
IS 300h

CENNÍK SKLADOVÝCH 
VOZIDIEL 

K DISPOZÍCII IBA VYBRANÉ VERZIE A TO 
DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

PLATNOSŤ: od 1. apríla 2021

ZÍSKAJTE CENOVÉ ZVÝHODNENIE AŽ 10 000 €



02 LEXUS IS 300h

LEXUS  
IS 300h
KRÁSA ODDANOSTI

Krása nie je len akousi povrchnou hodnotou – dôkazom čoho je oddaná 
práca dizajnérov a  inžinierov Lexusu, ktorí pracovali stovky hodín 
na zdokonaľovaní línií novej generácie modelu IS. V aerodynamickom 
tuneli s výškou 22 m a dĺžkou  260 m, ktorý je schopný vyprodukovať 
aj vietor o sile hurikánu, hlavný inžinier Junichi Furuyama a  jeho tím 
vykonali mnoho drobných vylepšení na vozidle. „Pri rýchlosti 100 km/h je 
výkon vozidla značne ovplyvnený odporom vzduchu, aerodynamika však 
pôsobí na spotrebu a riadenie vozidla aj pri jazde v meste. Vieme, že sme 
si zvolili tú ťažšiu cestu, avšak len tento prístup mohol viesť k vytvoreniu 
najsofistikovanejšieho sedanu všetkých čias.“



03TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE

IS 300h
MOTOR

Benzínový motor 2494 cm3, sériový štvorvalcový motor, DUAL–VVT-i, 181 koní/ 221 Nm

Elektromotory 143 koní  (300 Nm)

PREVODOVKA

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

VÝKON

223 k

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)

8,3 s

KOMBINOVANÁ SPOTREBA PALIVA

5,8 – 6,3 l/100 km*

KOMBINOVANÉ EMISIE CO2

132 – 144 g/km*

PNEUMATIKY

205/55 R16

DISKY

16" disky z ľahkej zliatiny

ROZMERY

Dĺžka 4 665 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami) 1 810 mm

Výška 1 430 mm

Rázvor 2 800 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	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 €
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Zadná parkovacia kamera

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – LED predné a zadné svetlá

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektronicky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 16" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 205/55 R16

• Ďalšie prvky exteriéru:
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami  
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Systém bezkľúčového štartovania Smart Start

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Jednozónová automatická klimatizácia
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 7" Lexus Media Display
• Audiosystém so 6 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km + 999 €*
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Entry Safety (SFX: DA): + 2 150 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
 – BI-LED predné svetlá
 – Vnútorné elektrochromatické zrkadlo
 – Dažďový senzor

• Navigácia + 1 100 €**

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.

IS 300h ENTRY (SFX: CD) 36 750€

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna Čierne FB21

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)



05ENTRY PLUS

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – LED predné a zadné svetlá

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 –  Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 16" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 205/55 R16

• Ďalšie prvky exteriéru:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami 
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Systém bezkľúčového štartovania Smart Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
(s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 7" Lexus Media Display
• Audiosystém so 6 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB vstupy
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Safety Plus (SFX: DB): + 1 800 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
 – BI-LED predné svetlá

• Navigácia + 1 100 €**

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

IS 300h ENTRY PLUS (SFX: CL) 38 150 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna Čierne FB21

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)



06 EXECUTIVE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – LED predné a zadné svetlá

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 –  Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/45 R17

• Ďalšie prvky exteriéru:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg 

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie
 – Vyhrievanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom

 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
(s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 7" Lexus Media Display
• Audiosystém so 6 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Executive Safety (SFX: GN): + 1 800 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
 – BI-LED predné svetlá

• Navigácia + 1 100 €**
• Balík Executive Safety + Digitálny tuner na príjem  

signálu DAB (SFX: X0) + 1 800 €

IS 300h EXECUTIVE (SFX: HG) 41 100 €

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

**Cena	nezahŕňa	montáž.

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna Čierne kovové ozdobné obloženie FB21
Piesková Chateau Čierne kovové ozdobné obloženie FB11

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)



07EXECUTIVE NAVI

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – BI-LED predné svetlá 

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/45 R17

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Textilné čalúnenie
 – Vyhrievanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami
 – Elektricky nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Elektrické strešné okno + 1 000 €
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Navi Safety (SFX: BD): + 1 800 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

IS 300h EXECUTIVE NAVI (SFX: BA) 44 100 €

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.

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna Čierne kovové ozdobné obloženie FB21
Piesková Chateau Čierne kovové ozdobné obloženie FB11

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)



08 EXECUTIVE PLUS

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – BI-LED predné svetlá

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 17" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/45 R17

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie
 – Vyhrievanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné  
(8 smerov) s nastaviteľnou bedrovou oprierkou (2 smery, vodič)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
(s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Elektrické strešné okno + 1 000 €
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Plus Safety (SFX: GT): + 1 800 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

IS 300h EXECUTIVE PLUS (SFX: GS) 46 400 €

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

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková Chateau koža Čierne kovové ozdobné obloženie LB11
Čierna koža Čierne kovové ozdobné obloženie LB21
Hnedá Noble Brown koža Čierne kovové ozdobné obloženie LB41

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera 
• Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
• Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom – 

RCTA 
• LEXUS SAFETY SYSTEM +

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – BI-LED predné svetlá 

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 –  Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektrochromatické
 – elektronicky nastaviteľné, automaticky sklopné a vyhrievané
 – s pamäťovou funkciou
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/40 a 255/35 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Kožené čalúnenie
 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné 
(8 smerov), sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40

• Prevedenie interiéru:
 – Kožou obšitý multifunkčný volant s radiacimi pádlami
 – Elektricky nastaviteľný stĺpik volantu
 – Vyhrievanie volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
 – Drevené ozdobné obloženie 
 – Zadné clony

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
 – Kartový kľúč

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 15 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Digitálny tuner na príjem signálu DAB

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Strešné okno + 1 000 €
• Metalický lak: + 1 000 €

IS 300h LUXURY (SFX: B0) 53 200 €

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

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková Chateau koža Laserom gravírované drevo LB12
Čierna koža Laserom gravírované drevo LB22
Hnedá Noble Brown koža Laserom gravírované drevo LB42

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
SONIC  
(085)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
HLBINNÁ 

(8X5)
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• AVS – adaptívne odpruženie

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – BI-LED predné svetlá 

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 – Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky F Sport z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/40 a 255/35 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dažďový senzor
 – Ťažná kapacita: 750 kg
 – Mriežka chladiča a nárazníky F Sport

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Sedadlá F Sport
 – Textilné čalúnenie
 – Vyhrievanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné 
(8 smerov)
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

• Prevedenie interiéru:
 – Perforovanou kožou obšitý multifunkčný volant F SPORT  
s radiacimi pádlami
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
 – Hliníkové pedále F Sport

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 7" Lexus Media Display
• Audiosystém so 6 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – aktívny akustický systém

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Strešné okno: + 1 000 €
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík Safety (SFX: EY): + 1 800 €

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

• Navigácia + 1 100 €**

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.

**Cena	nezahŕňa	montáž.

F	SPORT

IS 300h F SPORT (SFX: TF) 45 250 €

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna F SPORT Leštený kov FA25
Červená Dark Rose F SPORT Leštený kov FA35

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA 
(083)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ 

(8X1)



11F	SPORT	PLUS

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM 
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC 
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru 
• Aktívna kapota motora
• LEXUS SAFETY SYSTEM +

 – Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) 
 – Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
 – Asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
 – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

• Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
• Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom 

(RCTA)
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách – TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
• AVS – adaptívne odpruženie

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
 – LED svetlomety na denné svietenie
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov 
 – BI-LED predné svetlá

• Sklá:
 – Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
 –  Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá
 –  Stierače s dažďovým senzorom

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – elektronicky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
 – s integrovanou smerovkou
 – elektrochromatické s pamäťou

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky F Sport z ľahkej zliatiny
 – Pneumatiky 225/40 a 255/35 R18

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Ťažná kapacita: 750 kg
 – Mriežka chladiča a nárazníky F Sport

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Sedadlá F Sport
 – Kožené čalúnenie
 – Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
 – Sedadlo vodiča a spolujazdca elektronicky nastaviteľné (8 smerov),
 – Zadné sedadlá sklopné v pomere 60/40
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

• Prevedenie interiéru:
 – Perforovanou kožou obšitý multifunkčný volant F SPORT s radiacimi pádlami
 – Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
 – Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
 – Komfortné ovládanie smeroviek
 – Odhmlievanie zadného skla
 – EV – elektrický pohon
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
 – Ambientné LED osvetlenie
 – Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
 – Hliníkové pedále F Sport

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 4,2" farebný multifunkčný informačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Audiosystém so 10 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB 
• Bluetooth pripojenie telefónu
• ASC – aktívny akustický systém
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation

PRVKY NA ŽELANIE

• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km: + 999 €*
• Strešné okno: + 1 000 €
• Metalický lak: + 1 000 €
• Balík F SPORT TOP (SFX: RM): + 2 050€

 – Kartový kľúč
 – Audiosystém Mark Levinson® Surround s 15 reproduktormi
 – Prehrávač DVD/CD/MP3/WMA
 – DAB digitálny tuner
 – F SPORT hliníkové obloženie Naguri

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.

IS 300h F SPORT PLUS (SFX: UY) 53 600 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA 
NEMETALICKÁ  

(212)

ČERVENÁ 
NEMETALICKÁ  

(3T2)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BIELA  
NOVA 
(083)

STRIEBORNÁ 
SONIC  

(1J2)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

SIVÁ MERCURY 
(1H9)

ČIERNA 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

MODRÁ 
ZAFÍROVÁ 

(8X1)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Čierna koža F SPORT Hliník Naguri LA24
Čierna koža F SPORT Leštený kov LA25
Červená Dark Rose koža F SPORT Hliník Naguri LA34
Červená Dark Rose koža F SPORT Leštený kov LA35
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13LEXUS	–	SÚHRN	TECHNICKÝCH	PARAMETROV

LEXUS SAFETY SYSTEM+*

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.

Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém	automatického	prepínania	diaľkových	svetiel	(AHB)	využíva	po	zotmení	
kameru	pri	vnútornom	spätnom	zrkadle	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 pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA) využíva kameru u vnútorného 
spätného zrkadla pre priebežné sledovanie polohy vozidla v danom 
jazdnom pruhu. V prípade nechceného opustenia jazdného pruhu upozorní 
vodiča akustickým signálom a automatickým zásahom do riadenia upraví 
smer jazdy.

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.

*	Citlivosť	systému	sa	môže	meniť	v závislosti	od poveternostných	a svetelných	podmienok.



14 FIREMNÉ	VOZIDLO	NA	ÚVER,	INDIVIDUÁLNE	VÝHODY

FIREMNÉ VOZIDLO NA ÚVER, INDIVIDUÁLNE VÝHODY

Úspora nákladov pri registrácii a zo sadzby cestnej dane
S hybridnou verziou získate zľavu 50 % z poplatku pri registrácii podľa výkonu 
benzínového motora a zľavu 50 % z ročnej sadzby cestnej dane.

Prebytok likvidity
Oproti nákupu za hotovosť je možné sumu nevynaloženú na nákup uložiť  
na termínovaný účet, prípadne ich investovať alebo využiť na iné firemné účely.

Odpočítateľné DPH
V prípade, že je Vaša spoločnosť platcom DPH je možné uplatniť si odpočet  
DPH z ceny vozidla na vstupe.



15HODNOTY	ZNAČKY	LEXUS

KAIZEN OMOTENASHITAKUMI

TRADIČNÉ HODNOTY A POVESTNÁ  
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRASTAJÚCE 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. 
Bezhraničná túžba vyrobiť to najlepšie 

auto na svete totiž ženie našu predstavivosť 
neustále dopredu.

Zažite predvídavú pohostinnosť  
na vlastnú kožu. 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	
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