hybridné vozidlá 
bez nutnosti dobíjania znižujú emisie CO2 a oxidov dusíka (NOx) na jednu desatinu 
normy pre vznetové vozidlá Euro 6 z roku 2014.

TRANSPARENTNÁ ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV
Program Lexus Business neobsahuje žiadne skryté poplatky a  využíva doplnkové 
služby na znižovanie nákladov na vaše podnikanie.

STRETNITE SA S NAŠIMI ŠPECIALISTAMI NA FIREMNÉ VOZIDLÁ 
Naši špecialisti na firemnú klientelu vám poskytnú poradenstvo v oblasti celkových 
nákladov na  vlastníctvo, výberu modelov, spôsobov financovania a  požiadaviek 
na firemné vozidlá.

PODPORA PRE VÁŠ VOZOVÝ PARK A POTREBY VAŠICH 
VODIČOV
Autorizovaní partneri Lexus ponúkajú širokú škálu služieb, ktorých hlavným cieľom 
je udržiavať chod vášho podnikania a spokojnosť vašich vodičov.

SKÚŠOBNÁ JAZDA NA NOVOM LEXUSE PRE VÁŠ FIREMNÝ 
VOZOVÝ PARK
Aby ste si boli na 100% istí vozidlami vo svojom vozovom parku, môžete si vyskúšať 
ktorýkoľvek model značky Lexus na skúšobnej jazde.

RÝCHLE A FLEXIBILNÉ FINANČNÉ RIEŠENIA
Využite komplexnú škálu na  mieru šitých finančných riešení a  plánov zameraných 
na podnikanie, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.
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vozidle značky Lexus.

Ekologicky zodpovedný, ekonomicky hospodárny a inovatívny. Firemné 
vozidlo, ktoré je rovnako výkonné ako vaša firma, a je inteligentnejšou 
alternatívou vznetových motorov. To je pre vás Lexus.

Nielen vodiči ocenia vynikajúcu spotrebu paliva, asistenčné systémy pre 
vodičov na najvyššej technologickej úrovni či dizajn a remeselné spracovanie 
majstrov Takumi. Kúpa hybridného vozidla Lexus bez nutnosti dobíjania 
v spojení s výkonom a inovátorstvom značky Lexus je inteligentnou voľbou 
pre akékoľvek podnikanie.

Vybrať si z ponuky hybridných modelov značky Lexus je inteligentný spôsob, 
ako si uctiť odhodlanosť vašej firmy znižovať jej uhlíkovú stopu. Naša 
inovatívna technológia má veľký význam z hľadiska zmierňovania lokálneho 
i globálneho znečisťovania životného prostredia, pretože znižuje škodlivé 
emisie a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu vo vašom meste.

Inovatívna technológia Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania a osvedčená 
nízka spotreba paliva prispievajú k minimalizácii prevádzkových nákladov, 
a tým aj k zdravej finančnej situácii. Hybridné vozidlo Lexus bez nutnosti 
dobíjania môžete prevádzkovať ako akékoľvek tradičné vozidlo – nie je 
o nič zložitejšie, ba naopak, má viac výhod. Môžete očakávať mimoriadnu 
spoľahlivosť, ktorá je typická pre značku Lexus, bez dodatočných nákladov 
na údržbu, pričom súčasťou každého servisu je aj kontrola stavu hybridnej 
sústavy.

Hybridné vozidlo je nielen úsporné z hľadiska pohonných hmôt: v konečnom 
súčte môže byť prospešné pre celú vašu firmu. Počas používania vášho 
vozidla Lexus dokážu hybridné modely ponúknuť úsporu nielen v oblasti 
spotreby paliva ale aj celkových nákladov na vlastníctvo. Takže prechod 
na hybridné vozidlo značky Lexus môže byť skvelou investíciou pre vaše 
podnikanie.

PREČO PRÁVE LEXUS?

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.

LEXUS SAFETY SYSTEM+

Vaša bezpečnosť je našou prioritou. Bezpečnostný systém Lexus Safety 
System+ definuje novú éru v oblasti prevencie nehôd a chráni vás, vašich 
spolujazdcov, ľudí v ostatných vozidlách aj chodcov a cyklistov pred zranením. 
LSS+ dopĺňa a zdokonaľuje jazdecké schopnosti, podporuje vaše zmysly, 
aby ste počas jazdy vždy cítili istotu.

Zároveň predstavuje náš najnovší míľnik v oblasti automobilovej bezpečnosti. 
Základom sú desaťročia inovácií a prísneho skúmania príčin nehôd. LSS+ 
rieši tri kľúčové oblasti prevencie nehôd: čelné zrážky, neúmyselné výjazdy 
z jazdného pruhu a nehody v noci. Jeho súčasťou je päť inovatívnych systémov.

Či už parkujete alebo sa pripravujete na zmenu jazdných pruhov, skúsený 
vodič vždy sleduje svoje okolie. Spoločnosť Lexus presadzuje tento princíp, 
aby podporila vaše zmysly pomocou intuitívnych funkcií, a pozdvihla vaše 
šoférske zručnosti na novú úroveň.

Bezpečnostné funkcie sú základným prvkom celého radu modelov Lexus. 
Každý model je navrhnutý s precíznou kombináciou bezpečnostných prvkov, 
ktoré dopĺňajú kultivovaný výkon a vzhľad vozidla.

BEZPEČNOSTNÉ A ASISTENČNÉ 
SYSTÉMY VODIČA

LEXUS BUSINESS
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VÝHODY FIREMNÝCH VOZIDIEL LEXUS

Výnimočná úroveň starostlivosti a pozornosti, ktorú môžete očakávať od služieb našich autorizovaných predajcov Lexus, bola preukázaná už mnohokrát. 
Tu je len zopár výhod programu firemných vozidiel Lexus Business Plus:

Fixné mesačné náklady
Vďaka mesačným poplatkom za prenájom a údržbu si môžete regulovať 
svoje fixné mesačné výdavky bez prekvapení.

Pripravení na všetko
Vďaka prvotriednej ponuke veľkoryso vybavených modelov dokážeme 
vyhovieť všetkým vašim obchodným požiadavkám.

Všetko pod jednou strechou
Dokážeme vám poskytnúť riešenia pre fixné náklady na údržbu, správu 
vozového parku i financovanie. 

Transparentné náklady
Spoločnosť Lexus je zástancom otvorenej komunikácie a neúčtuje si žiadne 
skryté poplatky za doručenie alebo dokumentáciu.

Udržateľnosť
Nízke emisie CO2 a oxidov dusíka (NOx), ktoré vykazuje technológia 
hybridného pohonu, od svetového priekopníka v oblasti znižovania emisií.

Bezplatná vizuálna kontrola 37 bodov
Týka sa každej práce, ktorú treba naliehavo vykonať na vašom vozidle Lexus, 
a tiež akejkoľvek práce, ktorú môže byť potrebné vykonať v budúcnosti.

Servis
Majitelia vozidiel značky Lexus môžu využiť bezplatné občerstvenie 
a pripojenie Wi-Fi, kým budú naši technici vykonávať servisné práce na 
ich vozidle.
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Výnimočná úroveň starostlivosti a pozornosti, ktorú môžete očakávať od služieb našich autorizovaných partnerov Lexus, bola preukázaná už mnohokrát.  
Tu je len zopár výhod programu firemných vozidiel Lexus Business:
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ZÁRUKA LEXUS
Keď si zakúpite nové vozidlo Lexus, vzťahuje sa 
naň štandardná komplexná záruka vysokej úrovne.

•  Krytie akejkoľvek mechanickej poruchy na tri 
roky alebo 100 000 km – vrátane porúch 
spôsobených výrobnou chybou.

•  12-ročná záruka proti prehrdzaveniu a trojročná 
záruka na lak a povrchovú hrdzu.

•  Na hybridné vozidlá sa vzťahuje záruka 5 rokov 
alebo 100 000 km na hybridné komponenty aj 
akumulátor hybridného pohonu.

OBCHODNÉ VZŤAHY „OMOTENAŠI“
Naším cieľom je venovať sa každému zákazníkovi 
spoločnosti Lexus tak, akoby to bol hosť v našom 
dome, o čom svedčí aj nespočetné množstvo 
ocenení. Tomuto princípu hovoríme „Omotenaši“ 
a odráža špeciálne služby, ktoré poskytujeme 
všetkým správcom vozových parkov, ktorí 
spolupracujú so spoločnosťou Lexus.

POMOC NA CESTÁCH
Ak budete niekedy potrebovať pomoc, náš 
európsky asistenčný program je tu pre vás, nech 
ste kdekoľvek v Európe. Služba Euro Assistance 
24 pracuje 24 hodín denne, sedem dní v týždni 
a  52 týždňov v roku. Obsahuje okrem iného 
nasledovné: 

•  Zabezpečenie ubytovania v hoteli v prípade 
núdze.

•  Vyslanie vodiča spoločnosti Lexus v prípade, že 
nie ste schopní sami riadiť vozidlo.

•  Poskytnutie asistencie na ceste napr. 
v prípade potreby naštartovania vozidla 
prostredníctvom štartovacích káblov. 

PRVOTRIEDNE OBCHODNÉ 
ZASTÚPENIE
Naše obchodné zastúpenia zabezpečujú 
vynikajúcu skúsenosť pre vaše firemné vozidlá. 
Ponúkajú bezkonkurenčné služby a bezchybnú 
údržbu, pričom všetko je zosúladené tak, aby 
sme vám zaistili absolútnu spokojnosť a pokojnú 
myseľ bez stresu. Snažíme sa predvídať všetky vaše 
potreby, aby sme vám sprístupnili tie najkvalitnejšie 
zariadenia a služby.

SERVIS ŠPIČKOVÝCH TECHNIKOV 
SPOLOČNOSTI LEXUS
Naši špičkoví technici žijú a dýchajú pre Lexus.  
Okrem dlhoročných skúseností v oblasti 
mechanických zručností absolvujú tiež dlhé 
hodiny technického výcviku a podpory. Ten 
podporujú aj pravidelné inžinierske a technické 
brífingy, nevyhnutné pre značku, ktorá je neustále 
na špici. Vďaka aktualizáciám originálneho softvéru 
pomocou našich vlastných diagnostických 
nástrojov zaručujeme, že vaše vozidlo je 
v bezpečných rukách.

ORIGINÁLNE DIELY LEXUS 
S ROZŠÍRENOU ZÁRUKOU
Naše originálne diely a príslušenstvo sú navrhnuté 
a vyrobené podľa rovnako prísnych štandardov 
ako naše vozidlá, pričom naši špičkoví technici 
Lexus majú špecializované vybavenie a nástroje, 
ktoré sú špeciálne navrhnuté pre váš Lexus.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Tato brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.
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Výnimočná úroveň starostlivosti a pozornosti, ktorú môžete očakávať od služieb našich autorizovaných predajcov Lexus, bola preukázaná už mnohokrát. 
Tu je len zopár výhod programu firemných vozidiel Lexus Business Plus:

Fixné mesačné náklady
Vďaka mesačným poplatkom za prenájom a údržbu si môžete regulovať 
svoje fixné mesačné výdavky bez prekvapení.

Pripravení na všetko
Vďaka prvotriednej ponuke veľkoryso vybavených modelov dokážeme 
vyhovieť všetkým vašim obchodným požiadavkám.

Všetko pod jednou strechou
Dokážeme vám poskytnúť riešenia pre fixné náklady na údržbu, správu 
vozového parku i financovanie. 

Transparentné náklady
Spoločnosť Lexus je zástancom otvorenej komunikácie a neúčtuje si žiadne 
skryté poplatky za doručenie alebo dokumentáciu.

Udržateľnosť
Nízke emisie CO2 a oxidov dusíka (NOx), ktoré vykazuje technológia 
hybridného pohonu, od svetového priekopníka v oblasti znižovania emisií.

Bezplatná vizuálna kontrola 37 bodov
Týka sa každej práce, ktorú treba naliehavo vykonať na vašom vozidle Lexus, 
a tiež akejkoľvek práce, ktorú môže byť potrebné vykonať v budúcnosti.

Servis
Majitelia vozidiel značky Lexus môžu využiť bezplatné občerstvenie 
a pripojenie Wi-Fi, kým budú naši technici vykonávať servisné práce na 
ich vozidle.
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na špici. Vďaka aktualizáciám originálneho softvéru 
pomocou našich vlastných diagnostických nástrojov 
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ORIGINÁLNE DIELY LEXUS 
S ROZŠÍRENOU ZÁRUKOU
Naše originálne diely a príslušenstvo sú navrhnuté 
a vyrobené podľa rovnako prísnych štandardov 
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LEXUS SERVIS

Vaši vodiči Lexus sú vítaní u ktoréhokoľvek autorizovaného partnera Lexus, 
kde im náš tím vyškolených technikov poskytne služby na výnimočnej úrovni.

Obvykle zabezpečujeme, aby boli všetky diely pre váš servis alebo opravu 
k dispozícii vopred. Ak sú však potrebné ďalšie diely, objednáme ich 
prostredníctvom našej expresnej služby, aby sme vaše vozidlo spojazdnili 
v čo najkratšom čase.

 

Spoločnosť Lexus je hrdá na svoj úspech v oblasti dodávok náhradných 
dielov, ktoré sú najlepšie v odvetví. A aby sme obmedzili dĺžku prestojov 
vozidiel na minimum, autorizovaní partneri Lexus držia rozsiahle zásoby 
dielov, ktoré bývajú zvyčajne potrebné pri opravách vozidiel na cestách.

SLUŽBY LEXUS PRE VÁŠ VOZOVÝ PARK 

< Medzinárodná sieť služieb

< Náhradné vozidlo

< Umytie a povysávanie vozidla po servise

< Náklady na služby s fixnou cenou
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LEXUS SERVIS

Servis Lexus pokrýva všetky potrebné služby, ktoré 
sú potrebné na vašom vozidle Lexus v priebehu 
jeho životnosti. V cene prehliadky je zahrnutá 
akákoľvek práca, ktorú je potrebné vykonať, 
originálne diely a DPH pre vozidlá vo všetkých 
etapách životnosti. 

Kontrola stavu hybridnej sústavy
Kontrola stavu hybridnej sústavy je zahrnutá 
v každej prehliadke pravidelnej údržby, po dobu 
záruky hybridného systému. V rámci nej technik 
preskúša celú vašu hybridnú sústavu a dodá vám 
písomnú správu.

Vizuálna bezpečnostná kontrola
Vizuálna bezpečnostná kontrola v Centre 
Lexus je prehliadka, ktorú vykonáva technik 
spoločnosti Lexus a kontroluje pri nej všetky 
kľúčové komponenty na vašom vozidle Lexus. 
Patria sem pneumatiky, riadenie, brzdy, svetlá, 
karoséria, výfuk a úroveň prevádzkových kvapalín.

ČO PONÚKA LEXUS 
SERVIS?

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.

VÝHODY KONTROLY STAVU 
HYBRIDNEJ SÚSTAVY

•  Ako špecialisti na hybridné vozidlá dôkladne poznáme vaše vozidlo a vykonáme jeho servis podľa najvyšších štandardov spoločnosti Lexus.
•  Ak bude vaše vozidlo absolvovať pravidelný servis zo strany našich vyškolených špecialistov, bude stále dosahovať ten najlepší výkon.
•   Pri pravidelných kontrolách stavu hybridnej sústavy sa bude na váš akumulátor hybridného pohonu vzťahovať naša záruka až 10 rokov.
•  Buďte pokojní a vychutnávajte si jazdu na svojom hybridnom vozidle bez nutnosti dobíjania od spoločnosti Lexus.
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< Medzinárodná sieť služieb

< Náhradné vozidlo

< Umytie a povysávanie vozidla po servise

< Náklady na služby s fixnou cenou

Servis Lexus pokrýva všetky potrebné služby, ktoré 
sú potrebné na vašom vozidle Lexus v priebehu 
jeho životnosti. V  cene prehliadky je zahrnutá 
akákoľvek práca, ktorú je potrebné vykonať, 
a originálne diely pre vozidlá vo všetkých etapách 
životnosti.
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FINANCOVANIE LEXUS

MOŽNOSTI FINANCOVANIA LEXUS

FINANCOVANIE FORMOU FINANČNÉHO LÍZINGU
Lízingové riešenie, ktoré zahŕňa pevné mesačné platby za používanie 
vozidla na dohodnuté obdobie 36 - 60 mesiacov.

Produkt Lexus Leasing s atraktívnou úrokovou sadzbou umožňuje výrazne 
ušetriť pri financovaní Vášho nového prémiového vozidla Lexus. Mesačne 
splácate len výšku nájmu podľa výšky zvolenej akontácie a splátkou poistenia. 
Odkupná cena je 1€ s DPH.

V prípade, že ste platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet najskôr 
z akontácie a postupne z každej mesačnej splátky. 

FINANCOVANIE FORMOU ÚVERU
Úverové produkty sú dnes najžiadanejšou formou financovania s dobou 
12 - 60 mesiacov.

Produkt Lexus Kredit s atraktívnou úrokovou sadzbou umožňuje financovať 
až 80% z ceny nového prémiového vozidla Lexus (tzn. minimálna výška 
vlastných prostriedkov ku krytiu kúpy je 20 % z obstarávacej ceny vozidla). 
Mesačne splácate istinu spoločne s úrokom a splátkou poistenia. 

V prípade, že ste platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej 
ceny vozidla už na začiatku.

FINANCOVANIE FORMOU ÚVERU S ODLOŽENÝMI 
SPLÁTKAMI
„Tretinky“ – financovanie pre spoločnosti, ktoré preferujú splátku istiny raz 
za 12 mesiacov. Prvou zvýšenou splátkou je tretina (33.33%) z ceny vozidla 

s DPH, ďalšiu splátku istiny s úrokom hradíte vždy po 12 mesiacoch. Doba 
financovania je 24 mesiacov. Poistenie hradíte mesačne. V prípade, že ste 
platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej ceny vozidla už 
na začiatku.

„Štvrtinky“ – financovanie pre spoločnosti, ktoré preferujú splátku istiny raz 
za 12 mesiacov. Prvou zvýšenou splátkou je štvrtina (25%)  z ceny vozidla 
s DPH, ďalšiu splátku istiny s úrokom hradíte vždy po 12 mesiacoch. Doba 
financovania je 36 mesiacov. Poistenie hradíte mesačne. V prípade, že 
ste platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej ceny vozidla 
už na začiatku.

„Pätinky“ – financovanie pre spoločnosti, ktoré preferujú splátku istiny raz 
za 6 mesiacov. Prvou zvýšenou splátkou je pätina (20%) z ceny vozidla 
s DPH, ďalšiu splátku istiny s úrokom hradíte vždy po 6 mesiacoch. Doba 
financovania je 24 mesiacov. Poistenie hradíte mesačne. V prípade, že ste 
platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej ceny vozidla už 
na začiatku.

FINANCOVANIE FORMOU ÚVERU S POSLEDNOU 
NAVÝŠENOU SPLÁTKOU – GARANT
Produktom Lexus Garant si môžete zaistiť nízke mesačné splátky a zároveň 
garantovanú budúcu hodnotu Vášho nového vozidla Lexus. V okamihu 
nákupu Vášho nového Lexusu definujeme jeho budúcu hodnotu a zaviažeme 
sa minimálne za túto čiastku Vaše vozidlo vykúpiť pri dodržaní zmluvných 
podmienok. Pochopiteľne, iba ak sa tak rozhodnete. Pri financovaní na 
36 mesiacov je garantovaná budúca hodnota 38% z predajnej ceny vozidla 
a pri financovaní na 48 mesiacov je garantovaná budúca hodnota 30% 
z predajnej ceny vozidla.

MOŽNOSTI FINANCOVANIA LEXUS

„Pätinky“ – financovanie pre spoločnosti, ktoré preferujú splátku istiny raz 
za 6 mesiacov. Prvou zvýšenou splátkou je pätina (20%) z ceny vozidla 
s DPH, ďalšiu splátku istiny s úrokom hradíte vždy po 6 mesiacoch. Doba 
financovania je 24 mesiacov. Poistenie hradíte mesačne. V prípade, že ste 
platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej ceny vozidla už 
na začiatku.

FINANCOVANIE FORMOU ÚVERU S POSLEDNOU 
NAVÝŠENOU SPLÁTKOU – GARANT
Produktom Lexus Garant si môžete zaistiť nízke mesačné splátky a zároveň 
garantovanú budúcu hodnotu Vášho nového vozidla Lexus. V okamihu 
nákupu Vášho nového Lexusu definujeme jeho budúcu hodnotu a zaviažeme 
sa minimálne za túto čiastku Vaše vozidlo vykúpiť pri dodržaní zmluvných 
podmienok. Pochopiteľne, iba ak sa tak rozhodnete. Pri financovaní na 36 
mesiacov je garantovaná budúca hodnota 38% z predajnej ceny vozidla 
a pri financovaní na 48 mesiacov je garantovaná budúca hodnota 30% 
z predajnej ceny vozidla.

Čo je garantovaná budúca hodnota?

Lexus garantuje minimálnu hodnotu vozidla na konci Vášho zmluvného 
vzťahu a preberá na seba plnú zodpovednosť vykúpením Vášho vozidla 
za túto cenu. Čo Vám to prinesie?

•  Minimalizácia Vašich rizík
•  Eliminácia výkyvov na trhu jazdených vozidiel
•  Budete mať istého kupujúceho na Vaše vozidlo

Čo získate produktom Lexus Garant:

•  Nízke vlastné zdroje (10%-30%)
•  Nízke mesačné splátky
•  Garantovanú budúcu hodnotu
•  Periodickú výmenu vozidla bez finančnej náročnosti 

V prípade, že ste platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej 
ceny vozidla už na začiatku.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.

Úverové produkty sú dnes najžiadanejšou formou financovania s dobou  
24 - 60 mesiacov.
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POISTENIE LEXUS

POISTENIE FIREMNÝCH VOZIDIEL LEXUS

POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Poistenie vozidiel Lexus prostredníctvom vybranej zmluvnej poisťovne 
poskytuje krytie vysokej kvality, pri ktorom je záruka, že poistná udalosť na 
Vašom vozidle bude vyriešená v servise Lexus bezodkladne, rýchle, kvalitne 
a výhradne s použitím originálnych náhradných dielov Lexus. 

VÝHODY:
-  pri financovaní vozidla úhrada splátky poistného a splátky úveru jednou 

platbou
-  k havarijnému poisteniu možnosť pripoistenia finančnej straty a náhradného 

vozidla
-  online hlásenie poistnej udalosti
-  rýchla a bezobhliadková likvidácia poistnej udalosti
-  sledovanie priebehu likvidácie poistnej udalosti priamo na webe
-  technická asistencia pre vozidlá je súčasťou produktov poistenia, telefonické 

spojenie s asistenčnou centrálou je k dispozícii 24 hodín denne 365 
dní v roku

Čo je garantovaná budúca hodnota?
Lexus garantuje minimálnu hodnotu vozidla na konci Vášho zmluvného 
vzťahu a preberá na seba plnú zodpovednosť vykúpením Vášho vozidla 
za túto cenu. Čo Vám to prinesie?

•  Minimalizácia Vašich rizík
•  Eliminácia výkyvov na trhu jazdených vozidiel
•  Budete mať istého kupujúceho na Vaše vozidlo

Čo získate produktom Lexus Garant:
•  Nízke vlastné zdroje (10%-30%)
•  Nízke mesačné splátky
•  Garantovanú budúcu hodnotu
•  Periodickú výmenu vozidla bez finančnej náročnosti 

V prípade, že ste platcom DPH je možné si uplatniť jej odpočet z celkovej 
ceny vozidla už na začiatku.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu. 
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LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA

Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania prostredníctvom externého kábla 
je dokonalým príkladom toho, ako spoločnosť Lexus mení vynaliezavé 
nápady na úžasnú skutočnosť. Naši inžinieri predvídali potrebu revolučnej 
technológie pohonu a už v 80. rokoch minulého storočia začali skúmať 
hybridnú kombináciu zážihového motora a elektrickej energie. V roku 
2004, takmer po desaťročí vývoja, uviedla spoločnosť Lexus na trh prvé 
luxusné hybridné vozidlo na svete. Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania 
má všetky väčšie komponenty vyrobené „na vlastnej pôde“ automobilky 
a predstavuje neustále sa rozvíjajúci, vysoko inteligentný a flexibilný systém 
pohonu. Značka Lexus, ktorá je lídrom v predaji hybridných vozidiel na 
trhu s prémiovými autami (v roku 2016 sme vyrobili náš miliónty hybrid), 
ponúka v súčasnosti deväť rôznych hybridných modelov, vrátane nových 
modelov LC 500h a LS 500h s viacstupňovým hybridným systémom, 
ako aj čerstvých noviniek: úplne nového sedanu ES 300h a modelu UX 
250h - prvého zástupcu značky Lexus v segmente malých mestských SUV.

JAZDA NA HYBRIDNOM VOZIDLE LEXUS
Všetky hybridné vozidlá značky Lexus ponúkajú pohodlnú jazdu a maximálnu 
ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. V elektrickom režime (EV) dokážu 
jazdiť na krátke vzdialenosti pri nulových emisiách a dobíjajú sa počas jazdy, 
čo znamená, že vašu slobodu nemusia brzdiť žiadne obavy, či sa budete 
mať kde „zapojiť do siete“, alebo či sa vám cestou nevybije akumulátor. 

•   Komfort: tichý a čistý elektromotor s hladkým chodom pracuje 
v harmonickej súčinnosti so zážihovým motorom.

•  Pohodlie: vozidlo na elektrický pohon, ktoré nemusíte zapájať do siete.
•  Nižšie náklady počas celej životnosti vozidla: zvyčajne lacnejšie 

z hľadiska kúpy, vlastníctva aj prevádzky než porovnateľný model so 
vznetovým motorom.

•  Ekologickejšie: nízke emisie CO2 a takmer nulové emisie NOx 
a pevných častíc.

•  Pokojnejšie: Výhody elektrického režimu (EV) bez obáv 
z nedostatočného dojazdu.

•  Nižšie dane: zníženie výšky cestnej dane na firemné vozidlá.
• Úsporné: prejdete viac kilometrov s menším množstvom paliva.

Viac informácií o pohone Lexus Hybrid: 
https://www.lexus.sk/hybrid

Okrem toho, že na hybridných vozidlách Lexus bez nutnosti dobíjania 
sa skvele jazdí, ponúkajú aj nízke celkové prevádzkové náklady a vysokú 
zostatkovú hodnotu, a to vďaka najúspešnejšiemu hybridnému systému na 
svete, osvedčenej technológii akumulátorov a nižšej miere opotrebovania.

NÍZKE SERVISNÉ NÁKLADY
Hybridný pohon Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania je navrhnutý bez 
spojky; štartér a alternátor sú súčasťou plnohybridnej sústavy a počas celej 
životnosti vozidla nepotrebujú servis ani výmenu, a rozvodový remeň zasa 
nahradila bezúdržbová rozvodová reťaz. Napríklad majitelia modelu IS 300h 
môžu vďaka tomu, že nepotrebujú servis ani výmenu týchto dielov, ušetriť 
v priebehu piatich rokov vlastníctva vozidla až 1 500 € – čo sú náklady 
len na samotné diely.

ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA = ŽIVOTNOSŤ VOZIDLA
Akumulátor hybridného pohonu Lexus Hybrid už preukázal svoju spoľahlivosť 
v podobe 60 miliárd najazdených kilometrov po celom svete. Je navrhnutý 
na výkon a odolnosť, aby vydržal počas celej životnosti, a vzťahuje sa naň 
záruka päť rokov / 100 000 km, pri pravidelnom servise sa môže táto 
záruka predĺžiť až na dobu 10 rokov.

NÍZKA MIERA OPOTREBOVANOSTI BŔZD
Hybridný pohon Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania má pozitívny vplyv 
aj na opotrebovanie bŕzd a pneumatík. Vďaka účinnosti rekuperačného 
brzdového systému, ktorý dodáva prvú polovicu všetkej brzdnej sily, sa 
výrazne znižuje miera opotrebovanosti brzdových doštičiek aj kotúčov. 
Hybridné vozidlo v priebehu 90 000 km zvyčajne nepotrebuje výmenu 
kotúčov a iba jednu sadu nových brzdových doštičiek – čo je úspora ďalších 
približne 500 € len na nákladoch na samotné diely.

NÍZKA MIERA OPOTREBOVANOSTI PNEUMATÍK
Na hybridných vozidlách Lexus sa výrazne predĺžila aj životnosť pneumatík. 
Tlak v pneumatikách hybridných vozidiel je o 20% vyšší, čo pomáha znižovať 
opotrebovanie ramien pneumatík, zatiaľ čo plynulý, lineárny priebeh výkonu 
a vyvážené rozloženie hmotnosti vozidla znižujú mieru opotrebovanosti 
dezénu predných pneumatík. V priebehu 90 000 km je zvyčajne potrebná 
len jedna súprava nových pneumatík, čo vedie k úspore ďalších 750 €.

LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI 
DOBÍJANIA, NAJLEPŠÍ POHON PRE 
VAŠE FIREMNÉ VOZIDLÁ

WHAT IS LEXUS SELF-CHARGING HYBRID?

ČO JE TO LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA?

• 2 zdroje energie: Motor a elektromotor pracujú synergicky

• Úsporný: Úspornejšie než konvenčné zážihové motory

•  Čistý: Značne nižšie emisie NOx a pevných častíc v porovnaní so 
vznetovými motormi

• Výkonný: Kombinovaný výkon motora a elektromotora

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu hodnotu. 
Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, stratu ani náklady 
vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.

Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania prostredníctvom externého kábla 
je dokonalým príkladom toho, ako spoločnosť Lexus mení vynaliezavé 
nápady na úžasnú skutočnosť. Naši inžinieri predvídali potrebu revolučnej 
technológie pohonu a  už v  80.  rokoch minulého storočia začali skúmať 
hybridnú kombináciu zážihového motora a  elektrickej energie. V  roku 
2004, takmer po desaťročí vývoja, uviedla spoločnosť Lexus na trh prvé 
luxusné hybridné vozidlo na  svete. Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania 
má všetky väčšie komponenty vyrobené „na  vlastnej pôde“ automobilky 
a predstavuje neustále sa rozvíjajúci, vysoko inteligentný a flexibilný systém 
pohonu. Značka Lexus, ktorá je lídrom v predaji hybridných vozidiel na trhu 
s prémiovými autami (v roku 2016 sme vyrobili náš miliónty hybrid), ponúka 
v  súčasnosti desať rôznych hybridných modelov, pokrývajúcich všetky  
prémiové segmenty – od mestského hatchbacku CT 200h, cez elegantný 
sedan ES 300h, kompletný rad SUV, až po vlajkové lode značky – športové 
kupé LC 500h a luxusnú limuzínu LS 500h.

Okrem toho, že na  hybridných vozidlách Lexus bez nutnosti dobíjania  
sa skvele jazdí, ponúkajú aj nízke celkové prevádzkové náklady a vysokú  
zostatkovú hodnotu, a to vďaka najúspešnejšiemu hybridnému systému na  
svete, osvedčenej technológii akumulátorov a nižšej miere opotrebovania.

NÍZKE SERVISNÉ NÁKLADY
Hybridný pohon Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania je navrhnutý bez 
spojky; štartér a alternátor sú súčasťou plnohybridnej sústavy a počas celej  
životnosti vozidla nepotrebujú servis ani výmenu, a rozvodový remeň zasa  
nahradila bezúdržbová rozvodová reťaz. Napríklad majitelia modelu IS 300h  
môžu vďaka tomu, že nepotrebujú servis ani výmenu týchto dielov, ušetriť 
v priebehu piatich rokov vlastníctva vozidla až 1 500 € – čo sú náklady 
len na samotné diely.

ŽIVOTNOSŤ AKUMULÁTORA = ŽIVOTNOSŤ VOZIDLA
Akumulátor hybridného pohonu Lexus Hybrid už preukázal svoju spoľahlivosť  
v podobe 60 miliárd najazdených kilometrov po celom svete. Je navrhnutý  
na výkon a odolnosť, aby vydržal počas celej životnosti, a vzťahuje sa naň 
záruka päť rokov / 100  000 km, pri pravidelnom servise sa môže táto 
záruka predĺžiť až na dobu 10 rokov.

NÍZKA MIERA OPOTREBOVANOSTI BŔZD
Hybridný pohon Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania má pozitívny vplyv 
aj na  opotrebovanie bŕzd a  pneumatík. Vďaka účinnosti rekuperačného 
brzdového systému, ktorý dodáva prvú polovicu všetkej brzdnej sily, sa 
výrazne znižuje miera opotrebovanosti brzdových doštičiek aj kotúčov. 
Hybridné vozidlo v  priebehu 90  000 km zvyčajne nepotrebuje výmenu 
kotúčov a iba jednu sadu nových brzdových doštičiek – čo je úspora ďalších 
približne 500 € len na nákladoch na samotné diely.

NÍZKA MIERA OPOTREBOVANOSTI PNEUMATÍK
Na hybridných vozidlách Lexus sa výrazne predĺžila aj životnosť pneumatík. 
Tlak v pneumatikách hybridných vozidiel je o 20% vyšší, čo pomáha znižovať 
opotrebovanie ramien pneumatík, zatiaľ čo plynulý, lineárny priebeh výkonu 
a  vyvážené rozloženie hmotnosti vozidla znižujú mieru opotrebovanosti  
dezénu predných pneumatík. V priebehu 90 000 km je zvyčajne potrebná  
len jedna sada nových pneumatík, čo vedie k úspore ďalších 750 €.
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01 Každé hybridné vozidlo zobrazuje aktuálny jazdný 
režim na širokouhlej obrazovke, na ktorej môžete 
sledovať stav svojej jazdy

02 Hybridné komponenty sa toľko neopotrebúvajú 
ako na nehybridných vozidlách (brzdy, pneumatiky, 
prevodovka)

03 Jazda v režime EV: je takmer tichá, bez emisií 
a nespotrebujete pri nej žiadne pohonné hmoty

03

02

01
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02

01 Vodiči firemných vozidiel si môžu 
vyskúšať vozidlo Lexus v rámci 
skúšobnej jazdy, aby si boli istí, že 
vyberú to správne pre seba i svoju 
rodinu

02 Ponuka najmodernejších technológií, 
od prvotriednej navigácie až po 
úžasný audiosystém Mark Levinson® 
s priestorovým zvukom

01
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VÝHODY PRE VODIČOV

OCEŇOVANÁ SPOKOJNOSŤ 
ZÁKAZNÍKOV SO ZNAČKOU LEXUS

Naša dobrá povesť, ktorú máme vďaka luxusu, výkonu a pôsobivému vzhľadu 
našich vozidiel, je zárukou, že Lexus bude znamenitou voľbou pre vaše 
firemné vozidlo. Vďaka vyspelej technológii hybridného pohonu, nízkym 
emisiám CO2 a konkurenčným celoživotným prevádzkovým nákladom 
je zároveň vynikajúcim strategickým rozhodnutím pre každého správcu 
firemného vozového parku.

SKÚŠOBNÁ JAZDA 
Chcete si byť na 100% istí výberom modelu? Vezmite si ktorýkoľvek model 
Lexus na skúšobnú jazdu.

PRVOTRIEDNE OBCHODNÉ ZASTÚPENIA
V spoločnosti Lexus sa usilujeme o to, aby naši autorizovaní partneri 
poskytovali najlepšie služby, a boli vám nápomocní pri každej požiadavke. 
A čo je najdôležitejšie, každému zákazníkovi sa venujeme rovnako, ako by 
sme sa venovali hosťovi vo vlastnom dome. 

PRIPRAVENÉ NA ODOVZDANIE
Všetky vozidlá vystavené u autorizovaného partnera sú „pripravené na 
odovzdanie“, čo znamená, že zákazníci si môžu vyzdvihnúť svoj Lexus už 
v krátkej dobe po jeho kúpe.

DAŇOVÉ A REGISTRAČNÉ VÝHODY
Hybridné vozidlá značky Lexus nielenže prinášajú výnimočný a vzrušujúci 
zážitok z jazdy, ale ponúkajú aj značné úspory na daniach - konkrétne 
v rámci cestnej dane. Taktiež dochádza k úspore v rámci prihlasovania 
vozidla - a to zníženým registračným poplatkom za vozidlo. A navyše – ako 
ste iste očakávali od našej vyspelej hybridnej technológie – pôsobivá je aj 
nízka spotreba paliva.

NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE
Dnes má každé vozidlo Lexus možnosť byť vybavené bezkonkurenčným 
bezpečnostným systémom Lexus Safety System+, ktorý sleduje okolie vozidla 
a vaše reakcie. Systém dokáže rozpoznať určité riziká kolízií a pomáha 
zabrániť tomu, aby k zrážke vôbec došlo, alebo aspoň zmierni jej následky. 

ŠIROKÝ VÝBER ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA
Váš Lexus je 100% Lexus a my chceme, aby to tak zostalo. Preto montujeme 
iba originálne diely Lexus. Je to tiež dôvod, prečo je naše príslušenstvo 
špeciálne navrhnuté pre vaše vozidlo a montuje ho iba špeciálne vyškolený 
technik spoločnosti Lexus.

Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na to, aby zabezpečila správnosť 
tohto materiálu v čase jeho publikácie. Táto brožúra je určená len na propagačné účely a nemá žiadnu právnu 
hodnotu. Špecifikácie a ďalšie údaje v nej uvedené sú len orientačné a podliehajú schváleniu vášho miestneho 
Autorizovaného predajcu Lexus. Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nezodpovedá za žiadne 
škody, stratu ani náklady vzniknuté v dôsledku použitia tohto materiálu.
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PONUKA HYBRIDNÝCH 
MODELOV LEXUS
BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIAPONUKA NAJNOVŠÍCH 
HYBRIDNÝCH MODELOV LEXUS 
BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA
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HYBRIDNÉ MODELY LEXUS
CT 200h  - Športový kompaktný hybrid
IS 300h  - Dynamický športový sedan
ES 300h  - Luxusný sedan
RC 300h  - Luxusné športové kupé
LC 500h  - Luxusné vlajkové kupé
UX 250h  - Luxusné malé mestské SUV
NX 300h  - Luxusný kompaktný crossover
RX 450h  - Luxusné SUV
LS 500h  - Luxusná limuzína
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PONUKA HYBRIDNÝCH 
MODELOV LEXUS
BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA

HYBRIDNÉ MODELY LEXUS
RX 450h – Luxusné SUV
RX 450 hL – Luxusné SUV s tretím radom sedadiel
UX 250h – Luxusné malé mestské SUV
NX 300h – Luxusný kompaktný crossover
ES 300h – Luxusný sedan
LC 500h – Luxusné vlajkové kupé
LS 500h – Luxusná limuzína



FIREMNÉ VOZIDLÁ LEXUS18

PONUKA HYBRIDNÝCH MODELOV

Spotreba     od 4,0 l/100 km
CO2 od 93 g/km
NOx od 2,8 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Hatchback
Výška 1445 mm
Šírka 1765 mm
Dĺžka 4355 mm

CT 200h

Spotreba  od 4,6 l/100 km
CO2 od 104 g/km
NOx od 6,5 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Sedan
Výška 1430 mm
Šírka 1810 mm
Dĺžka 4680 mm

IS 300h

Spotreba*  od 4,7 l/100 km
CO2* od 106 g/km
NOx* od 6,5 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Sedan
Výška 1445 mm
Šírka 1865 mm
Dĺžka 4975 mm

ES 300h

Spotreba  od 5,0 l/100 km
CO2 od 114 g/km
NOx od 6,4 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Kupé
Výška 1395 mm
Šírka 1840 mm
Dĺžka 4695 mm

RC 300h

Spotreba  od 6,7 l/100 km
CO2 od 152 g/km
NOx od 1,5 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Sedan
Výška 1450 mm
Šírka 1900 mm
Dĺžka 5235 mm

LS 500h V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

Spotreba 4,8-5,2 l/100km Karoséria Hatchback
CO2 108-119g/km Výška 1445 mm
Palivo Benzín Šírka 1765 mm

Dĺžka 4355 mm

CT 200h 2)

Spotreba 5,8-6,3 l/100km Karoséria Sedan
CO2 132-144 g/km Výška 1430 mm
Palivo Benzín Šírka 1810 mm

Dĺžka 4680 mm

IS 300h 2)

Spotreba 5,3-5,8 l/100km Karoséria Sedan
CO2 119-132 g/km Výška 1445 mm
Palivo Benzín Šírka 1865 mm

Dĺžka 4975 mm

ES 300h

Spotreba 9,2 l/100km1) Karoséria Sedan
CO2 211 g/km1) Výška 1460 mm
Palivo Benzín Šírka 1900 mm

Dĺžka 5235 mm

LS 500h
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1) Predbežný údaj
2) K dispozícii do vypredania skladových zásob
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Spotreba  od 6,6 l/100 km
CO2 od 150 g/km
NOx od 4,1 mg/km
Palivo Benzín/Euro 5

Karoséria  Kupé
Výška 1345 mm
Šírka 1920 mm
Dĺžka 4770 mm

PONUKA HYBRIDNÝCH MODELOV

LC 500h

Spotreba  od 5,9 l/100 km
CO2 od 136 g/km
NOx od 8,7 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  SUV
Výška 1785 mm
Šírka 1895 mm
Dĺžka 5000 mm

RX 450hL V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

Spotreba  od 5,8 l/100 km
CO2 od 132 g/km
NOx od 7,4 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  SUV
Výška 1685 mm
Šírka 1895 mm
Dĺžka 4890 mm

RX 450h V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

Spotreba*  od 4,1 l/100 km
CO2* od 96 g/km
NOx* od 6,3 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Crossover
Výška 1540 mm
Šírka 1840 mm
Dĺžka 4495 mm

UX 250h V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

Spotreba  od 5,5 l/100 km
CO2 od 127 g/km
NOx od 6,6 mg/km
Palivo Benzín

Karoséria  Crossover
Výška 1645 mm
Šírka 1845 mm
Dĺžka 4640 mm

NX 300h V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

V ponuke aj verzia s benzínovým motorom

Od „…“ označuje najnižšiu nameranú hodnotu pre daný model s najekologickejšou výbavou. Pre ostatné stupne výbavy platia vyššie hodnoty.

*   Predbežné údaje
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Spotreba 5,8-6,3 l/100km Karoséria Crossover
CO2 132-144 g/km Výška 1645 mm
Palivo Benzín Šírka 1845 mm

Dĺžka 4640 mm

NX 300h V ponuke aj  verzia  s benzínovým motorom

Spotreba 7,6-7,9 l/100km Karoséria SUV
CO2 173-179 g/km Výška 1685 mm
Palivo Benzín Šírka 1895 mm

Dĺžka 4890 mm

RX 450h V ponuke aj  verzia  s benzínovým motorom

Spotreba 8,1-8,2 l/100km Karoséria SUV
CO2 184-185 g/km Výška 1785 mm
Palivo Benzín Šírka 1895 mm

Dĺžka 5000 mm

RX 450 hL

Spotreba 8,1 l/100km Karoséria Kupé
CO2 184 g/km Výška 1345 mm
Palivo Benzín/Euro 5 Šírka 1920 mm

Dĺžka 4770 mm

LC 500h 

Spotreba 5,3-6,0 l/100 Karoséria Crossover
CO2 120-136 g/km Výška 1540 mm
Palivo Benzín Šírka 1840 mm

Dĺžka 4495 mm

UX 250h V ponuke aj  verzia  s benzínovým motorom

V ponuke aj verzia s benzínovým motorom 
a verzia Convertible



Ďalšie informácie o programe Lexus Business
www.lexus.sk/business/
fleet@lexus.sk

© 2020 Lexus Europe (divízia Toyota Motor Europe NV/SA) a Toyota Central Europe – Slovakia  
s.r.o. si vyhradzujú právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho  
upozornenia. Technické údaje a vybavenie tiež podliehajú prípadným zmenám v súlade s miestnymi  
podmienkami a požiadavkami. Vyžiadajte si od svojho autorizovaného predajcu značky Lexus 
informácie o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu platiť vo vašej krajine.

Poznámka: Údaje uvedené v tejto publikácii sú predbežné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho  
upozornenia. Farba vozidiel a detaily sa môžu mierne líšiť od fotografií vytlačených v tejto publikácii.  
Všetky údaje, všetky dáta a vyobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie 
je ponukou, resp. návrhom na uzavretie zmluvy.

Bližšie informácie nájdete webovej stránke: www.lexus.sk

Starostlivosť o životné prostredie je pre Lexus prioritou. Prijímame mnohé opatrenia, aby sme 
zaistili, že po celý čas životného cyklu – počínajúc konštrukciou, cez výrobu, distribúciu, predaj, 
servis až po skončenie životnosti – bude vplyv našich vozidiel na životné prostredie minimálny. 
Váš predajca vám rád poskytne ďalšie informácie týkajúce sa požadaviek súvisiacich s koncom 
životnosti vášho vozidla.

Vyrobené v Európe, november 2020


