RC 300h

OFICIÁLNÍ CENÍK

LEXUS
RC 300h
POZNEJTE PRVNÍ LUXUSNÍ KUPÉ
S HYBRIDNÍM POHONEM NA SVĚTĚ!
Nový model RC uchvátí vaši duši, protože je jedním z nejkrásnějších
sportovních kupé, jaká kdy byla navržena. Kombinace vrcholného
designu s prvotřídním řemeslným zpracováním a vyspělou technikou je
zárukou mimořádné radosti z jízdy. RC poháněný průkopnickým plně
hybridním pohonem se vyznačuje velmi pohotovými reakcemi v kombinaci
s ohromující agilitou a nízkou spotřebou paliva. Další velkou výhodou
hybridního pohonu je parkování na modrých a fialových zónách
kdekoliv v Praze zdarma. Mezi inovativní technologie Lexus patří např.
nejmodernější asistenční systémy sdružené v rámci výbavy Lexus Safety
System+. Nová verze RC F SPORT umožňuje ještě dynamičtější jízdu díky
adaptivnímu odpružení AVS (Adaptive Variable Suspension), 19" kolům
z lehké slitiny a dalším výbavovým prvkům F SPORT.
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LEXUS RC 300h

AKČNÍ NABÍDKA

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

NOVÝ LEXUS
RC 300h

STANDARDNÍ
CENA

AKČNÍ CENA

ZVÝHODNĚNÍ

LEXUS RC 300h EXECUTIVE

1 350 000 Kč

1 230 000 Kč

120 000 Kč

LEXUS RC 300h LUXURY

1 610 000 Kč

1 390 000 Kč

220 000 Kč

LEXUS RC 300h F SPORT TOP

1 630 000 Kč

1 430 000 Kč

200 000 Kč

* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. N
 abídka platí do 31. 12. 2018.
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AKČNÍ NABÍDKA

TECHNICKÉ ÚDAJE
RC 300h
VÝKON
Maximální výkon

223 k

MOTOR
Benzínový motor

2 494 cm3, řadový čtyřválec, DUAL VVT-i

Maximální točivý moment

178 k / 221 Nm

Elektromotor

141 k (300 Nm)

PŘEVODOVKA
E-CVT (elektronicky řízená variátorová), pohon zadních kol

JÍZDNÍ VÝKONY
Zrychlení (0–100 km/h)

8,6 s

Nejvyšší rychlost

190 km/h

EMISE
Emise CO2 – kombinovaný provoz

113 g/km*

SPOTŘEBA
Kombinovaná spotřeba

4,9–5,1 l/100 km*

KOLA
Pneumatiky

235/45 R18

Disky

18" z lehkých slitin

ROZMĚRY
Délka

4 700 mm

Šířka (se sklopenými zrcátky)

1 840 mm

Výška

1 395 mm

Rozvor

2 730 mm

Objem zavazadlového prostoru

340 l

Objem palivové nádrže

66 l

* Předběžné údaje.
04

TECHNICKÉ ÚDAJE

RC 300h
STANDARDNÍ CENA:

EXECUTIVE
1 350 000 Kč

AKČNÍ CENA:

SFX: AB

1 230 000 Kč*CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ: 120 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• 8 airbagů
• Alarm s ochranou interiéru
• Sada na opravu pneumatik
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Zadní parkovací kamera

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů)
––Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná (2 směry)
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
––Vyhřívání předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý volant
––Vnitřní zpětné zrcátko, elektrochromatické
• Další prvky výbavy:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Tempomat
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Dešťový senzor

EXTERIÉR
• Světlomety:
––LED světlomety
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––Zadní LED světla
• Zpětná zrcátka:
––Vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná, vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18” kola z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/45 R18

AUDIO A KOMUNIKACE
• 4,2" barevný multiinformační displej
• 10,3" centrální displej Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Navigační systém Lexus
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (AC):
• Paket Lexus Safety System+ (AX):
• Střešní okno a paket Lexus Safety System+ (AY):

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

+30 000 Kč
+30 000 Kč
+90 000 Kč
+120 000 Kč

STANDARDNÍ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)
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EXECUTIVE

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

* C eny uvedeny včetně 21% DPH.

RC 300h

PRESTIEGE
STANDARDNÍ CENA:

SFX: AF

1 450 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• 8 airbagů
• Alarm s ochranou interiéru
• Sada na opravu pneumatik
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovací senzory vpředu a vzadu
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety System+:
––Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
––Asistent pro udržení jízdy v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
––Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu (LDA)

• Sedadla:
––Syntetické kožené čalounění sedadel Tahara
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů)
––Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná (2 směry)
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
––Vyhřívání předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý, vyhřívaný volant
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• Další prvky výbavy:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Dešťový senzor
AUDIO A KOMUNIKACE

EXTERIÉR

• 4,2" barevný multiinformační displej
• 10,3" centrální displej Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Navigační systém Lexus

• Světlomety:
––LED světlomety
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––LED zadní světla
• Zpětná zrcátka:
––Vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná, vyhřívaná
• Pneumatiky a kola:
––18" kola z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/45 R18

PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (AG):

+30 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

STANDARDNÍ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)
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PRESTIEGE

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

* C eny uvedeny včetně 21% DPH.

RC 300h
STANDARDNÍ CENA:

LUXURY
1 610 000 Kč

AKČNÍ CENA:

SFX: 01

1 390 000 Kč*CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ: 220 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• 8 airbagů
• Alarm s ochranou interiéru
• Sada na opravu pneumatik
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Zadní parkovací kamera
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem (RCTA)
• Lexus Safety System+:
––Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
––Asistent pro udržení jízdy v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
––Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu (LDA)

• Sedadla:
––Kožené čalounění
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné
(8 směrů), sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná (2 směry)
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý a vyhřívaný volant
––Elektricky nastavitelný volant s paměťovou funkcí
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
––Dřevěné dekory Shimamoku
• Další prvky výbavy:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Volič jízdních režimů (3 režimy): ECO / NORMAL / SPORT
––Dešťový senzor
––Kartový elektronický klíč

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKACE

• Světlomety:
––Světlomety s trojicí LED diod
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––LED zadní světla
• Zpětná zrcátka:
––Elektricky sklopná, vyhřívaná, elektrochromatická vnější
zpětná zrcátka, s paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––19" kola z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/40 R19 (vpředu), 265/35 R19 (vzadu)

• 4,2" barevný multiinformační displej
• 10,3" centrální dotykový displej Lexus Media Display
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround
se 17 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Navigační systém Lexus
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (02):

+30 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STANDARDNÍ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

07

LUXURY

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

* C eny uvedeny včetně 21% DPH.

RC 300h

F SPORT
STANDARDNÍ CENA:

SFX: A1

1 580 000 Kč*

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• 8 airbagů
• Alarm s ochranou interiéru
• Sada na opravu pneumatik
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Zadní parkovací kamera
• Adaptivní odpružení (AVS)
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)
• Lexus Safety System+:
––Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
––Asistent pro udržení jízdy v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
––Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu (LDA)

• Sedadla:
––Sedadla F SPORT
––Kožené čalounění F SPORT
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné
(8 směrů), sedadlo řidiče s paměťovou funkcí
––Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40
––Vyhřívaní a odvětrávaní předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý vyhřívaný volant F SPORT
––Elektrické nastavování volantu s paměťovou funkcí
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
• Další prvky výbavy:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Volič jízdních režimů (4 režimy):
ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Pedály F SPORT
––Prahové lišty F SPORT
––Dešťový senzor

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Světlomety s trojicí LED diod
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––LED zadní světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky sklopná, vyhřívaná, elektrochromatická vnější zpětná zrcátka,
s paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––19" kola F SPORT z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/40 R19 (vpředu), 265/35 R19 (vzadu)
• Další prvky výbavy:
––Mřížka masky chladiče F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Loga F SPORT na bocích karoserie

AUDIO A KOMUNIKACE
• 4,2" barevný multiinformační displej
• 10,3" centrální displej Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Akustický systém Active Sound Control (ASC)
• Navigační systém Lexus
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (A2):

+30 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ F
(083)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

STANDARDNÍ

SAFÍROVÁ
MODRÁ
(8X1)
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ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

F SPORT

ORANŽOVÁ
SOLAR FLARE
(4W7)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

* C eny uvedeny včetně 21% DPH.

RC 300h
STANDARDNÍ CENA:

F SPORT TOP
1 630 000 Kč

AKČNÍ CENA:

SFX: A3

1 430 000 Kč*CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ: 200 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• 8 airbagů
• Alarm s ochranou interiéru
• Sada na opravu pneumatik
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovací senzory vpředu i vzadu
• Zadní parkovací kamera
• Adaptivní odpružení (AVS)
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)
• Lexus Safety System+:
––Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
––Asistent pro udržení jízdy v jízdním pruhu (LKA)
––Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
––Adaptivní tempomat (ACC)
––Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
––Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu (LDA)

• Sedadla:
––Sedadla F SPORT
––Kožené čalounění F SPORT
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné (8 směrů), sedadlo
řidiče s paměťovou funkcí
––Zadní sedadla dělená v poměru 60:40
––Vyhřívání a odvětrávání předních sedadel
• Provedení interiéru:
––Kůží obšitý a vyhřívaný volant F SPORT
––Elektrické nastavování volantu s paměťovou funkcí
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
• Další prvky výbavy:
––Dvouzónová automatická klimatizace
––Režim EV (Electric Vehicle)
––Volič jízdních režimů (4 režimy): ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––Pedály F SPORT
––Prahové lišty F SPORT
––Dešťový senzor
––Kartový elektronický klíč

EXTERIÉR
• Světlomety:
––Světlomety s trojicí LED diod
––Vysokotlaké ostřikovače světlometů
––LED zadní světla
• Vnější zpětná zrcátka:
––Elektricky sklopná, vyhřívaná, elektrochromatická vnější zpětná zrcátka,
s paměťovou funkcí
• Pneumatiky a kola:
––19” kola F SPORT z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/40 R19 (vpředu), 265/35 R19 (vzadu)
• Další prvky výbavy:
––Mřížka masky chladiče F SPORT
––Nárazník F SPORT
––Loga F SPORT na bocích karoserie

AUDIO A KOMUNIKACE
• 4,2" barevný multiinformační displej
• 10,3" centrální displej Lexus Media Display
• Audiosystém Mark Levinson Premium Surround
se 17 reproduktory
• DVD přehrávač
• Bluetooth
• Digitální tuner pro příjem signálu DAB
• Akustický systém Active Sound Control (ASC)
• Navigační systém Lexus
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak:
• Skleněné střešní okno (C2):

+30 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ F
(083)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

STANDARDNÍ

SAFÍROVÁ
MODRÁ
(8X1)
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ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

F SPORT TOP

ORANŽOVÁ
SOLAR FLARE
(4W7)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

* C eny uvedeny včetně 21% DPH.

LEXUS SAFETY SYSTEM+*
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
Přednárazový bezpečnostní systém využívá milimetrový radar a monokulární
kameru k rozpoznávání překážek. V případě nebezpečí upozorní řidiče
zvukovým i světelným signálem a zvýší tlak v brzdové soustavě. Pokud je náraz
již nevyhnutelný, aktivují se automaticky brzdy a přitáhnou bezpečnostní pásy
na předních sedadlech.
Adaptivní tempomat (ACC)
s podporou pro kompletní rozsah rychlosti jízdy
Adaptivní tempomat (ACC) udržuje odstup od vpředu jedoucího vozidla, a to
i v případě, že vozidlo vpředu mění rychlost či zastavuje. Po uvolnění vozovky
adaptivní automat automaticky obnoví původně nastavenou rychlost jízdy.

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA) využívá kameru u vnitřního zpětného
zrcátka k průběžnému sledování polohy vozidla v daném jízdním pruhu.
V případě nechtěného opuštění jízdního pruhu upozorní řidiče akustickým
signálem a automatickým zásahem do řízení upraví směr jízdy.
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Tento systém pomocí kamery u vnitřního zpětného zrcátka rozpoznává
dopravní značky a zobrazuje je na multiinformačním displeji. Systém dokáže
rozpoznat všechny dopravní značky, které jsou v souladu s vídeňskou
Úmluvou o silničním provozu.

Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
Po setmění systém AHB pomocí kamery zabudované za čelním sklem automa
ticky přepíná na potkávací světla vždy, když rozpozná světla protijedoucího
vozidla nebo koncová světla vpředu jedoucích vozidel. Zamezuje tak oslňování
ostatních řidičů, zatímco vy se nemusíte přepínáním světel vůbec zabývat.
* Citlivost systému se může lišit v závislosti na počasí a světelných podmínkách.
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LEXUS RC 300h – TECHNICKÉ SHRNUTÍ

ŽÁDNÉ ZÁSUVKY, ŽÁDNÝ DIESEL, ŽÁDNÉ KOMPROMISY

PARKOVÁNÍ
ZDARMA

VYSOKÁ ZŮSTATKOVÁ
HODNOTA

S plně hybridním pohonem můžete nyní
v Praze v modré a fialové zóně parkovat
zdarma. (Motorizace 200h a 300h.)

Díky výjimečným standardům máte jistotu,
že váš Lexus nebude s časem tolik ztrácet
na své hodnotě.

NÍZKÁ PRODUKCE
EMISÍ CO2

ŠPIČKOVÁ
SPOLEHLIVOST

Hybrid je chytřejší alternativa k dieselu
a Lexus je v plně hybridním pohonu
ten nejlepší.

Dbáme na každý detail, i proto patří
hybridní vozy Lexus mezi ty nejméně
poruchové automobily na světě.
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VÝHODY HYBRIDNÍCH VOZŮ LEXUS

NÍZKÁ
SPOTŘEBA
Bez ohledu na to, zda jedete ve městě
nebo na dálnici, průměrná spotřeba
vozů Lexus vás ohromí.

ATRAKTIVNÍ
FINANCOVÁNÍ
Máme vlastní finanční služby
s maximálním důrazem na výhodnost,
jistotu a rentabilitu.

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 RC 300h – CENÍK
AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI LEXUS:
LEXUS PRAHA

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

LEXUS BRNO

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

LEXUS KARLOVY VARY

Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary
telefon: +420 359 807 380
www.lexus-karlovyvary.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.
Kombinovaná spotřeba paliva a kombinované emise CO2 Lexus RC 300h: 4,9–5,1 l/100 km; 113 g/km (předběžné údaje).
Nabídka platí do termínu zveřejněného na internetových stránkách lexus.cz nebo do vyčerpání zásob. S dalšími dotazy se prosím obracejte na autorizovaného prodejce Lexus.
Informace ohledně prvků výbavy vozidel jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuální výrobě. Maloobchodní ceny uvedené v ceníku zahrnují 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. září 2018 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. Nabídka platí až do odvolání. Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost. Požadujete-li další
informace, kontaktujte prosím místního autorizovaného prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz. Vytištěno v říjnu 2018. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

