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LEXUS RX 450h02 TECHNICKÉ ÚDAJE 03

VYNOVENÝ PRIEKOPNÍK

Model RX, ktorý je považovaný za priekopníka segmentu luxusných SUV, 
sa stal v  posledných rokoch najdôležitejším modelom značky Lexus 
a zároveň jej najpredávanejším modelom vo svete. Elegantný a dynamický 
exteriér skrýva praktický interiér, spojený so zvýšenou stabilitou a line-
árnejším riadením vozidla. Vlajková loď Lexusu v radoch SUV prináša 
technológiu konektivity Apple CarPlay a Android Auto (súhrnný názov: 
Lexus Connectivity), ktorá je doplnená riešeniami dotykového displeja 
a touchpadu. Vylepšený model si zachováva mohutný a športový vzhľad, 
dizajnéri však zreteľne prekreslili líniu, ktorá vedie od prednej k zadnej 
časti karosérie. To dodáva celkovému dizajnu auta výnimočnú harmóniu, 
čím sa zdokonaľuje dynamický vzhľad RX. Prahy, ktoré sú spojené 
v priamej línii so spodnou časťou mriežky chladiča, prinášajú pocit vyššej 
pevnosti a  stability. Výsledkom je elegantný, dynamický exteriér, ktorý 
zdôrazňuje nový dizajnový jazyk značky Lexus.

VLAJKOVÁ LOĎ V RADOCH SUV

TECHNICKÉ ÚDAJE

RX 300 AWD RX 450h AWD
MOTOR

Benzínový motor: 1 998 cm3, L4/16, 
238 k/350 Nm 

Benzínový motor: 3 456 cm3, V6 VVTi, 
Atkinsonov cyklus, 262 k/335 Nm  
Elektromotory: 167 k/335 Nm (vpredu) 
a 68 k/139 Nm (vzadu)

PREvODOvKA
Šesťstupňová automatická prevodovka E-CVT (elektronicky riadená prevodovka 

s plynulo meniteľným prevodom)
pohon všetkých kolies E-FOUR 4×4 (pohon všetkých kolies)

vÝKON
238 k 313 k

ZRÝChLENIE (0 – 100 km/h)
9,5 s 7,7 s

KOMbINOvANé EMIsIE CO2

227 – 234 g/km* 173-179 g/km* 

KOMbINOvANÁ sPOTREbA PALIvA
10 – 10,3 l/100 km* 7,6-7,9 l/100 km*

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu 68 dB(A) 70 dB(A)
Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy 73,4 dB(A) 72,9 dB(A)

PNEUmATIky
235/55 R20 235/65 R18

DIsKY
20" z ľahkej zliatiny 18" z ľahkej zliatiny

DĺŽkA
4 980 mm 4 980 mm

ŠÍRKA (so sklopenými zrkadlami)
1 895 mm 1 895 mm

vÝŠKA
1 685 mm 1 685 mm

RÁZvOR
2 790 mm 2 790 mm

BATOŽINOVý PRIESTOR
553 l,
po sklopení druhého radu sedadiel: 1626 l.

539 l,
po sklopení druhého radu sedadiel: 1612 l.

*	Hodnoty	spotreby	paliva	a CO2	sa	merajú	v kontrolovanom	prostredí	na reprezentatívnom	výrobnom	modeli	v súlade	s požiadavkami	nového	európskeho	nariadenia	
WLTP	ES	2017/1151	a jeho	príslušných	zmien	a doplnení.	Pre	ďalšie	informácie,	alebo	v prípade,	že	máte	záujem	o kúpu	vozidla	s európskou	špecifikáciou,	kontaktujte	
prosím	vášho	autorizovaného	partnera	značky	Lexus.	Spotreba	paliva	a hodnoty	CO2	sa	môžu	u vášho	vozidla	odlišovať	od tohto	merania.	Spôsob	jazdy	a ďalšie	
faktory	(ako	napr.	klimatické	podmienky,	rýchlostný	profil,	stav	vozovky,	dopravná	prevádzka,	stav	vozidla,	osobnosť	vodiča,	inštalovaná	výbava,	použité	pneumatiky,	
zaťaženie	či	počet	prepravovaných	cestujúcich)	ovplyvňujú	spotrebu	paliva	a produkované	emisie	CO2.

CHRÁŇTE SVOJU INVESTÍCIU S LEXUS PROTECT
OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA ZVNÚTRA AJ ZVONKU
• Lexus ProTect Exteriér: 5-ročná ochrana laku 

karosérie s kremíkovou vrstvou (vrátane aplikácie) 299 € 
• Lexus ProTect Interiér:  

ochrana interiéru proti znečisteniu (vrátane aplikácie) 119 €
• Lexus ProTect Kolesá:  

ochrana diskov kolies proti znečisteniu (vrátane aplikácie) 69 €

VYUŽITE PRI KÚPE NOVÉHO 
VOZIDLA 30 % ZĽAVU NA 
ORIGINÁLNE ZIMNÉ KOMPLETY



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Súprava na opravu defektu
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia

EXTERIéR
• svetlomety

 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor  

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol
 – Elektrochromatické
 – S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
 – 20" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Ťažná kapacita: 1 500 kg**
 – Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE
• sedadlá

 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Slonovinová Čierna zrnitá LB04
Čierna Čierna zrnitá LB24
Hnedá Noble Brown Čierna zrnitá LB43
Okrová Čierna zrnitá LB54
Krémová Čierna zrnitá LB64

Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.	Zvýraznené	prvky	výbavy	sú	navyše	oproti	výbave	Comfort.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.

**Namontovanie	ťažného	háku	alebo	nosiča	bicyklov	automaticky	deaktivuje	elektricky	ovládané	dvere	batožinového	priestoru	otvárateľné	nohou.

 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch), na strane 
vodiča s pamäťovou funkciou

 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca 
(v 2 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Kožou obšitý multifunkčný vyhrievaný volant s radiacimi páčkami  
 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 
(s funkciou posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej 
polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)**

AUDIO A kOmUNIkÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)

PRVky NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA   
SONIC 
(085)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

LEXUS RX 300 05FINAL	EDITION04

RX 300 FINAL EDITION (SFX: MU) 
ŠTANDARDNÁ CENA: 64 900 € CENOVÉ ZVÝHODNENIE: 15 000 € AKCIOVÁ CENA: 49 900 €



COMFORT06

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla 
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca 
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• Rezervné koleso
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

EXTERIéR

• svetlomety
 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor 

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol 

• Pneumatiky a disky
 – 18" disky z ľahkej zliatiny 
 – Pneumatiky 235/65 R18 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Ťažná kapacita: 2 000 kg
 – Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE

• sedadlá
 – Čalúnenie sedadiel zo syntetickej kože
 – Vyhrievanie predných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch),
 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca 
(v 2 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi páčkami
 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 
(s funkciou posúvania volantu s návratom do pôvodnej polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)

AUDIO A kOmUNIkÁCIA

• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 8" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)

PRVky NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €

RX 450h COMFORT (SFX: 22) 66 900 €

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna Čierna zrnitá EA24
Slonovinová Čierna zrnitá EA04

Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA   
SONIC 
(085)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• Rezervné koleso**
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• BSm – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou 

brzdenia

EXTERIéR
• svetlomety

 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor  

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol
 – Elektrochromatické
 – S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
 – 20" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Ťažná kapacita: 2 000 kg***
 – Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE
• sedadlá

 – kožené čalúnenie sedadiel

 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
 – Vyhrievanie zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch), 
na strane vodiča s pamäťovou funkciou

 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca 
(v 2 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi páčkami
 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie (s funkciou 
posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)***

AUDIO A kOmUNIkÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)

PRVky NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €
• Projekčný displej – HUD (SFX: HJ) + 1 300 €
• Strešné okno (SFX: GA) + 1 400 €
• Panoramatické strešné okno (SFX: GB)** + 1 800 €
• Strešné okno + HUD (SFX: IA) + 2 700 €
• Panoramatické strešné okno + HUD (SFX: IB)** + 3 100 €

RX 450h EXECUTIVE (SFX: FZ) 74 500 €

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Slonovinová Čierna zrnitá LB04
Čierna Čierna zrnitá LB24
Hnedá Noble Brown Čierna zrnitá LB43
Okrová Čierna zrnitá LB54
Krémová Čierna zrnitá LB64

Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.	Zvýraznené	prvky	výbavy	sú	navyše	oproti	výbave	Limited	Edition	2020.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.
**V	prípade	voľby	panoramatického	strešného	okna	sa	vozidlo	dodáva	bez	rezervného	kolesa.
***Namontovanie	ťažného	háku	alebo	nosiča	bicyklov	automaticky	deaktivuje	elektricky	ovládané	dvere	batožinového	priestoru	otvárateľné	nohou.

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA   
SONIC 
(085)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

EXECUTIVE 07



Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.	Zvýraznené	prvky	výbavy	sú	navyše	oproti	výbave	Executive.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.

**Namontovanie	ťažného	háku	alebo	nosiča	bicyklov	automaticky	deaktivuje	elektricky	ovládané	dvere	batožinového	priestoru	otvárateľné	nohou.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• Rezervné koleso**
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia

EXTERIéR
• svetlomety

 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor  

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol
 – Elektrochromatické
 – S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
 – 20" čierne disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Čierne dizajnové prvky – spätné zrkadlá, predná mriežka,  
predná lišta nárazníka

 – Ťažná kapacita: 2 000 kg**
 – Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE
• sedadlá

 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
 – Vyhrievanie zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch), na strane 
vodiča s pamäťovou funkciou

 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca 
(v 2 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi páčkami
 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie (s funkciou 
posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)***

AUDIO A kOmUNIkÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)

PRVky NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €
• Pre výbavu LIMITED EDITION s prvkom Strešné okno,  

alebo Panoramatické strešné okno, kontaktujte svojho  
autorizovaného partnera Lexus

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna & Biela Popolavá Čierne drevo s otvorenými pórmi LB19
Krémová Čierne drevo s otvorenými pórmi LB69
Čierna Čierne drevo s otvorenými pórmi LB89

RX 450h LIMITED EDITION (SFX: IJ) 
ŠTANDARDNÁ CENA: 76 500 € CENOVÉ ZVÝHODNENIE: 15 000 € AKCIOVÁ CENA: 61 500 €

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA   
SONIC 
(085)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla 
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca 
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• Rezervné koleso**
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• PvM – Panoramatické zobrazenie okolia vozidla
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá (typu BladeScan)

• AVS – Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia

EXTERIéR
• svetlomety

 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor  

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol
 – Elektrochromatické
 – S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
 – 20" disky Luxury z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Ťažná kapacita: 2 000 kg***
 – Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE
• sedadlá

 – L-anilínové kožené čalúnenie sedadiel
 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel

 – Vyhrievanie zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 10 smeroch), 
s pamäťovou funkciou

 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča 
a spolujazdca (v 4 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a elektricky sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Kožou obšitý multifunkčný vyhrievaný volant s radiacimi páčkami
 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie (s funkciou 
posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start 
 – Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Slnečná clona zadných okien

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORmAL/SPORT/SPORT+
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)***

 – Osvetlené ozdobné prahové lišty
 – Elektronický kartový kľúč Card key

AUDIO A kOmUNIkÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém mark Levinson s 15 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• Projekčný displej (HUD)

PRVky NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €
• Strešné okno (SFX: VP) + 1 400 €
• Panoramatické strešné okno (SFX: VV)** + 1 800 €

RX 450h LUXURy (SFX: VN) 84 900 € 

Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.	Zvýraznené	prvky	výbavy	sú	navyše	oproti	výbave	Limited	Edition.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.
**V	prípade	voľby	panoramatického	strešného	okna	sa	vozidlo	dodáva	bez	rezervného	kolesa.
***Namontovanie	ťažného	háku	alebo	nosiča	bicyklov	automaticky	deaktivuje	elektricky	ovládané	dvere	batožinového	priestoru	otvárateľné	nohou.

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Slonovinová Laserom gravírované tmavé drevo/Hnedé drevo Shimanoku/Bambus/Orechové drevo s otvorenými pórmi LA00/LA01/LA02/LA03
Čierna Laserom gravírované tmavé drevo/Hnedé drevo Shimanoku/Bambus/Orechové drevo s otvorenými pórmi LA20/LA21/LA22/LA23
Hnedá Noble Brown Laserom gravírované tmavé drevo/Hnedé drevo Shimanoku/ Orechové drevo s otvorenými pórmi LA40/LA41/LA42
Okrová Laserom gravírované tmavé drevo/Hnedé drevo Shimanoku/Bambus/Orechové drevo s otvorenými pórmi LA50/LA51/LA52/LA53
Krémová Laserom gravírované tmavé drevo/Hnedé drevo Shimanoku/ Orechové drevo s otvorenými pórmi LA60/LA61/LA62

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA   
SONIC 
(085)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
KHAKI  
(6X4)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

LUXURY 09LIMITED	EDITION08
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RX 450h F SPORT (SFX: J1) 83 500 € 

Ceny	sú	uvedené	vrátane	20%	DPH.	Zvýraznené	prvky	výbavy	sú	navyše	oproti	výbave	Luxury.
*Zobrazená	zvýhodnená	cena	platí	pri	kúpe	záruky	s novým	vozidlom,	resp.	do 6	mesiacov	od prevzatia	vozidla.

**V	prípade	voľby	panoramatického	strešného	okna	sa	vozidlo	dodáva	bez	rezervného	kolesa.
***Namontovanie	ťažného	háku	alebo	nosiča	bicyklov	automaticky	deaktivuje	elektricky	ovládané	dvere	batožinového	priestoru	otvárateľné	nohou.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla 
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca 
• 10 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru 
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• Rezervné koleso**
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 
• Inteligentné parkovacie senzory
• PvM – Panoramatické zobrazenie okolia vozidla
• Lexus safety system +2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – ACC – Adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá (typu BladeScan)

• AVS – Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia

EXTERIéR
• svetlomety

 – LED svetlomety
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• sklá
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
 – Dažďový senzor  

• vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky sklopné
 – Vyhrievané 
 – Pri cúvaní sklopné smerom nadol
 – Elektrochromatické
 – S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
 – 20" disky F SPORT z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ďalšie prvky exteriéru
 – Ťažná kapacita: 2 000 kg***
 – Strešné lyžiny
 – mriežka chladiča a nárazník F SPORT
 – Výfuk F SPORT

INTERIÉR – FUNkČNOSŤ A POHODLIE
• sedadlá

 – kožené čalúnenie sedadiel
 – Sedadlá F SPORT

 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
 – Vyhrievanie zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch), na strane 
vodiča s pamäťovou funkciou

 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča a spolujazdca 
(v 2 smeroch)

 – Zadné sedadlá delené a elektricky sklopné v pomere 60:40
• vyhotovenie interiéru

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – kožou obšitý multifunkčný vyhrievaný volant F SPORT 
s radiacimi páčkami

 – Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie (s funkciou 
posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej polohy)

 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Slnečná clona zadných okien

• Ďalšie prvky interiéru
 – Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou 
vzduchu

 – Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORmAL/SPORT/SPORT+
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)***

 – Hliníkové pedále F SPORT
 – Ozdobné prahové lišty F SPORT

AUDIO A kOmUNIkÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém mark Levinson s 15 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Pripojenie cez Bluetooth
• Ovládacie prvky na volante
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre 

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• Projekčný displej (HUD)

PRVky NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 1 559 €*
• Metalický lak + 1 200 €
• Strešné okno (SFX: J2) + 1 400 €
• Panoramatické strešné okno (SFX: J3)** + 1 800 €

VOLITEĽNÉ FARBy INTERIÉRU
FARbA sEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna F SPORT Hliníkové LC25
Čierna F SPORT s bielym akcentom Hliníkové LC27
Žiarivá červená Hliníkové LC30

ŠTANDARDNÁ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ 

(212)

FARBy kAROSÉRIE – mETALICkÉ LAky (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA 
(083)

TITÁNOVÁ  
SONIC 

(1J7)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ  
SONIC 

(1L2)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

MODRÁ  
ZAFÍROVÁ 

(8X1)
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Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Prednárazový bezpečnostný systém využíva milimetrový radar 
a monokulárnu kameru pre rozpoznávanie prekážok. V prípade 
nebezpečenstva upozorní vodiča zvukovým i svetelným signálom a zvýši 
tlak v brzdovej sústave. Pokiaľ je už náraz nevyhnutný, automaticky sa 
aktivujú brzdy a pritiahnu bezpečnostné pásy na predných sedadlách.

Adaptívny tempomat (ACC)  
s podporou pre kompletný rozsah rýchlosti jazdy
Adaptívny tempomat (ACC) udržuje odstup od vpredu idúceho 
vozidla, a to i v prípade, že vozidlo vpredu mení rýchlosť či zastavuje. 
Po uvoľnení vozovky adaptívny automat automaticky obnoví pôvodne 
nastavenú rýchlosť jazdy.

Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
Adaptívny	systém	ovládania	diaľkových	svetiel	(AHS)	využíva	po zotmení	
kameru	u vnútorného	spätného	zrkadla	a samočinne	prepína	na stretávacie	
svetlá	vždy,	keď	kamera	rozpozná	svetlá	protiidúceho	vozidla	alebo	
automobilu	idúceho	vpredu	rovnakým	smerom.	Zabraňuje	oslňovaniu	
ostatných	vodičov	bez	nutnosti	ručne	prepínať	diaľkové	svetlá	na stretávacie.	

Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu pomáha vodičovi 
udržiavať vozidlo v strede pruhu. Je schopný asistovať pri jazde 
v zákrutách s menším polomerom ako predchádzajúci systém. 
Ak systém vyhodnotí, že by vozidlo mohlo opustiť jazdný pruh, prepne 
sa do režimu prevencie opustenia jazdného pruhu a poskytne podporu 
pre návrat vozidla do stredu jazdného pruhu.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Tento systém pomocou kamery u vnútorného spätného zrkadla 
rozpoznáva dopravné značky a zobrazuje ich na multiinformačnom 
displeji. Systém dokáže rozpoznať všetky dopravné značky, ktoré sú 
v súlade s viedenskou Dohodou o cestnej premávke.

LEXUS SAFETY SYSTEM +2*

*Citlivosť	systému	sa	môže	líšiť	v závislosti	od počasia	a svetelných	podmienok.

F SPORT10



Spoločnosť	Lexus	kladie	vysoký	dôraz	na ochranu	životného	prostredia.	Maximálne	sa	usilujeme	o to,	aby	naše	vozidlá	po celú	dobu	svojej	životnosti	–	od návrhu,	cez	výrobu,	distribúciu	
a predaj,	až	po každodennú	prevádzku	–	čo	najmenej	ovplyvňovali	životné	prostredie.	Váš	predajca	Lexus	vám	poskytne	všetky	potrebné	informácie	o príslušných	predpisoch	týkajúcich	sa	
využitia	vozidiel	po skončení	ich	životnosti. 

Ponuka	platí	do termínu	zverejneného	na internetových	stránkach	lexus.sk	alebo	do vyčerpania	zásob.	S ďalšími	otázkami	sa	obráťte	na autorizovaného	predajcu	Lexus.

Informácie	o prvkoch	výbavy	vozidiel	sú	len	orientačné	a môžu	sa	meniť	v závislosti	od aktuálnej	výroby.	Maloobchodné	ceny	uvedené	v cenníku	zahŕňajú DPH.	Ceny	sa	môžu	meniť	v závislosti	
od výšky	DPH.	Cenník	sa	vzťahuje	iba	na vozidlá	objednané	počas platnosti	cenníka.	Ceny	uvedené	v tejto	publikácii	sú	len	orientačné	a nemožno	ich	považovať	za cenovú	ponuku.	Zoznam	
prvkov	výbavy	s cenníkom	má	platnosť	od 1.	4.	2022	až	do vydania	nového	cenníka.	Spoločnosť	Toyota	Central	Europe –	Slovakia	s.r.o.	si	vyhradzuje	právo	na akékoľvek	zmeny.

Modely	uvedené	v  tejto	publikácii	a  ich	 technické	špecifikácie	sa	môžu	 líšiť	od modelov	a výbavy	ponúkaných	na slovenskom	trhu.	Prezentované	 fotografie	alebo	popisy	modelov	môžu	
prípadne	obsahovať	prvky	príplatkovej	výbavy.	Odtiene	farieb	zobrazené	v publikácii	sa	môžu	mierne	líšiť	od skutočnosti.	Ponuka	platí	až	do odvolania.	Za prípadné	tlačové	chyby	nenesieme	
zodpovednosť.	Ak	požadujete	ďalšie	 informácie,	kontaktujte	prosím	miestneho	autorizovaného	predajcu	Lexus	alebo	navštívte	 internetové	stránky	www.lexus.sk.	Vytlačené	v 2022.	 
©	Lexus	Slovenská	republika.

LEXUS RX 300 A RX 450h – CENNÍk 

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko

AUTORIZOVANý PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava  |  Telefón: +421 262 414 322  |  www.lexus-bratislava.sk

LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina  |  Telefón: +421 41 7065 500  |  www.lexus-zilina.sk

LEXUS kOŠICE – Prešovská cesta 79, Košice  |  Telefón: +421 55 7897 061  |  www.lexus-kosice.sk


