OFICIÁLNY CENNÍK MY 19
CT 200h

PLATNOSŤ: od 1. 1. 2019

CT 200h

ELEGANCE (SFX: SJ)

27 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BA – 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

• 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

EXTERIÉR

PRVKY NA ŽELANIE

• 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

• Navigačný systém Lexus:
• Metalický lak:
• Dekory na želanie:
• Zadná parkovacia kamera (sfx SV)	

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE
085

1J7

1H9

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE

Čierna

Chateau / čierna

Čierna / červená

223

3R1

4X2

ZÁKLADNÉ FARBY
8X5

8X9

DEKORY NA ŽELANIE
PRE STUPEŇ VÝBAVY ELEGANCE

Čierna Film

Oranžová

Bambus

2 ELEGANCE

+ 1 100 €
+ 850 €
+ 800 €
+ 450 €

Tmavohnedá, Shimamoku
popolavo hnedá

212

3T2

ZÁKLADNÝ DEKOR

Čierna

CT 200h

PRESTIEGE (SFX: PY)

29 490 €

• 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

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BA – 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

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

EXTERIÉR

PRVKY NA ŽELANIE

• 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

• Navigačný systém Lexus:
+ 1 100 €
• Metalický lak:
+ 850 €
• Dvojfarebný metalický lak:
+ 1 180 €
• Dekory na želanie:
+ 800 €
• Paket 17": – 17" disky z ľahkej zliatiny (pneumatiky 215/45 R17) (sfx SM) + 450 €
• Strešné okno – k dispozícii iba s Paket 17“ (sfx 4Z):
+ 1 150 €
• 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 €

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

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE
085

1H9

1J7

223

3R1

4X2

ZÁKLADNÉ FARBY
8X5

8X9

212

3T2

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

2PZ

2QB

2QA

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

Čierna

Chateau / čierna

Čierna / červená

DEKORY NA ŽELANIE
PRE STUPEŇ VÝBAVY PRESTIEGE

Čierna Film

Oranžová

Bambus

Tmavohnedá, Shimamoku
popolavo hnedá

* Súčasťou paketu Lexus Safety System+ sú navyše LED svetlomety s ostrekovačmi a automatickým prepínaním diaľkových svetiel.

3 PRESTIEGE

ZÁKLADNÝ DEKOR

Čierna

CT 200h

F SPORT (SFX: E8)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

36 290 €

• Čelná maska F Sport
• Spojler F Sport

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BA – 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

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

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

• 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
• Navigačný systém Lexus:
• Strešné okno (sfx 7X):
• Metalický lak:
• Dvojfarebný metalický lak:
• Dekory na želanie:

+ 1 100 €
+1 150 €
+ 850 €
+ 1 180 €
+ 800 €

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT
083

1J7

1H9

223

3R1

8X5

ZÁKLADNÉ FARBY

4W7

8X1

8X9

212

3T2

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

2LJ

2MN

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

Čierna látka
a umelá koža

Čierna / oranžová Čierna / červená
látka a umelá koža látka a umelá koža

2LL

2QF

2LM

DEKORY NA ŽELANIE
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT

Hliník
Uhlíkové vlákna,
v štýle Naguri sada dekorov

4 F SPORT

2LN

2QE

2PX

ZÁKLADNÝ DEKOR

Strieborná,
kovová fólia

CT 200h

F SPORT TOP (SFX: HM)

43 350 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BA – 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

• 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

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

• 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
• Strešné okno (sfx G9):
• Metalický lak:
• Dvojfarebný metalický lak:
• Dekory na želanie:

+ 1 150 €
+ 850 €
+ 1 180 €
+ 800 €

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP
083

1H9

1J7

223

3R1

8X5

4W7

ZÁKLADNÉ FARBY
8X1

8X9

212

3T2

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

2LJ

2MN

2LL

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

Čierna koža

Biela / čierna
koža

Červená / čierna
koža

2QF

2LM

DEKORY NA ŽELANIE
PRE STUPEŇ VÝBAVY F SPORT TOP

Hliník
Uhlíkové vlákna,
v štýle Naguri sada dekorov

5 F SPORT TOP

2LN

2QE

2PX

ZÁKLADNÝ DEKOR

Strieborná,
kovová fólia

CT 200h

LUXURY (SFX: 0B)

39 600 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• ABS – Protiblokovací systém bŕzd
• EBD – Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
• BA – 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

• 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

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

PRVKY NA ŽELANIE
• Strešné okno (sfx 0T):
• Metalický lak:
• Dvojfarebný metalický lak:
• Dekory na želanie:

+ 1 150 €
+ 850 €
+ 1 180 €
+ 800 €

FARBY KAROSÉRIE (METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY
085

1H9

1J7

223

3R1

4X2

ZÁKLADNÉ FARBY
8X5

8X9

212

3T2

FARBY KAROSÉRIE (DVOJFAREBNÝ METALICKÝ LAK) PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

2PZ

2QB

2QA

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

Čierna koža

Chateau / čierna
koža

Biela / čierna
koža

DEKORY NA ŽELANIE
PRE STUPEŇ VÝBAVY LUXURY

Čierna

Oranžová

Bambus

6 LUXURY

ZÁKLADNÝ DEKOR

Tmavohnedá, Shimamoku
popolavo hnedá

Čierna Film

TECHNICKÉ ÚDAJE
CT 200h
MAXIMÁLNY VÝKON SYSTÉMU

136 k (100 kW)

MOTOR

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

Maximálny výkon, maximálny krútiaci moment

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)

10,3 s

EMISIE CO2

93 – 101 g/km*

SPOTREBA PALIVA

4,1 – 4,4 l/100km*

DĹŽKA

4 350 mm

ŠÍRKA (so sklopenými zrkadlami)

1 765 mm

VÝŠKA

1 460 mm

* Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. 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.

LEXUS SAFETY SYSTEM+**
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Systém PCS bol navrhnutý tak, aby rozpoznal nebezpečenstvo zrážky a spolupracoval so systémami varovania a brzdenia; vo výsledku zároveň napomáha
obmedziť prípadné škody, ak by k nehode došlo. Systém je schopný rozpoznávať vozidlá aj chodcov v zamýšľanej dráhe vozidla, na čo využíva údaje prednej kamery a senzora milimetrového radaru. Ak je nebezpečenstvo zrážky
vyhodnotené ako vysoké, aktivuje sa funkcia predkolízneho varovania a riadenie predkolízneho brzdového asistenta. Ak je nebezpečenstvo kolízie už bezprostredné, systém predkolízneho brzdenia svojim zásahom napomôže obmedziť následky stretu, prípadne sa mu úplne vyhnúť. Ak vodič nereaguje a systém
vyhodnotí stret ako bezprostredný, automaticky sa zapájajú brzdy s cieľom znížiť rýchlosť vozidla až o 40 km/h, prípadne aj vozidlo úplne zastaviť, aby sila pri
náraze bola čo najmenšia.
Adaptívny tempomat (ACC)
s podporou pre úplný rozsah jazdných rýchlostí
Radarová jednotka systému PCS slúži aj na činnosti adaptívneho tempomatu
s podporou všetkých jazdných rýchlostí. To vodičovi pomáha udržiavať bezpečný
odstup za vozidlom idúcim vpredu, a to až po veľmi nízke rýchlosti jazdy, prípadne
až do zastavenia. Po uvoľnení vozovky vpredu sa vozidlo opäť samo hladko rozbehne na prednastavenú rýchlosť. Pokiaľ vozidlo predtým stálo, postačí, keď vodič
systém opäť aktivuje krátkym zošliapnutím akceleračného pedála.
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Súčasťou paketu Lexus Safety System+ je automatické prepínanie diaľkových
svetiel (AHB), ktoré rozpoznáva svetlá vozidiel prichádzajúcich v protismere
alebo idúcich v tom istom pruhu, a automaticky prepína svetlomety medzi režimom stretávacích a diaľkových svetiel. Systém týmto spôsobom zabezpečuje
optimálnu viditeľnosť pri jazde v noci a čo najlepší výhľad vodiča, ale zároveň
zamedzuje oslňovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky.
* Citlivosť systému sa môže líšiť v závislosti od počasia a svetelných podmienok.

Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Súčasťou bezpečnostného paketu Lexus Safety System+ je prepracovaný systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKA), ktorý dokáže rozpoznať,
či vozidlo nevybočuje z daného pruhu na diaľnici. Pomáha vodičovi bezpečne
vozidlo opäť správne nasmerovať a automaticky zasahuje do riadenia tak, aby
vozidlo z vybraného jazdného pruhu nevybočovalo. V súčinnosti so systémom
ACC dokáže fungovať aj za veľmi nízkych rýchlostí. Vodič si tiež môže prostredníctvom displeja palubného počítača zvoliť, akému typu výstrahy dáva
prednosť (výstražný zvuk alebo vibrovanie volantu) a aká bude citlivosť varovania. V prípade potreby je možné tento systém aj vypnúť. Systém na stráženie jazdných pruhov používa kameru zabudovanú za čelným sklom na sledovanie stopy vozidla medzi vodorovnými pruhmi na vozovke. Ak usúdi, že sa
vozidlo chystá z príslušného jazdného pruhu vybočiť, bez toho, aby vodič použil smerový ukazovateľ, systém na túto skutočnosť upozorní akustickým signálom a optickým varovaním na displeji palubného počítača. Zároveň aktívne
zasiahne do riadenia, čím vozidlu napomôže vrátiť sa do pôvodnej jazdnej
stopy. Súčasťou systému je aj funkcia upozorňovanie na únavu vodiča. Tá slúži
na sledovanie polohy vozidla v danom jazdnom pruhu a pokynov od volantu. Ak
zaznamená správanie pripomínajúce kľučkovanie vozidla v pruhu, spustí zvukovú výstrahu a na displeji palubného počítača zobrazí varovanie s odporúčaním, aby si vodič odpočinul.
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Vodič získava druhý pár očí na sledovanie dôležitých dopravných značiek
na rýchlostných komunikáciách a hlavných trasách. Systém rozpoznávania
dopravných značiek (RSA) využíva prednú kameru na rozpoznávanie najdôležitejších výstražných a príkazových dopravných značiek, ktoré sa následne zobrazujú na displeji palubného počítača, čím sa znižuje riziko, že by vodič prehliadol
rýchlostné obmedzenia, uzávierku jazdného pruhu alebo iné dôležité informácie.
Ak systém rozpozná, že vodič nerešpektuje značku rýchlostného obmedzenia,
zákazu predbiehania alebo zákazu vjazdu, vhodne ho na to upozorní (akusticky
i opticky). Spôsob fungovania tohto systému a zobrazovanie na displeji palubného počítača si vodič môže prispôsobiť pomocou prepínačov na volante.
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LEXUS CT 200h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | www.lexus-bratislava.sk

AUTORIZOVANÝ SERVIS:
AT ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk
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 aktuálne platné clo, registračné poplatky
a DPH. Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo registračných poplatkov. 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. 1. 2019 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 2019. © Lexus Slovenská republika.
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