OFICIÁLNY CENNÍK MY22
LC 500 | LC 500h

PLATNOSŤ: od 1. októbra 2021

LEXUS LC
ÚŽASNÉ ZAŽITKY ZA VOLANTOM
Premiéra strhujúceho luxusného kupé LC otvára novú odvážnu éru značky
Lexus. Príprava sériovej podoby vozidla si každopádne vyžiadal veľkú predstavivosť všetkých tvorcov a úplne nové prístupy vo vývojových a konštrukčných postupoch. Napriek tomu, že sa začínalo takzvane od čistého listu
papiera, musel náš dizajnový tím čeliť mnohým výzvam. Napríklad: Ako
zachovať líniu strechy vozidla kupé a súčasne vytvoriť veľmi priestranný
štvormiestny interiér? Nad niektorými karosárskymi detailmi a líniami pracovali naši dizajnéri doslova mesiace, nechceli sa totiž uspokojiť s akýmkoľvek nevýrazným kompromisom. Nič sme nenechali na náhodu. Predsériové
prototypy modelu LC sme znovu a znovu testovali v najmodernejšom aerodynamickom tuneli na svete a potom vozidlo podrobili náročným zaťažkávacím vysokorýchlostným jazdným skúškam na pretekárskych okruhoch
Fuji Speedway a Nürburgring. Nový model LC sa vyrába v našej továrni
Motomachi v Japonsku, v rovnakej továrni, kde remeselní majstri „Takumi“
ručne montujú svetoznáme superšportové vozidlá LFA. Nové kupé LC
ponúkame vo dvoch verziách, model LC 500 poháňa vidlicový osemvalec
s objemom 5,0 litra, pre model LC 500h sme zvolili viacstupňový hybridný
systém Multi Stage Hybrid. Nech už si zvolíte akýkoľvek systém pohonu,
zažijete za volantom vozidla úžasné okamihy sprevádzané povznášajúcim
japonských duchom pohostinnosti „Omotenashi“.
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LEXUS LC

TECHNICKÉ ÚDAJE
LC 500

LC 500h

Zdvihový objem

4 969 cm 3

3 456 cm 3

Valce/ventily

V8/32

V6/24

Maximálny výkon

341 kW (464 k)/7 100 ot./min.

220 kW (299 k)/6 600 ot./min.

Maximálny krútiaci moment

530 Nm/4 800 ot./min.

350 Nm/5 100 ot./min.

Typ

—

AC synchrónny, permanentný magnet

Maximálny výkon

—

132 kW (179 k)

Maximálny krútiaci moment

—

300 Nm

Prevodovka

Automatická 10-stupňová

Viacstupňový hybridný pohon
(Multi Stage Hybrid)

Pohon

Zadných kolies

Zadných kolies

341 kW (464 k)

264 kW (359 k)

MOTOR

ELEKTROMOTOR

POHONNÉ ÚSTROJENSTVO

MAXIMÁLNY VÝKON SYSTÉMU
Výkon

JAZDNÉ VÝKONY
Maximálna rýchlosť

270 km/h

250 km/h

Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

4,7 s

5,0 s

262 g/km*

184 g/km*

11,6 l/100 km*

8,1 l/100 km*

Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu

69 dB(A)

68 dB(A)

Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy

86,2 dB(A)

73,4 dB(A)

Dĺžka

4 770 mm

4 770 mm

Šírka

1 920 mm

1 920 mm

Výška

1 345 mm

1 345 mm

Rázvor

2 870 mm

2 870 mm

Celková hmotnosť

2 375 kg

2 445 kg

Pohotovostná hmotnosť (min. – max.)

1 930 – 1 965 kg

1 980 – 2 015 kg

Palivová nádrž

82 l

82 l

Batožinový priestor

197 l

172 l

EMISIE CO 2
Kombinovaná prevádzka

SPOTREBA PALIVA
Kombinovaná prevádzka

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ROZMERY

HMOTNOSŤ

OBJEMY

* Meranie podľa testu WLTP:
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 boli namerané v kontrolovanom prostredí v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1153 a jeho doplnkov na štandardnom
európskom vozidle. Spotreba paliva a emisie CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných hodnôt. Spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla ovplyvňuje správanie vodiča
a ďalšie faktory (ako sú podmienky na cestách, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, namontovaná výbava, zaťaženie, počet cestujúcich ...).

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)
• Lexus ProTect Interiér:
ochrana interiéru proti znečisteniu (vrátane aplikácie)
• Lexus ProTect Kolesá:
ochrana diskov kolies proti znečisteniu (vrátane aplikácie)

299 €
119 €
69 €
TECHNICKÉ ÚDAJE
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LC 500 (SFX: A5)
105 000 €

LUXURY

LC 500h (SFX: C7)
103 000 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadlá
–– Komfortné sedadlá
–– Čalúnenie predných sedadiel: jemná koža
–– Čalúnenie zadných sedadiel: Tahara
–– Vyhrievanie predných sedadiel
–– Odvetrávanie predných sedadiel
–– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (10 smerov) s pamäťovou
funkciou pre sedadlo vodiča
–– Elektrické nastavenie opierky predných sedadiel
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Karbónové športové pedále
–– Prahové lišty s logom LEXUS
–– Vnútorné spätné elektrochromatické zrkadlo
–– Vyhrievaný volant
–– Elektrické nastavenie volantu
• Ďalšie prvky
–– Dvojzónová automatická klimatizácia (s generátorom Nanoe)
–– Systém pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie – pozdĺžne
posúvanie sedadla vodiča a volantu s návratom do pôvodnej polohy
–– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
–– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT S+

•
•
•
•
•
•

Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatické zamykanie dverí
8 airbagov
Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Inteligentné parkovacie senzory (4 vpredu a 4 vzadu)
Parkovacia kamera
Akustický výstražný systém (AVAS) (platí pre hybrid)
Lexus Safety System+
–– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
–– Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
–– Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
–– Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
–– Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
Zadný diferenciál
Elektrická parkovacia brzda

EXTERIÉR
• Svetlá
–– 3 Bi-LED svetlomety
–– Ostrekovače svetlometov
• Sklá
–– Tónované zadné sklá
• Vonkajšie spätné zrkadlá
–– Elektrochromatické, vyhrievané s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky
–– 20" disky z ľahkej zliatiny
–– Pneumatiky 245/45 R20 (vpredu) a 275/40 R20 (vzadu)
• Ostatné prvky
–– Dažďový senzor
–– Karbónové vlákna dverí
–– Sklenená strecha

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
Ovládač multimédií Remote Touch Interface (joystick)
Digitálny tuner pre príjem signálu (DAB)
Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" farebný multifunkčný displej

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 5 rokov / 160 000 km*
• Metalický lak

+ 1 999 €
+ 1 400 €

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TMAVÁ
GRANITE
(1G0)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

MATERIÁL PREDNÝCH SEDADIEL

MATERIÁL ZADNÝCH SEDADIEL

KÓD

Čierna

Jemná koža

Tahara

LB 20

Okrová

Jemná koža

Tahara

LB 40

04

LUXURY

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

LC 500 (SFX: A2)
109 000 €

LUXURY TOP

LC 500h (SFX: C0)
107 000 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadlá
–– Komfortné sedadlá
–– Čalúnenie predných sedadiel: semi-anilinová prírodná koža
–– Čalúnenie zadných sedadiel: Tahara
–– Vyhrievanie predných sedadiel
–– Odvetrávanie predných sedadiel
–– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (10 smerov) s pamäťovou
funkciou pre sedadlo vodiča
–– Elektrické nastavenie opierky predných sedadiel
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Karbónové športové pedále
–– Prahové lišty s logom LEXUS
–– Vnútorné spätné elektrochromatické zrkadlo
–– Vyhrievaný volant
–– Elektrické nastavenie volantu
• Ďalšie prvky
–– Dvojzónová automatická klimatizácia (s generátorom Nanoe)
–– Systém pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie – pozdĺžne
posúvanie sedadla vodiča a volantu s návratom do pôvodnej polohy
–– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
–– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT S+

•
•
•
•
•
•

Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatické zamykanie dverí
8 airbagov
Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Inteligentné parkovacie senzory (4 vpredu a 4 vzadu)
Parkovacia kamera
Akustický výstražný systém (AVAS) (platí pre hybrid)
Lexus Safety System+
–– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
–– Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
–– Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
–– Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
–– Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
Zadný diferenciál
Elektrická parkovacia brzda

EXTERIÉR
• Svetlá
–– 3 Bi-LED svetlomety
–– Ostrekovače svetlometov
• Sklá
–– Tónované zadné sklá
• Vonkajšie spätné zrkadlá
–– Elektrochromatické, vyhrievané s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky
–– 20" disky z ľahkej zliatiny
–– Pneumatiky 245/45 R20 (vpredu) a 275/40 R20 (vzadu)
• Ostatné prvky
–– Dažďový senzor
–– Karbónové vlákna dverí
–– Sklenená strecha

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
Ovládač multimédií Remote Touch Interface (joystick)
Digitálny tuner pre príjem signálu (DAB)
Projekčný Head-Up displej (HUD)
Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" farebný multifunkčný displej

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 5 rokov / 160 000 km*
+ 1 999 €
• Metalický lak
+ 1 400 €
• 21" kované disky z ľahkej zliatiny – pneumatiky 245/40 R21
(vpredu) a 275/35 R21 (vzadu) – sfx D2
+ 2 700 €**

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TMAVÁ
GRANITE
(1G0)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

MATERIÁL PREDNÝCH SEDADIEL

MATERIÁL ZADNÝCH SEDADIEL

KÓD

Čierna

Semi-anilínová koža

Tahara

LA 20

Červená Flare Red

Semi-anilínová koža

Tahara

LA 31

Okrová

Semi-anilínová koža

Tahara

LA 40

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.
** Platí pre verziu LC 500.

LUXURY TOP
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LC 500 (SFX: AL)
110 300 €

CARBON

LC 500h (SFX: AW)
108 300 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadlá
–– Športové sedadlá
–– Čalúnenie predných sedadiel: Alcantara®
–– Čalúnenie zadných sedadiel: Alcantara®
–– Vyhrievanie predných sedadiel
–– Odvetrávanie predných sedadiel
–– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (8 smerov)
s pamäťovou funkciou pre sedadlo vodiča
–– Manuálne nastavenie opierky predných sedadiel
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Karbónové športové pedále
–– Prahové lišty Carbon
–– Čalúnenie prístrojovej dosky: Alcantara®
–– Vnútorné spätné elektrochromatické zrkadlo
–– Vyhrievaný volant
–– Elektrické nastavenie volantu
• Ďalšie prvky
–– Dvojzónová automatická klimatizácia (s generátorom Nanoe)
–– Systém pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie – pozdĺžne
posúvanie sedadla vodiča a volantu s návratom do pôvodnej polohy
–– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
–– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT S+

•
•
•
•
•
•

Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatické zamykanie dverí
8 airbagov
Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Inteligentné parkovacie senzory (4 vpredu a 4 vzadu)
Parkovacia kamera
Akustický výstražný systém (AVAS) (platí pre hybrid)
Lexus Safety System+
–– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
–– Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
–– Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
–– Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
–– Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
Zadný diferenciál
Elektrická parkovacia brzda

EXTERIÉR
• Svetlá
–– 3 Bi-LED svetlomety
–– Ostrekovače svetlometov
• Sklá
–– Tónované zadné sklá
• Vonkajšie spätné zrkadlá
–– Elektrochromatické, vyhrievané s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky
–– 20" disky z ľahkej zliatiny
–– Pneumatiky 245/45 R20 (vpredu) a 275/40 R20 (vzadu)
• Ostatné prvky
–– Dažďový senzor
–– Karbónové vlákna dverí
–– Karbónová strecha

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
Ovládač multimédií Remote Touch Interface (joystick)
Digitálny tuner pre príjem signálu (DAB)
Projekčný Head-Up displej (HUD)
Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" farebný multifunkčný displej

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 5 rokov / 160 000 km*
+ 1 999 €
• Metalický lak
+ 1 400 €
• 21" kované disky z ľahkej zliatiny – pneumatiky 245/40 R21
(vpredu) a 275/35 R21 (vzadu) – sfx AK
+ 2 700 €**

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TMAVÁ
GRANITE
(1G0)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

MATERIÁL PREDNÝCH SEDADIEL

MATERIÁL ZADNÝCH SEDADIEL

KÓD

Čierna

Alcantara

Alcantara

FA 20

Červená Flare Red

Alcantara

Alcantara

FA 31

Okrová

Alcantara

Alcantara

FA 40
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CARBON

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Zvýraznené prvky výbavy sú navyše oproti výbave Luxury Top.
* Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.
** Platí pre verziu LC 500.

LC 500 (SFX: 0C)
118 000 €

SPORT +

LC 500h (SFX: 0R)
116 000 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadlá
–– Športové sedadlá
–– Čalúnenie predných sedadiel: Alcantara®
–– Čalúnenie zadných sedadiel: Alcantara®
–– Vyhrievanie predných sedadiel
–– Odvetrávanie predných sedadiel
–– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (8 smerov) s pamäťovou
funkciou pre sedadlo vodiča
–– Manuálne nastavenie opierky predných sedadiel
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Karbónové športové pedále
–– Prahové lišty Carbon
–– Čalúnenie prístrojovej dosky: Alcantara®
–– Stropné čalúnenie: Alcantara®
–– Vnútorné spätné elektrochromatické zrkadlo
–– Vyhrievaný volant
–– Elektrické nastavenie volantu
• Ďalšie prvky
–– Dvojzónová automatická klimatizácia (s generátorom Nanoe)
–– Systém pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie – pozdĺžne
posúvanie sedadla vodiča a volantu s návratom do pôvodnej polohy
–– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
–– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/ SPORT / SPORT S+

•
•
•
•
•
•
•
•

Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatické zamykanie dverí
8 airbagov
Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Inteligentné parkovacie senzory (4 vpredu a 4 vzadu)
Parkovacia kamera
Akustický výstražný systém (AVAS) (platí pre hybrid)
Lexus Safety System+
–– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
–– Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
–– Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
–– Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
–– Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
Zadný diferenciál Torsen
Variabilný prevod riadenia (VGRS)
Systém dynamického riadenia kolies zadnej nápravy (DRS)
Elektrická parkovacia brzda

EXTERIÉR
• Svetlá
–– 3 Bi-LED svetlomety
–– Ostrekovače svetlometov
• Sklá
–– Tónované zadné sklá
• Vonkajšie spätné zrkadlá
–– Elektrochromatické, vyhrievané s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky
–– 21" kované disky z ľahkej zliatiny
–– Pneumatiky 245/45 R21 (vpredu) a 275/40 R21 (vzadu)
• Ostatné prvky
–– Dažďový senzor
–– Karbónové vlákna dverí
–– Karbónová strecha
–– Výsuvný zadný spojler

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
Ovládač multimédií Remote Touch Interface (joystick)
Digitálny tuner pre príjem signálu (DAB)
Projekčný Head-Up displej (HUD)
Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" farebný multifunkčný displej

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 5 rokov / 160 000 km*
• Metalický lak

+ 1 999 €
+ 1 400 €

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TMAVÁ
GRANITE
(1G0)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

MATERIÁL PREDNÝCH SEDADIEL

MATERIÁL ZADNÝCH SEDADIEL

KÓD

Čierna

Alcantara

Alcantara

FA 20

Červená Flare Red

Alcantara

Alcantara

FA 31

Okrová

Alcantara

Alcantara

FA 40

Oranžová Manhattan

Alcantara

Alcantara

FA 42

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

SPORT +
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LC 500 (SFX: WC)
127 000 €

BESPOKE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadlá
–– Športové sedadlá
–– Čalúnenie predných a zadných sedadiel: Alcantara®
–– Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
–– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (8 smerov) s pamäťovou
funkciou pre sedadlo vodiča
–– Manuálne nastavenie opierky predných sedadiel
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Karbónové športové pedále
–– Prahové lišty Carbon
–– Čalúnenie prístrojovej dosky: Alcantara®
–– Stropné čalúnenie: Alcantara®
–– Vnútorné spätné elektrochromatické zrkadlo
–– Vyhrievaný volant
–– Elektrické nastavenie volantu
• Ďalšie prvky
–– Dvojzónová automatická klimatizácia (s generátorom Nanoe)
–– Systém pre jednoduché nastupovanie a vystupovanie – pozdĺžne
posúvanie sedadla vodiča a volantu s návratom do pôvodnej polohy
–– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
–– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/ SPORT / SPORT S+
–– Kartový kľúč
–– Označenie ´Bespoke´ v interiéri

•
•
•
•
•
•
•
•

Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatické zamykanie dverí
8 airbagov
Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Inteligentné parkovacie senzory (4 vpredu a 4 vzadu)
Parkovacia kamera
Akustický výstražný systém (AVAS) (platí pre hybrid)
Lexus Safety System+
–– Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
–– Dynamický adaptívny tempomat (DRCC)
–– Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
–– Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
–– Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Adaptívny systém odpruženia (AVS)
Zadný diferenciál Torsen
Variabilný prevod riadenia (VGRS)
Systém dynamického riadenia kolies zadnej nápravy (DRS)
Elektrická parkovacia brzda

EXTERIÉR
• Svetlá
–– 3 Bi-LED svetlomety
–– Ostrekovače svetlometov
• Sklá
–– Tónované zadné sklá
• Vonkajšie spätné zrkadlá
–– Elektrochromatické, vyhrievané s pamäťovou funkciou
• Pneumatiky a disky
–– 21" čierne kované disky z ľahkej zliatiny
–– Pneumatiky 245/40 R21 (vpredu) a 275/35 R21 (vzadu)
• Ostatné prvky
–– Dažďový senzor
–– Karbónové vlákna dverí
–– Karbónová strecha
–– Pevný karbónový zadný spojler
• Čierne dizajnové prvky exteriéru:
–– Čierny nárazník
–– Čierna mriežka chladiča
–– Čierny dekor na predných a zadných svetlách
–– Čierna spodná bočná lišta dverí

INFORMAČNÉ, KOMUNIKAČNÉ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktormi
Ovládač multimédií Remote Touch Interface (joystick)
Digitálny tuner pre príjem signálu (DAB)
Projekčný Head-Up displej (HUD)
Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" farebný multifunkčný displej

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 5 rokov / 160 000 km*
• Metalický lak

+ 1 999 €
+ 1 400 €

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TMAVÁ
GRANITE
(1G0)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

MATERIÁL PREDNÝCH SEDADIEL

MATERIÁL ZADNÝCH SEDADIEL

KÓD

Čierna

Alcantara

Alcantara

FA 20

Červená Flare Red

Alcantara

Alcantara

FA 31

Okrová

Alcantara

Alcantara

FA 40

Oranžová Manhattan

Alcantara

Alcantara

FA 42
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BESPOKE

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

LEXUS LC
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LEXUS LC

LEXUS LC
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LEXUS LC 500 A LC 500h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | Telefón: +421 262 414 322 | www.lexus-bratislava.sk
LEXUS ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk
LEXUS KOŠICE – Prešovská cesta 79, Košice | Telefón: +421 55 7897 061 | www.lexus-kosice.sk

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. októbra 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 2022.
© Lexus Slovenská republika.

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

