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ÚVOD

ÚVOD

NOVÝ LEXUS LS 500h
NEJMODERNĚJŠÍ MODEL LS NOVĚ DEFINUJE POJEM LUXUSNÍHO AUTOMOBILU. JE VÝSLEDKEM PĚTILETÉHO TVŮRČÍHO
VÝVOJE A KOMBINACÍ PROSTORNÉ ČTYŘDVEŘOVÉ LIMUZÍNY S DLOUHÝM ROZVOREM A NEODOLATELNÉHO VZHLEDU
VE STYLU SPORTOVNÍHO KUPÉ.
V interiéru vozu naleznete prostor, jaký se nevyskytuje v žádném jiném
luxusním automobilu. Utvářely ho vytříbená japonská estetika, znamenitá
řemeslná dovednost a vynalézavé technologie. Ať si sednete na kterékoli
místo, budete mít požitek z maximálního pohodlí, které skýtají sedadla
s rozličnými funkcemi elektrického nastavování, vyhřívání a odvětrávání.
U všech sedadel je možnost zapnout masážní funkci. Součástí volitelné
výbavy je zadní sedadlo, které lze upravit tak, aby se prostor pro nohy
prodloužil více než na metr. Tolik místa není v žádném jiném voze této
třídy.
Dynamickému vzhledu modelu LS 500h odpovídají i jeho skvělé jízdní
vlastnosti. Nízká poloha řidiče a jeho důmyslně navržený a přehledný
kokpit byly koncipovány tak, aby poskytovaly maximální radost
z řízení. Díky nové platformě se vůz vyznačuje výtečnými reakcemi
na pohyb volantu, maximálním pohodlím a vytříbeností. Pro ještě větší
potěšení z dynamické jízdy si můžete vybrat nový model LS 500h
F SPORT s exkluzivní mřížkou masky chladiče ve tvaru písmene L,
interiérem F SPORT a novými elegantními koly z lehké slitiny.
Ať si vyberete jakoukoli verzi modelu LS 500h, budete si užívat naši
jedinečnou péči o zákazníky v japonském stylu „Omotenashi“.

V nových přepychovým kožených sedadlech se o vaše pohodlí postará
funkce klimatizace Climate Concierge, která neustále optimalizuje funkci
topení, chlazení či ventilace.
V interiéru vozu si navíc můžete vychutnat interakci s 12,3" dotykovou
obrazovkou či dokonalý zvuk audiosystému Mark Levinson ® s 23 reproduktory. Cestující vpředu mají k dispozici osvěžující masážní funkci
sedadel, cestující vzadu jsou pak hýčkáni masážním sedadlem „Shiatsu“
a vědomím, že sedí v jednom z nejbezpečnějších automobilů, který byl
kdy vyroben.

Nový model LS 500h v sobě snoubí komfort vlajkové limuzíny
značky Lexus a vzrušující dynamický design karoserie s boční siluetou
připomínající kupé. V jeho interiéru objevíte tradiční japonské estetické
ztvárnění a řemeslné umění mistrů Takumi doprovázené špičkovými
technologiemi, například plně automatizovaným parkovacím systémem.
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V DUCHU OMOTENASHI

V DUCHU
OMOTENASHI:
PRAVÝ POŽITEK
Z LUXUSNÍ LIMUZÍNY
„Omotenashi“ je léty prověřená japonská koncepce založená na předvídání
potřeb lidí ještě dřív, než tyto potřeby vzniknou. Pohostinnost to pozvedá
téměř na druh umění, jak je tomu například u slavného obřadu podávání
čaje, kde se ke každému hostu přistupuje vroucně, s porozuměním a úctou.
U nového modelu LS 500h nás zásady „Omotenashi“ inspirovaly k tomu,
abychom poskytovali vrcholný požitek z luxusního vozu. Ještě předtím, než
usednete za volant, přichystá vám model LS uvítání. Jakmile se k autu přiblížíte,
přivítá vás nasvícením klik dveří a osvětlením prostoru pode dveřmi, abyste
náhodou nevkročili do kaluže. Aby se vám snáze nastupovalo, pneumatické
odpružení lehce zvýší světlou výšku vozu o dva centimetry, výška řidičova
sedadla se automaticky sníží, boční opory sedadla „uhnou stranou“ a vrátí se
do původní polohy, až se usadíte,a pak vás budou pohodlně držet na místě.
A aby se vám snadněji zapínal bezpečnostní pás, zámek se automaticky
vysune do výšky vašich prstů. Uvědomíte si, jak je prostor kolem vás působivý.
Za tmy je elegantně osvětlený, všechno, co požadujete v zájmu pohodlí a
přepychu, je promyšleně umístěno přesně tam, kde to potřebujete mít, a to
do nejmenších detailů. Při couvání – jestliže vzadu nikdo nesedí – se zadní
sedadla automaticky nakloní, abyste měli lepší výhled. A pokud vzadu někoho
vezete, dostává se mu velké pozornosti. Když si například přeje sledovat
zábavní systém, vůz jemně nastaví zadní sedadlo do takové polohy, aby
se mohl co nejvíc uvolnit, a zároveň nakloní vestavěnou obrazovku do co
nejvýhodnějšího zorného úhlu.
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V DUCHU OMOTENASHI

TECHNICKÉ ÚDAJE
LS 500h
VÝKON
Maximální výkon

359 k (264 kW)

MOTOR
Motor

3 456 cm 3 V6, 24 ventilů, DOHC,
VVT-iW/VVT-i a elektromotor

Nejvyšší točivý moment

350 Nm

HYBRIDNÍ BATERIE
Typ

Lithium-ion

PŘEVODOVKA
Uspořádání pohonu

Pohon všech kol

Převodovka

Multi Stage Hybrid

JÍZDNÍ VÝKONY
Zrychlení (0–100 km/h)

5,5 sekund

Nejvyšší rychlost

250 km/h

EMISE
Emisní norma

EURO 6

Emise CO 2 – kombinovaný provoz

212–216 g/km

SPOTŘEBA
Kombinovaná spotřeba

9,4–9,5 l/100 km

Objem palivové nádrže

82 litrů

ROZMĚRY
Délka

5 235 mm

Šířka

1 900 mm

Výška

1 460 mm

Rozvor

3 125 mm

Jedná se o hodnoty dle WLTP
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
LEXUS
Objevte originální
příslušenství Lexus
ZOBRAZIT NABÍDKU
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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LEXUS LS

LS 500h

ELEGANCE (SFX: B5)

2 900 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• BSM – Systém sledování slepého úhlu
• RCTA – Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
• PVM – Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolí
• Inteligentní parkovací senzory s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+ 2
––PCS – Přednárazový bezpečnostní systém
––DRCC – Dynamický adaptivní tempomat
––LDA – Systém varování při opuštění jízdního pruhu
––LTA – Asistent semiautonomní jízdy
––AHB – Automatické ovládání dálkových světel
––RSA – Systém rozpoznávání dopravních značek
• HAC – Asistent rozjezdu do kopce
• TPWS – Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• 8 Airbagů

• Sedadla:
––Kožená sedadla elektricky nastavitelná
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Elektricky nastavitelné opěrky hlavy vpředu
––Manuálně nastavitelné opěrky hlavy vzadu
––Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech (přední sedadla)
––Podélné nastavování předních sedadel
––Přední sedadla s paměťovou funkcí
• Provedení interiéru:
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Prémiové čalounění interiéru ze syntetické kůže
––Elektricky ovládaná clona střešního okna
––Dřevěné dekorativní obklady dveří
• Další prvky interiéru:
––Volič jízdních režimů
––EV režim
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Kartový elektronický klíč
––Digitální čtyřzónová automatická klimatizace s technologií Nanoe
a infračerveným senzorem teploty

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Automatické nastavování výšky světlometů
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Funkce svícení do zatáček
––AHB – Automatický systém ovládání dálkových světel
––Sekvenční LED ukazatele změny směru jízdy
––Zadní LED světla
––Přední LED světla pro denní provoz
––Mlhová světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka
• Pneumatiky a disky:
––20" hliníková kola s tlumením hluku, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Další prvky exteriéru:
––Střešní okno
––Dešťový senzor

AUDIO A KOMUNIKACE
• Dotykový 12,3" displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktory
• Navigační systém Lexus Navigation
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
• Konektivita Apple CarPlay/Android Auto
PRVKY NA PŘÁNÍ
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

+8 900 Kč
+40 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

STŘÍBRNÁ
LUNAR
(1L3)

STANDARDNÍ

TITANOVÁ MAGNEZIOVÁ
ČERNÁ
SONIC
ŠEDÁ
GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)
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ELEGANCE

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
(3U3)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

LS 500h

PRESTIGE (SFX: MY)

3 330 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• BSM – Systém sledování slepého úhlu
• RCTA – Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
• PVM – Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolí
• Inteligentní parkovací senzory s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+ A
––PCS – Přednárazový bezpečnostní systém
––DRCC – Dynamický adaptivní tempomat
––LDA – Systém varování při opuštění jízdního pruhu
––LTA – Asistent semiautonomní jízdy
––AHS – Adaptivní ovládání dálkových světel
––RSA – Systém rozpoznávání dopravních značek
––Plně automatické parkování
• HAC – Asistent rozjezdu do kopce
• TPWS – Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• 8 Airbagů

• Sedadla:
––Semianilinové čalounění sedadel, elektricky nastavitelných
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední a zadní sedadla
––Elektricky nastavitelné opěrky hlavy vpředu
––Elektricky nastavitelné zadní hlavové opěrky s paměťovou
funkcí
––Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech
(přední sedadla a zadní sedadla)
––Elektricky nastavitelná zadní sedadla
––Přední sedadla s masážní funkcí
––Podélné nastavování předních sedadel
––Přední sedadla s paměťovou funkcí
• Provedení interiéru:
––Semianilinové čalounění interiéru
––Digitální vnitřní zpětné zrcátko
––Semišové obložení střechy
––Elektricky ovládaná clona střešního okna
––Elektricky ovládaná zadní sluneční clona
––Dřevěné dekorativní obklady dveří
• Další prvky interiéru:
––Volič jízdních režimů
––EV režim
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Kartový elektronický klíč
––Digitální čtyřzónová automatická klimatizace s technologií Nanoe
a infračerveným senzorem teploty

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Automatické nastavování výšky světlometů
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Funkce svícení do zatáček
––AHS – Adaptivní systém ovládání dálkových světel
(BladeScan)
––Sekvenční LED ukazatele změny směru jízdy
––Zadní LED světla
––Přední LED světla pro denní provoz
––Mlhová světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka
• Pneumatiky a disky:
––20" hliníková kola s tlumením hluku, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Další prvky exteriéru:
––Střešní okno

AUDIO A KOMUNIKACE
• Dotykový 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktory
• Navigační systém Lexus Navigation
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
• Konektivita Apple CarPlay/Android Auto
• HUD – Projekční displej na čelním skle
PRVKY NA PŘÁNÍ
• LEXUS ProTect
• Metalický lak
• Ozdobné prvky interiéru, design „Art Wood“
• Ozdobné prvky interiéru, design „Laser Special“
• Zadní spoiler

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

STŘÍBRNÁ
LUNAR
(1L3)

+8 900 Kč
+40 000 Kč
+45 000 Kč
+45 000 Kč
+0 Kč

STANDARDNÍ

TITANOVÁ MAGNEZIOVÁ
ČERNÁ
SONIC
ŠEDÁ
GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)
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PRESTIGE

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
(3U3)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

LS 500h

SUPERIOR (SFX: 2C)

BEZPEČNOST A OCHRANA
• BSM – Systém sledování slepého úhlu
• RCTA – Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
• PVM – Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolí
• Inteligentní parkovací senzory s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+ A
––PCS – Přednárazový bezpečnostní systém
––DRCC – Dynamický adaptivní tempomat
––LDA – Systém varování při opuštění jízdního pruhu
––LTA – Asistent semiautonomní jízdy
––AHS – Adaptivní ovládání dálkových světel
––RSA – Systém rozpoznávání dopravních značek
––Plně automatické parkování
• HAC – Asistent rozjezdu do kopce
• TPWS – Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• 8 Airbagů
EXTERIÉR
• Světlomety:
––Automatické nastavování výšky světlometů
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Funkce svícení do zatáček
––AHS – Adaptivní systém ovládání dálkových světel (BladeScan)
––Sekvenční LED ukazatele změny směru jízdy
––Zadní LED světla
––Přední LED světla pro denní provoz
––Mlhová světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka
• Pneumatiky a disky:
––20" kovaná hliníková kola, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Další prvky exteriéru:
––Střešní okno
––Dešťový senzor
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ
• Sedadla:
––Semianilinové čalounění sedadel, elektricky nastavitelných
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední a zadní sedadla
––Elektricky nastavitelné opěrky hlavy vpředu
––Elektricky nastavitelné zadní hlavové opěrky s paměťovou funkcí

3 830 000 Kč

––Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech
(přední sedadla a zadní sedadla)
––Elektricky nastavitelná zadní sedadla
––Elektricky nastavitelná zadní sedadla s opěrkou pro nohy
––Masážní funkce sedadel vpředu i vzadu
––Podélné nastavování předních sedadel
––Přední sedadla s paměťovou funkcí
• Provedení interiéru:
––Digitální vnitřní zpětné zrcátko
––Semianilinové čalounění interiéru
––Semišové obložení střechy
––Elektricky ovládaná clona střešního okna
––Elektricky ovládaná zadní sluneční clona
––Prémiové dřevené dekorativní obklady dveří
• Další prvky interiéru:
––Volič jízdních režimů
––EV režim
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Kartový elektronický klíč
––Digitální čtyřzónová automatická klimatizace s technologií Nanoe
a infračerveným senzorem teploty
AUDIO A KOMUNIKACE
• Dotykový 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktory
• DVD přehrávač vzadu
• Navigační systém Lexus Navigation
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
• Konektivita Apple CarPlay/Android Auto
• HUD – Projekční displej na čelním skle
PRVKY NA PŘÁNÍ
• LEXUS ProTect
• Metalický lak
• Ozdobné prvky interiéru, design „Art Wood“
• Ozdobné prvky interiéru, design „Laser Special“
• Ozdobné prvky interiéru, design „Laser Special“
(interiér „L-anilin“)
• Ozdobné prvky interiéru, design „Haku“
(interiér Nishijin)
• Ozdobné prvky interiéru, design „Kiriko Glass“
• Zadní spoiler

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

STŘÍBRNÁ
LUNAR
(1L3)

+8 900 Kč
+40 000 Kč
+45 000 Kč
+45 000 Kč
+90 000 Kč
+375 000 Kč
+375 000 Kč
+0 Kč

STANDARDNÍ

TITANOVÁ MAGNEZIOVÁ
ČERNÁ
SONIC
ŠEDÁ
GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)
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SUPERIOR

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
(3U3)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

LS 500h

F SPORT (SFX: 01)

3 200 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• BSM – Systém sledování slepého úhlu
• RCTA – Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
• PVM – Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolí
• Inteligentní parkovací senzory s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+ 2
––PCS – Přednárazový bezpečnostní systém
––DRCC – Dynamický adaptivní tempomat
––LDA – Systém varování při opuštění jízdního pruhu
––LTA – Asistent semiautonomní jízdy
––AHS – Adaptivní ovládání dálkových světel
––RSA – Systém rozpoznávání dopravních značek
• HAC – Asistent rozjezdu do kopce
• TPWS – Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• 8 Airbagů

• Sedadla:
––Kožená sedadla F SPORT, elektricky nastavitelná
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Elektricky nastavitelné opěrky hlavy vpředu
––Manuálně nastavitelné opěrky hlavy vzadu
––Bederní opěrka elektricky nastavitelná ve 4 směrech (přední sedadla)
––Elektricky nastavitelná zadní sedadla
––Podélné nastavování předních sedadel
––Přední sedadla s paměťovou funkcí
• Provedení interiéru:
––Prémiové čalounění interiéru ze syntetické kůže
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
––Elektricky ovládaná clona střešního okna
––Pedály F SPORT
––Hlavice voliče převodovky F SPORT
• Další prvky interiéru:
––Volič jízdních režimů
––EV režim
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry
––Kartový elektronický klíč
––Digitální čtyřzónová automatická klimatizace s technologií Nanoe
a infračerveným senzorem teploty

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Automatické nastavování výšky světlometů
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Funkce svícení do zatáček
––AHS – Adaptivní systém ovládání dálkových světel (BladeScan)
––Sekvenční LED ukazatele změny směru jízdy
––Zadní LED světla
––Přední LED světla pro denní provoz
––Mlhová světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka
• Pneumatiky a disky:
––20" hliníková kola, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
a 275/40 R20, design F SPORT
• Další prvky exteriéru:
––Střešní okno
––Dešťový senzor

AUDIO A KOMUNIKACE
• Dotykový 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktory
• Navigační systém Lexus Navigation
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
• Konektivita Apple CarPlay/Android Auto
• HUD – Projekční displej na čelním skle
PRVKY NA PŘÁNÍ
• LEXUS ProTect
• Metalický lak
• Zadní spoiler

+8 900 Kč
+40 000 Kč
+0 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

F BÍLÁ
(083)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

*C
 eny uvedeny vč. 21% DPH.

STŘÍBRNÁ
LUNAR
(1L3)

STANDARDNÍ

TITANOVÁ
MAGNE
ČERNÁ
ČERVENÁ
SONIC
ZIOVÁ ŠEDÁ GRAFITOVÁ MORELLO
(1J7)
(1K2)
(223)
(3R1)
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F SPORT

ACHÁTOVÁ
(3U3)

SAFÍROVĚ
MODRÁ
(8X1)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

TRADIČNÍ HODNOTY A POVĚSTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRŮSTAJÍCÍ Z NEJHLUBŠÍCH
KOŘENŮ TÉTO KULTURY NÁM POMÁHAJÍ VYTVÁŘET
LEXUS TAKOVÝ, JAKÝ JE

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENASHI

Řemeslné zpracování do posledního
detailu. Vyškolení mistři výroby bdí nad
precizností a nejvyššími standardy všech
našich vozů od vývoje až po výrobu.

Chceme předběhnout budoucnost.
Bezbřehá touha vyrobit to nejlepší auto
na světě totiž žene naši představivost
neustále kupředu.

Zažijte předvídavou pohostinnost
na vlastní kůži. Ješte než na své
přání vůbec stihnete pomyslet,
je předem splněno.
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HODNOTY ZNAČKY LEXUS

LEXUS LS 500h – CENÍK
AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI LEXUS:
LEXUS PRAHA

Bavorská 3
155 00 Praha
T: +420 257 222 805
www.lexus-praha.cz

LEXUS PRŮHONICE
K Chotobuzi 330
251 70 Čestlice
T: +420 233 111 333
www.lexus-pruhonice.cz

LEXUS BRNO

Maříkova 48
621 00 Brno-Ivanovice
T: +420 547 136 260
www.lexus-brno.cz

LEXUS KARLOVY VARY
Chebská 392/116b
360 06 Karlovy Vary
T: +420 359 807 380
www.lexus-karlovyvary.cz

LEXUS OSTRAVA

Krmelínská 762/12,
720 00 Ostrava-Hrabová
T: +420 599 505 417
www.lexus-ostrava.cz

Lexus klade vysoký důraz na ochranu životního prostředí. Maximálně usilujeme o to, aby naše vozy po celou dobu své životnosti – od návrhu přes výrobu, distribuci a prodej až po každodenní provoz –
co nejméně ovlivňovaly životní prostředí. Váš prodejce Lexus vám poskytne všechny potřebné informace o příslušných předpisech ohledně využití vozů po skončení jejich životnosti.
Naše nabídka platí do termínu zveřejněného na internetových stránkách lexus.cz nebo do vyčerpání zásob. S dalšími dotazy se prosím obracejte na autorizovaného prodejce Lexus.
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje
o spotřebě a emisích CO2 naleznete na http://pdf-lexus.eu/lexus_cz_sk/emise-CZ.pdf. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte
prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické
podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu
paliva a produkované emise CO2. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na https://www.lexus.cz/ownership/pneumatiky
Informace ohledně prvků výbavy vozidel jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuální výrobě. Maloobchodní cena uvedená v ceníku zahrnuje aktuálně platné clo, registrační
poplatky a DPH. Ceny se mohou upravovat v závislosti na měnovém kurzu české koruny a výši DPH nebo registračních poplatků. Ceník se vztahuje pouze na vozy dodané během platnosti
ceníku. Ceny uvedené v této publikaci jsou pouze orientační a nelze je považovat za cenovou nabídku. Seznam prvků výbavy s ceníkem má platnost od 1. listopadu 2020 až do odvolání.
Společnost Toyota Central Europe – Czech si vyhrazuje právo na jakékoli změny.
Modely uvedené v této publikaci a jejich technické specifikace se mohou lišit od modelů a výbavy nabízené na českém trhu. Prezentované fotografie nebo popisy modelů mohou případně
obsahovat prvky příplatkové výbavy. V publikaci uvedené odstíny barev se mohou mírně lišit od skutečnosti. Zde uvedené ceny jsou pouze orientační a nelze je považovat za konkrétní cenovou
nabídku. Nabídka platí až do odvolání. Za případné tiskové chyby nenese společnost Toyota Central Europe – Czech odpovědnost. Požadujete-li další informace, kontaktujte prosím místního
autorizovaného prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz. Vytištěno v listopadu 2020. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

