
CT 200h

ZÍSKAJTE CENOVÉ ZVÝHODNENIE AŽ 7 000 €

CENNÍK SKLADOVÝCH 
VOZIDIEL 

K DISPOZÍCII IBA VYBRANÉ VERZIE A TO 
DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

PLATNOSŤ: od 1. apríla 2021



02 ELEGANCE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BAS – Brzdový asistent
• TRC – Systém riadenia trakcie
• VSC – Systém riadenia stability vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• ECB – Elektronické riadenie sústavy bŕzd
• 8 airbagov:

 – Dvojfázové airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Funkcia vypínania airbagu spolujazdca vpredu
 – Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Priebežné hlavové airbagy po oboch stranách vozidla

• Systém ISOFIX na upevnenie detských autosedačiek
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Tempomat
• Alarm s imobilizérom a strážením vnútorného priestoru

EXTERIÉR

• Halogénové svetlomety
• LED svetlá pre denné svietenie
• Manuálne nastavovanie sklonu svetlometov
• Vonkajšie spätné zrkadlá:

 – Elektricky sklápateľné, vyhrievané
• 15" disky z ľahkej zliatiny z ľahkej zliatiny (pneumatiky 195/65 R15)
• Sklá s UV ochranou, svetlozelené tónovanie

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Stierače s cyklovačom a senzorom dažďa
• Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
• Bezkľúčový systém štartovania vozidla
• Odkladacia schránka s čiernymi dekormi
• Páka a hlavica voliča prevodovky obšitá kožou
• Volant obšitý kožou
• Textilné čalúnenie sedadiel
• Textilné čalúnenie výplní dverí
• Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v šiestich smeroch; sedadlo 

spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY

• Audio sústava so 6 reproduktormi
• Lexus Media Display 7"
• Multiinformačný displej 4,2"
• Pripojenie Bluetooth (telefón/audio)
• Prehrávač CD
• Rozhranie USB a AUX

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Navigačný systém Lexus + 1 100 €**
• Metalický lak + 850 €
• Dekory na želanie + 800 €
• Zadná parkovacia kamera (sfx SV)  + 450 €
• Zadná parkovacia kamera a digitálny tuner pre príjem  

signálu DAB (sfx 01) + 450 €

ZÁKLADNÉ FARBY

212 3T2

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE

085 1J7 1H9 223 3R1 4X2 8X5 8X9

 
ZÁKLADNÝ DEKOR

Čierna 

DEKORY NA ŽELANIE  
PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE

Čierna Film Oranžová Bambus Tmavohnedá, 
popolavo hnedá

Shimamoku

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU 
PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE

Čierna Chateau / čierna Čierna / červená

CT 200h  ELEGANCE (SFX: SJ) 27 900 € 

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

**Cena nezahŕňa montáž.



03PRESTIEGE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BAS – Brzdový asistent
• TRC – Systém riadenia trakcie
• VSC – Systém riadenia stability vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• ECB – Elektronické riadenie sústavy bŕzd
• 8 airbagov:

 – Dvojfázové airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Funkcia vypínania airbagu spolujazdca vpredu
 – Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Priebežné hlavové airbagy po oboch stranách vozidla

• Systém ISOFIX na upevnenie detských autosedačiek
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Tempomat
• Alarm s imobilizérom a strážením vnútorného priestoru

EXTERIÉR

• Halogénové svetlomety
• LED svetlá pre denné svietenie
• LED hmlové svetlá
• Manuálne nastavovanie sklonu svetlometov
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
• Elektricky sklápateľné, vyhrievané
• 16" disky z ľahkej zliatiny (pneumatiky 205/55 R16)
• Sklá s UV ochranou, svetlozelené tónovanie

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Stierače s cyklovačom a senzorom dažďa
• Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
• Komfortný prístupový systém Smart Entry
• Bezkľúčový systém štartovania vozidla
• Odkladacia schránka s čiernymi dekormi

• Páka a hlavica voliča prevodovky obšitá kožou
• Volant obšitý kožou
• Textilné čalúnenie sedadiel
• Textilné čalúnenie výplní dverí
• Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v šiestich smeroch; sedadlo 

spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Sklápateľné zadné sedadlá delené v pomere 60:40

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY

• Parkovacie senzory (zadné)
• Audio sústava so 6 reproduktormi
• Lexus Media Display 7"
• Multiinformačný displej 4,2"
• Pripojenie Bluetooth (telefón/audio)
• Prehrávač CD
• Rozhranie USB a AUX
• Zadná parkovacia kamera

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Navigačný systém Lexus + 1 100 €**
• Metalický lak: + 850 €
• Dvojfarebný metalický lak + 1 180 €
• Dekory na želanie + 800 €
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB (sfx 1U) bez príplatku
• Paket 17": 17" disky z ľahkej zliatiny (pneumatiky 215/45 R17) (sfx SM)  + 450 €
• Lexus Safety System+ – k dispozícii iba s Paket 17" (sfx SN): + 3 500 €

 – LED svetlomety s automatickým ovládaním diaľkových svetiel
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Prednárazový systém (PCS)
 – Systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
 – Asistent rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Adaptívny tempomat (ACC)

• Strešné okno a Lexus Safety System+ 
 – k dispozícii iba s Paket 17" (sfx SC) + 4 650 €
 – k dispozícii iba s Paket 17"; Digitálny tuner pre príjem  
signálu DAB (sfx 0X) + 4 650 €

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

2PZ 2QB 2QA

ZÁKLADNÉ FARBY

212 3T2

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

085 1J7 1H9 223 3R1 4X2 8X5 8X9

 
ZÁKLADNÝ DEKOR

Čierna 

DEKORY NA ŽELANIE  
PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

Čierna Film Oranžová Bambus Tmavohnedá, 
popolavo hnedá

Shimamoku

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU 
PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

Čierna Chateau / čierna Čierna / červená

CT 200h  PRESTIEGE (SFX: PY) 29 490 € 

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



04 F SPORT

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BAS – Brzdový asistent
• TRC – Systém riadenia trakcie
• VSC – Systém riadenia stability vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• ECB – Elektronické riadenie sústavy bŕzd
• 8 airbagov:

 – Dvojfázové airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Funkcia vypínania airbagu spolujazdca vpredu
 – Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Priebežné hlavové airbagy po oboch stranách vozidla

• Systém ISOFIX na upevnenie detských autosedačiek
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Lexus Safety System+:

 – Adaptívny tempomat (ACC)
 – Bezpečnostný systém na predchádzanie kolíziám (PCS)
 – Systém pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

• Alarm s imobilizérom a strážením vnútorného priestoru

EXTERIÉR

• LED svetlomety s automatickým nastavovaním diaľkových 
svetlometov

• LED svetlá pre denné svietenie
• LED hmlové svetlá F Sport
• Automatické nastavovanie sklonu svetlometov
• Vonkajšie spätné zrkadlá:

 – Elektricky sklápateľné, vyhrievané
• 17" disky F Sport z z ľahkej zliatiny (pneumatiky 215/45 R17)
• Sklá s UV ochranou, svetlozelené tónovanie
• Ostrekovače svetlometov
• Čelná maska F Sport
• Spojler F Sport

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Stierače s cyklovačom a senzorom dažďa
• Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
• Komfortný prístupový systém Smart Entry
• Volant obšitý kožou, hliníkové pedále a prahové lišty F Sport
• Páka a hlavica voliča prevodovky F Sport obšitá kožou
• Hliníkové panely F Sport príručnej schránky
• Sedadlá F Sport čalúnené látkou v kombinácii s umelou kožou
• Výplne dverí F Sport čalúnené látkou v kombinácii s umelou kožou
• Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné v šiestich smeroch; sedadlo 

spolujazdca nastaviteľné v 4 smeroch
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Sklápateľné zadné sedadlá delené v pomere 60:40

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY

• Parkovacie senzory
• Audio sústava so 6 reproduktormi
• Lexus Media Display 7"
• Multiinformačný displej 4,2"
• Pripojenie Bluetooth (telefón/audio)
• Prehrávač CD
• Rozhranie USB a AUX
• zadná parkovacia kamera

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Navigačný systém Lexus + 1 100 €**
• Strešné okno (sfx 7X): +1 150 €
• Metalický lak: + 850 €
• Dvojfarebný metalický lak: + 1 180 €
• Dekory na želanie: + 800 €

CT 200h  F SPORT (SFX: E8) 36 290 € 

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

2LJ 2MN 2LL 2QF 2LM 2LN 2QE 2PX

ZÁKLADNÉ FARBY

212 3T2

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

083 1J7 1H9 223 3R1 8X5 4W7 8X1 8X9

 
ZÁKLADNÝ DEKOR

Strieborná,  
kovová fólia

DEKORY NA ŽELANIE  
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

Hliník  
v štýle Naguri

Uhlíkové vlákna, 
sada dekorov

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU 
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

Čierna látka 
a umelá koža

Čierna / oranžová 
látka a umelá koža

Čierna / červená 
látka a umelá koža

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

**Cena nezahŕňa montáž.



05F SPORT TOP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BAS – Brzdový asistent
• TRC – Systém riadenia trakcie
• VSC – Systém riadenia stability vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• ECB – Elektronické riadenie sústavy bŕzd
• 8 airbagov:

 – Dvojfázové airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Funkcia vypínania airbagu spolujazdca vpredu
 – Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Priebežné hlavové airbagy po oboch stranách vozidla

• Systém ISOFIX na upevnenie detských autosedačiek
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Lexus Safety System+:

 – Adaptívny tempomat (ACC)
 – Bezpečnostný systém na predchádzanie kolíziám (PCS)
 – Systém pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

• Alarm s imobilizérom a strážením vnútorného priestoru

EXTERIÉR

• LED svetlomety s automatickým nastavovaním diaľkových svetlometov
• LED svetlá pre denné svietenie
• LED hmlové svetlá F Sport
• Automatické nastavovanie sklonu svetlometov
• Vonkajšie spätné zrkadlá:

 – Elektricky sklápateľné, vyhrievané
 – S pamäťovou funkciou

• 17" disky F Sport z ľahkej zliatiny (pneumatiky 215/45 R17)
• Sklá s UV ochranou, svetlozelené tónovanie
• Ostrekovače svetlometov
• Čelná maska F Sport
• Spojler F Sport

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Stierače s cyklovačom a senzorom dažďa
• Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
• Komfortný prístupový systém Smart Entry
• Volant obšitý kožou, hliníkové pedále a prahové lišty F Sport
• Páka a hlavica voliča prevodovky F Sport obšitá kožou
• Hliníkové panely F Sport príručnej schránky
• Sedadlá F Sport čalúnené kožou
• Výplne dverí F Sport čalúnené umelou kožou
• Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch (s pamäťovou 

funkciou); sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné v 4 smeroch
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Sklápateľné zadné sedadlá delené v pomere 60:40

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY

• Parkovacie senzory
• Prémiová audio sústava Mark Levinson s 13 reproduktormi
• Systém zobrazovania Lexus Media Display 10,3"
• Multiinformačný displej 4,2"
• Pripojenie Bluetooth (telefón/audio)
• Prehrávač DVD
• Rozhranie USB a AUX
• Zadná parkovacia kamera
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Združený ovládač Remote Touch
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Strešné okno (sfx G9): + 1 150 €
• Metalický lak: + 850 €
• Dvojfarebný metalický lak: + 1 180 €
• Dekory na želanie: + 800 €

CT 200h  F SPORT TOP (SFX: HM) 43 350 € 

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

2LJ 2MN 2LL 2QF 2LM 2LN 2QE 2PX

ZÁKLADNÉ FARBY

212 3T2

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

083 1J7 1H9 223 3R1 8X5 4W7 8X1 8X9

 
ZÁKLADNÝ DEKOR

Strieborná,  
kovová fólia

DEKORY NA ŽELANIE  
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

Hliník  
v štýle Naguri

Uhlíkové vlákna, 
sada dekorov

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU 
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

Čierna koža Biela / čierna  
koža

Červená / čierna 
koža

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



06 LUXURY

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BAS – Brzdový asistent
• TRC – Systém riadenia trakcie
• VSC – Systém riadenia stability vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• ECB – Elektronické riadenie sústavy bŕzd
• 8 airbagov:

 – Dvojfázové airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Funkcia vypínania airbagu spolujazdca vpredu
 – Kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu
 – Priebežné hlavové airbagy po oboch stranách vozidla

• Systém ISOFIX na upevnenie detských autosedačiek
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Lexus Safety System+:

 – Adaptívny tempomat (ACC)
 – Bezpečnostný systém na predchádzanie kolíziám (PCS)
 – Systém pre udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA)
 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

• Alarm s imobilizérom a strážením vnútorného priestoru

EXTERIÉR

• LED svetlomety s automatickým nastavovaním diaľkových 
svetlometov

• LED svetlá pre denné svietenie
• LED hmlové svetlá
• Automatické nastavovanie sklonu svetlometov
• Vonkajšie spätné zrkadlá:

 – Elektricky sklápateľné, vyhrievané
 – S pamäťovou funkciou

• 17" disky z ľahkej zliatiny (pneumatiky 215/45 R17)
• Sklá s UV ochranou, svetlozelené tónovanie
• Ostrekovače svetlometov

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Stierače s cyklovačom a senzorom dažďa
• Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
• Komfortný prístupový systém Smart Entry
• Volant obšitý kožou
• Páka a hlavica voliča prevodovky obšitá kožou
• Dekoratívne panely príručnej schránky s čiernou fóliou
• Sedadlá čalúnené kožou
• Výplne dverí čalúnené umelou kožou
• Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch 

(s pamäťovou funkciou); sedadlo predného spolujazdca 
elektricky nastaviteľné v 4 smeroch

• Vyhrievanie predných sedadiel
• Sklápateľné zadné sedadlá delené v pomere 60:40

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY

• Parkovacie senzory
• Prémiová audio sústava Mark Levinson s 13 reproduktormi
• Systém zobrazovania Lexus Media Display 10,3"
• Multiinformačný displej 4,2"
• Pripojenie Bluetooth (telefón/audio)
• Prehrávač DVD
• Rozhranie USB a AUX
• Zadná parkovacia kamera
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Združený ovládač Remote Touch
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Strešné okno (sfx 0T): + 1 150 €
• Metalický lak: + 850 €
• Dvojfarebný metalický lak: + 1 180 €
• Dekory na želanie: + 800 €

CT 200h  LUXURY (SFX: 0B) 39 600 € 

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

2PZ 2QB 2QA

ZÁKLADNÉ FARBY

212 3T2

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

085 1J7 1H9 223 3R1 4X2 8X5 8X9

 
ZÁKLADNÝ DEKOR

Čierna Film 

DEKORY NA ŽELANIE  
PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

Čierna Oranžová Bambus Tmavohnedá, 
popolavo hnedá

Shimamoku

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU 
PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

Čierna koža Chateau / čierna 
koža

Biela / čierna  
koža

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

CT 200h
MAXIMÁLNY VÝKON SYSTÉMU 136 k (100 kW)

MOTOR
Maximálny výkon, maximálny krútiaci moment

Benzínový motor: 1 798 cm3, valce L4, 16 ventilov
99 k (73 kW)/5 200 ot. za min., 142 Nm/2 800 – 4 400 ot. za min.

ELEKTROMOTOR
Maximálny výkon, maximálny krútiaci moment

AC, synchrónny, permanentný magnet
82 k (60 kW), 207 Nm

HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR Nikel-metal hydridový (Ni-MH)

PREVODOVKA E-CVT (elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom)
Pohon predných kolies

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ 180 km/h

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h) 10,3 s

EMISIE CO2 108 – 119 g/km*

SPOTREBA PALIVA 4,8 – 5,2 l/100km*

DĹŽKA 4 350 mm

ŠÍRKA (so sklopenými zrkadlami) 1 765 mm

VÝŠKA 1 460 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

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 €



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. apríla 2021 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 2021.  
© Lexus Slovenská republika.

LEXUS CT 200h – 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


