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02 LEXUS ES 300h

LEXUS ES
ÚPLNE NOVÝ ZÁŽITOK!

Odvážne provokatívny a vzrušujúci nový model Lexus ES 300h radikálne 
mení všetky predstavy o súčasných luxusných sedanoch. Ťaží z novej dizajnovej 
filozofie značky Lexus, je nižší, širší a aerodynamicky uhladenejší. Na prvý pohľad 
jeho silueta pripomína športové kupé, v jeho interiéri však nájdete neskutočný 
priestor, vycibrenosť a pohodlie typické skôr pre segment „vlajkových“ sedanov. 
Dynamickú siluetu vozidla dotvárajú mohutné 19" disky z  ľahkej zliatiny. 
Atraktívny vzhľad predku zvýrazňujú trojité LED svetlomety elegantne zladené 
s tradičnou „vretenovitou“ maskou chladiča. To však nie je všetko – podvozková 
platforma modelu ES 300h je navrhnutá tak, aby eliminovala prenos hluku 
do interiéru a zvyšovala maximálny pôžitok z jazdy. Zároveň si budete vďaka 
najmodernejšiemu hybridnému pohonu užívať nielen nízku spotrebu, ale zároveň 
aj špičkovú dynamiku.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ES 300h
POHON

Benzínový motor 2 487 cm3, radový štvorvalec, DUAL–VVTi, 178 k/221 Nm

Elektromotor 120 k (202 Nm)

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

SYSTÉMOVÝ VÝKON
218 k

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)

8,7 s

KOMBINOVANÁ SPOTREBA
5,2 – 5,6 l/100 km*

KOMBINOVANÉ EMISIE CO2

119 – 127 g/km*

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu 68 dB(A)
Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy 79,2 dB(A)

PNEUMATIKY

215/55 R17

DISKY
17" disky z ľahkej zliatiny

ROZMERY

Dĺžka 4 975 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami) 1 865 mm

Výška 1 445 mm

Rázvor 2 870 mm

* 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 každú konfiguráciu vozidla je možné vypočítať konečnú spotrebu paliva a hodnoty CO2 na základe 
objednaného voliteľného vybavenia. Spotreba paliva a hodnoty CO2 vo vašom vozidle sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože jazdné 
vlastnosti, ako aj iné faktory (ako sú stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.). majú vplyv na spotrebu paliva 
vozidla a emisie CO2. Viac informácií o novej testovacej metóde WLTP nájdete na: www.lexus.eu/wltp#nedc

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 €
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Bi-LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Sklopné

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny, dizajn ELEGANCE
 – Pneumatiky 215/55 R17
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel Tahara
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 2 smeroch (predné sedadlá)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu)
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant
 – Kožou obšitý volant s radiacimi pádlami pod volantom
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 8" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• CD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 7" farebný multiinformačný displej
• 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 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation  

(výbava Elegance Plus, SFX: AB): + 1 500 €

ES 300h ELEGANCE (SFX: AA) 50 500 €

ŠTANDARDNÁ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Čierna zrnitá LA10
Čierna koža Čierna zrnitá LA20
Hnedá Topaz koža Čierna zrnitá LA50
Krémová koža Čierna zrnitá LA60

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

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Bi-LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – Sklopné

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn PRESTIEGE
 – Pneumatiky 235/45 R18
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel Tahara
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka v 2 smeroch (predné sedadlá)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu)
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant
 – Kožou obšitý volant s radiacimi pádlami pod volantom
 – Vyhrievaný volant
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 12,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 7" farebný multiinformačný displej
• Navigácia Lexus Premium Navigation
• 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)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Čierna zrnitá LA10
Čierna koža Čierna zrnitá LA20
Hnedá Topaz koža Čierna zrnitá LA50
Krémová koža Čierna zrnitá LA60

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.

ES 300h LIMITED EDITION (SFX: 5A) 
ŠTANDARDNÁ CENA: 55 500 € CENOVÉ ZVÝHODNENIE: 12 000 € AKCIOVÁ CENA: 43 500 €



06 PRESTIEGE 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.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadiel pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn PRESTIEGE
 – Pneumatiky 235/45 R18
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia (vodič)
 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka  
(vodič v 4 smeroch, spolujazdec v 2 smeroch)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie  
(nastavenie volantu a sedadla)
 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant s dreveným dekorom a radiacimi pádlami 
pod volantom
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Slnečná clona na zadnom skle

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 8" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• CD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 7" farebný multiinformačný displej
• 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 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation  

(výbava Prestiege Plus, SFX: DE) + 1 500 €

ES 300h PRESTIEGE (SFX: DU) 56 900 €

ŠTANDARDNÁ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB11 / LB12 / LB 13
Čierna koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB21 / LB 22 / LB 23
Hnedá Topaz koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB51 / LB52 / LB53
Krémová koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB61 / LB62 / LB63
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory s detekciou chodcov
• Zadná parkovacia kamera
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadiel pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn PRESTIEGE
 – Pneumatiky 235/45 R18
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia (vodič)
 – Elektricky nastaviteľná bedrová opierka (vodič v 4 smeroch, 
spolujazdec v 2 smeroch)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu a sedadla)
 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant s dreveným dekorom a radiacimi pádlami pod 
volantom
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Slnečná clona na zadnom skle

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 8" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi 

a technológiou PurePlay
• CD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač Remote Touch
• 7" farebný multiinformačný displej
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 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 €

ES 300h PRESTIEGE TOP (SFX: EP) 60 400 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB11 / LB12 / LB 13
Čierna koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB21 / LB 22 / LB 23
Hnedá Topaz koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB51 / LB52 / LB53
Krémová koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LB61 / LB62 / LB63

ŠTANDARDNÁ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)

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.



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

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory s detekciou chodcov
• Zadná parkovacia kamera
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR
• Svetlomety:

 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadiel pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn LUXURY
 – Pneumatiky 235/45 R18
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor
 – Tlmiče s pokročilou absorpciou nerovností pre dynamickú jazdu

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:

 – Semianilinové kožené čalúnenie sedadiel

 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia 
(vodič + spolujazdec)
 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch 
(vodič + spolujazdec)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu a sedadla)
 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
 – Vyhrievané zadné sedadlá
 – Elektrické ovládanie sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou s dreveným 
dekorom
 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant s dreveným dekorom a radiacimi pádlami pod 
volantom
 – Vyhrievaný volant
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Slnečná clona na zadnom skle
 – Manuálne nastaviteľné slnečné clony na bočných oknách vzadu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Trojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru (bezdotykový senzor)
 – Elektronický kartový kľúč Card Key

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 12,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosytém Mark Levinson so 17 reproduktormi a technológiou 

PurePlay
• DVD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 7" farebný multiinformačný displej
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• HUD – Projekčný head-up displej
• 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 €
• Digitálne vonkajšie spätné zrkadlá (SFX: 0U) + 1 700 €

ES 300h LUXURY (SFX: 0D) 67 900 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LC11 / LC12 / LC 13
Čierna koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LC21 / LC 22 / LC 23
Hnedá Topaz koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LC51 / LC52 / LC53
Krémová koža Sivé drevo Shimanoku / Bambusové drevo / Hnedé drevo Shimanoku LC61 / LC62 / LC63

ŠTANDARDNÁ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHB – Automatické ovládanie diaľkových svetiel

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• AVS – Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Bi-LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (statické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadla pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 19" disky z ľahkej zliatiny, dizajn F Sport
 – Pneumatiky 235/40 R19
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor
 – Tlmiče s pokročilou absorpciou nerovností pre dynamickú jazdu

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Sedadlá F Sport
 – Kožené čalúnenie sedadiel Tahara
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia (vodič)
 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch (vodič + 
spolujazdec vpredu)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu 
a sedadla)
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant F Sport s radiacimi pádlami pod volantom
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Pedále F Sport
 – Ozdobné prvky interiéru F Sport (hliník Hadori)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 8" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• CD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Konektory AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 8" farebný multiinformačný displej
• 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 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation 

(výbava F Sport Plus, SFX: D3) + 1 500 €
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation + Trojité LED  

svetlomety + AHS (Adaptívne diaľkové svetlá) + Automatické  
nastavovanie výšky svetlometov (dynamické) + LED sekvenčné 
ukazovatele smeru (výbava F Sport Plus 3LED, SFX: C2)  + 3 000 €

ES 300h F SPORT (SFX: D0) 57 900 €

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA  
(083)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ   

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ  

(8X1)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna koža Hliníkové LF24
Žiarivá červená koža Hliníkové LF25

F SPORTCeny 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.



10 F SPORT TOP 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.

ŠTANDARDNÁ 

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA  
(083)

STRIEBORNÁ 
SATÉNOVÁ 

(1J4)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ 
MERCURY 

(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ   

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ 

(4X8)

ZELENÁ 
SLNEČNÁ  

(6X0)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ  

(8X1)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• Akustický výstražný systém (AVAS)
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• AVS – Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom
 – Vyhrievanie čelného skla

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadla pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 19" disky z ľahkej zliatiny, dizajn F Sport
 – Pneumatiky 235/40 R19
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Zadný spojler
 – Sklenené strešné okno – výklopné/posuvné
 – Dažďový senzor
 – Tlmiče s pokročilou absorpciou nerovností pre dynamickú jazdu

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Sedadlá F Sport
 – Kožené čalúnenie sedadiel Tahara
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia (vodič)
 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch  
(vodič + spolujazdec vpredu)
 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu 
a sedadla)
 – Vyhrievané predné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant F Sport s radiacimi pádlami pod volantom
 – Vyhrievaný volant
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Slnečná clona na zadnom skle
 – Pedále F Sport
 – Ozdobné prvky interiéru F Sport (hliník Hadori)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektronický kartový kľúč Card Key
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru 
(bezdotykový senzor)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 12,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktormi 

a technológiou PurePlay
• DVD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Konektory AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 8" farebný multiinformačný displej
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• HUD – Projekčný head-up displej
• 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 €

ES 300h F SPORT TOP (SFX: A2) 65 400 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna koža Hliníkové LF24
Žiarivá červená koža Hliníkové LF25



11HODNOTY ZNAČKY LEXUS

KAIZEN OMOTENASHITAKUMI

TRADIČNÉ HODNOTY A POVESTNÁ  
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRASTAJÚCA Z NAJHLBŠÍCH  

KOREŇOV TEJTO KULTÚRY NÁM POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ  
LEXUS TAKÝ, AKÝ JE

Remeselné spracovanie do posledného 
detailu. Vyškolení majstri výroby bdejú 

nad precíznosťou a najvyššími štandardmi 
všetkých našich vozidiel od vývoja 

až po výrobu.

Chceme predbehnúť budúcnosť. 
Bezbrehá túžba vyrobiť to najlepšie auto 

na svete totiž ženie našu predstavivosť 
neustále vpred.

Zažite predvídavú pohostinnosť  
na vlastnej koži. Ešte než na svoje želanie 

vôbec stihnete pomyslieť,  
je vopred splnené.



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.
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