OFICIÁLNY CENNÍK MY23
LS 500h

PLATNOSŤ: od 1. januára 2023

ÚVOD

ÚVOD

NOVÝ LEXUS LS 500h
NAJMODERNEJŠÍ MODEL LS OPÄŤ DEFINUJE POJEM LUXUSNÉHO AUTOMOBILU. JE VÝSLEDKOM PÄŤROČNÉHO
TVORIVÉHO PROCESU A KOMBINÁCIE PRIESTRANNEJ ŠTVORDVEROVEJ LIMUZÍNY S DLHÝM RÁZVOROM
A NEODOLATEĽNÉHO VZHĽADU V ŠTÝLE KUPÉ.
V interiéri vozidla nájdete priestor, aký sa nevyskytuje v žiadnom
inom luxusnom automobile. Vytvárali ho vycibrená japonská estetika,
znamenitá remeselná zručnosť a revolučné technológie. Nech si sadnete
na ktorékoľvek miesto, budete mať pôžitok z maximálneho pohodlia, ktoré
poskytujú sedadlá s rozličnými možnosťami nastavovania, vyhrievania
a odvetrávania. Pri všetkých sedadlách je možnosť zapnúť masážnu
funkciu. Súčasťou voliteľnej výbavy je zadné sedadlo, ktoré je možné
upraviť tak, aby sa priestor pre nohy predĺžil na viac ako meter.

V nových luxusných kožených sedadlách sa o vaše pohodlie postará
funkcia Asistenta Klimatizácie „Climate Concierge“, ktorá neustále
optimalizuje funkciu kúrenia, chladenia či ventilácie.

V interiéri vozidla si navyše môžete vychutnať interakciu s 12,3" dotykovou
obrazovkou či dokonalý zvuk prémiového audiosystému Mark Levinson ®
s 23 reproduktormi. Cestujúci vpredu majú k dispozícii osviežujúcu
masážnu funkciu sedadiel, cestujúci vzadu sú rozmaznávaní masážou
„Shiatsu“ a vedomím, že sedia v jednom z najbezpečnejších automobilov,
Dynamickému vzhľadu modelu LS 500h zodpovedajú aj jeho skvelé ktorý bol kedy vyrobený.
jazdné vlastnosti. Nízka poloha vodiča a jeho dômyselne navrhnutý
a prehľadný kokpit boli koncipované tak, aby poskytovali maximálnu
radosť z riadenia. Vďaka novej platforme sa vozidlo vyznačuje výbornými
reakciami na pohyb volantu, maximálnym pohodlím a eleganciou. Pre
ešte väčšie potešenie z dynamickej jazdy si môžete vybrať nový model
LS 500h F SPORT s exkluzívnou mriežkou masky chladiča v tvare
písmena L, interiérom F SPORT a novými elegantnými kolesami z ľahkej
zliatiny. Nech si vyberiete akúkoľvek verziu modelu LS 500h, budete
si užívať našu jedinečnú starostlivosť o zákazníka v japonskom štýle
Omotenaši.
Nový model LS 500h kombinuje komfort vlajkovej limuzíny značky
Lexus a vzrušujúci dynamický dizajn karosérie s bočnou siluetou
pripomínajúcou kupé. V jeho interiéri objavíte tradičné japonské estetické
stvárnenie a remeselné umenie majstrov Takumi sprevádzané špičkovými
technológiami, napríklad plne automatizovaným parkovacím asistentom.
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V DUCHU OMOTENAŠI

TECHNICKÉ ÚDAJE
LS 500h
VÝKON
Maximálny výkon

359 k (264 kW)

MOTOR
Motor

3 456 cm 3 V6, 24 ventilov, DOHC,
VVT-iW/VVT-i a elektromotor

Maximálny krútiaci moment

350 Nm

HYBRIDNÁ BATÉRIA
Typ

Lithium-ion

PREVODOVKA
Usporiadanie pohonu

Pohon všetkých kolies

Prevodovka

Multi Stage Hybrid

JAZDNÉ VÝKONY
Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

5,5 sekúnd

Najvyššia rýchlosť

250 km/h

EMISIE
Emisná norma

EURO 6

Emisie CO 2 – kombinovaná prevádzka

215 g/km*

OHĽADUPLNOSŤ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V DUCHU
OMOTENAŠI: PRAVÝ
PÔŽITOK Z LUXUSNEJ
LIMUZÍNY
Omotenaši je rokmi preverená japonská koncepcia založená na
predvídaní potrieb ľudí ešte skôr, než tieto potreby vzniknú. Pohostinnosť
to pozdvihuje takmer na druh umenia, ako je tomu napríklad u slávneho
obradu podávania čaju, kde sa ku každému hosťovi pristupuje vrúcne,
s porozumením a úctou. V novom modeli LS 500h nás zásady Omotenaši
inšpirovali k tomu, aby sme poskytovali vrcholný pôžitok z luxusného
vozidla. Ešte predtým, než si sadnete za volant, vám prichystá model LS
privítanie. Akonáhle sa k autu priblížite, privíta vás nasvietením kľučiek
dverí a osvetlením priestoru pod dverami, aby ste náhodou nevkročili
do kaluže. Aby sa vám ľahšie nastupovalo, podvozok mierne zvýši svetlú
výšku o dva centimetre, výška vodičovho sedadla sa automaticky zníži,
bočné opory sedadla klesnú a vrátia sa do pôvodnej polohy, až sa usadíte.
Úchyt bezpečnostného pásu sa automaticky vysunie do výšky vašich
prstov, aby sa vám ľahšie zapínal. Uvedomíte si, ako je priestor okolo vás
pôsobivý. Za tmy je elegantne osvetlené všetko, čo požadujete. V záujme
pohodlia a prepychu sú ovládacie prvky umiestnené presne tam, kde ich
potrebujete mať. Pri cúvaní – keď vzadu nikto nesedí – sa zadné sedadlá
automaticky naklonia, aby ste mali lepší výhľad. A ak vzadu niekoho
veziete, dostáva sa mu veľkej pozornosti. Ak si napríklad želá sledovať
zábavný systém, vozidlo jemne sklopí zadné sedadlo, aby sa mohol čo
najviac uvoľniť, a zároveň nakloní obrazovku do čo najvýhodnejšieho
zorného uhla.
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V DUCHU OMOTENAŠI

Vonkajšia hladina hluku počas prejazdu

64 dB(A)

Vonkajšia hladina hluku počas ustálenej jazdy

69,2 dB(A)

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba

9,5 l/100 km*

Objem palivovej nádrže

82 litrov

ROZMERY
Dĺžka

5 235 mm

Šírka

1 900 mm

Výška

1 460 mm

Rázvor

3 125 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, 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)
• 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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LS 500h

ELEGANCE (SFX: B5)

113 000 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Alarm – imobilizér, senzor naklonenia a vniknutia
• AVAS – Akustický výstražný systém
• Inteligentné parkovacie senzory s funkciou brzdenia
• Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolia (PVM)
a systémom upozornenia na chodcov
• Lexus Safety System+
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat, rozpätie pre všetky
rýchlosti
––LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
––LTA – Asistent polo-autonómnej jazdy
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – Automatický systém ovládania diaľkových svetiel
• ARFHL – Zadné predkolízne výstražné svetlá
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTAB – Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom
s funkciou brzdenia
• HSA – Asistent rozjazdu do kopca
• TPWS – Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• EPS – Elektrický posilňovač riadenia
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• VSC – Riadenie stability vozidla
• AVS – Adaptívny podvozok
• VHC – Automatické nastavovanie výšky podvozka
• PUH – Aktívna kapota
• 12 airbagov

• Sedadlá:
––Elektricky nastaviteľné sedadlá, jemná koža
––Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
––Elektricky nastaviteľné opierky hlavy vpredu
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch
(predné sedadlá)
––Predné sedadlá s pamäťovou funkciou
• Prevedenie interiéru:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Elektricky ovládaná clona strešného okna
––Elektricky ovládaná clona zadného okna
• Ďalšie prvky interiéru:
––Vyhrievaný volant
––Volič jazdných režimov
––EV režim
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Automatická 2-zónová klimatizácia s technológiou Nanoe
a infračerveným senzorom

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––Vysokotlaké ostrekovače svetlometov
––Funkcia svietenia do zákrut
––Sekvenčné LED ukazatele zmeny smeru jazdy
––Trojité LED svetlomety
––Zadné LED svetlá
––Predné LED svetlá pre denné jazdenie
––Hmlové svetlá
• Spätné zrkadlá:
––Vonkajšie spätné zrkadlá: elektrochromatické, vyhrievané, sklopné
• Pneumatiky a disky:
––20" disky z ľahkej zliatiny s tlmením hluku
––RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné okno
––Dažďový senzor
––Stierače s integrovanými vodnými tryskami

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Multiinformačný 8" displej
• Dotykový multimediálny 12,3" displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• Tuner DAB, USB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Integrácia smartfónu (Apple CarPlay, Android Auto)
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Špeciálny lak

FARBY KAROSÉRIE

BIELA
SONIC
(085)
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LEXUS LS

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

+ 1 999 €*
+ 1 540 €
+ 3 900 €

ŠPECIÁLNA ŠTANDARDNÁ

TITANOVÁ
SIVÁ
ČIERNA
SONIC
MANGÁNOVÁ GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
SONIC
(3U3)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

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

STRIEBORNÁ
MESAČNÁ
(1L3)

ČIERNA
(NEMETALICKÁ)
(212)

ELEGANCE
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LS 500h

PRESTIEGE (SFX: MY)

128 000 €

LS 500h

SUPERIOR (SFX: 2C)

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm – imobilizér, senzor naklonenia a vniknutia
• AVAS – Akustický výstražný systém
• Inteligentné parkovacie senzory s funkciou brzdenia
• Lexus Safety System+ (Pokročilý)
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat, rozpätie pre všetky
rýchlosti
––LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
––LTA – Asistent polo-autonómnej jazdy
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHS – Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel
(BladeScan)
––Plne automatizovaný parkovací asistent
• ARFHL – Zadné predkolízne výstražné svetlá
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTAB – Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom
s funkciou brzdenia
• HSA – Asistent rozjazdu do kopca
• TPWS – Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• EPS – Elektrický posilňovač riadenia
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• VSC – Riadenie stability vozidla
• AVS – Adaptívny podvozok
• VHC – Automatické nastavovanie výšky podvozka
• PUH – Aktívna kapota
• 12 airbagov

• Sedadlá:
––Semianilinové čalúnenie, elektricky nastavitelné sedadlá
––Vyhrievané a odvetrávané predné a zadné sedadlá
––Elektricky nastaviteľné opierky hlavy vpredu
––Elektricky nastaviteľné zadné hlavové opierky s pamäťovou
funkciou
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch
(predné a zadné sedadlá)
––Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá
––Zadné sedadlo vpravo, nastaviteľné v 18 smeroch
––Masážna funkcia predných sedadiel
––Predné sedadlá s pamäťovou funkciou
• Prevedenie interiéru:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
––Elektricky ovládaná clona strešného okna
––Elektricky ovládané clony zadných dverí a okna
• Ďalšie prvky interiéru:
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
(bezdotykový senzor)
––Vyhrievaný volant
––Volič jazdných režimov
––EV režim
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Automatická 4-zónová klimatizácia s technológiou Nanoe
a infračerveným senzorom

• Alarm – imobilizér, senzor naklonenia a vniknutia
• AVAS – Akustický výstražný systém
• Inteligentné parkovacie senzory s funkciou brzdenia
• Lexus Safety System+ (Pokročilý)
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat, rozpätie pre všetky
rýchlosti
––LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
––LTA – Asistent polo-autonómnej jazdy
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHS – Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (BladeScan)
––Plne automatizovaný parkovací asistent
• ARFHL – Zadné predkolízne výstražné svetlá
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTAB – Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom
s funkciou brzdenia
• HSA – Asistent rozjazdu do kopca
• TPWS – Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• EPS – Elektrický posilňovač riadenia
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• VSC – Riadenie stability vozidla
• AVS – Adaptívny podvozok
• VHC – Automatické nastavovanie výšky podvozka
• PUH – Aktívna kapota
• 12 airbagov

EXTERIÉR

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• Svetlomety:
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––Vysokotlaké ostrekovače svetlometov
––Funkcia svietenia do zákrut
––Sekvenčné LED ukazatele zmeny smeru jazdy
––LED Svetlomety
––Zadné LED svetlá
––Predné LED svetlá pre denné jazdenie
––Hmlové svetlá
• Spätné zrkadlá:
––Vonkajšie spätné zrkadlá: elektrochromatické, vyhrievané, sklopné
• Pneumatiky a disky:
––20" disky z ľahkej zliatiny s tlmením hluku
––RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné okno
––Dažďový senzor
––Stierače s integrovanými vodnými tryskami

• Multiinformačný 8" displej
• Dotykový multimediálny 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktormi
• Tuner DAB, USB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Integrácia smartfónu (Apple CarPlay, Android Auto)
• HUD – Projekčný Head-Up displej (24")
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Špeciálny lak
• Ozdobné prvky interiéru „Art Wood“
• Ozdobné prvky interiéru „Special Laser“
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IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

PRESTIEGE

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Multiinformačný 8" displej
• Dotykový multimediálny 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktormi
• Tuner DAB, USB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Integrácia smartfónu (Apple CarPlay, Android Auto)
• HUD – Projekčný Head-Up displej (24")
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
+ 1 999 €*
• Metalický lak
+ 1 540 €
• Špeciálny lak
+ 3 900 €
• Ozdobné prvky interiéru „Art Wood“
Bez príplatku
• Ozdobné prvky interiéru „Special Laser“
Bez príplatku
• L-anilínová koža a ozdobné prvky interiéru „Special Laser“
+ 1 700 €
• Ozdobné prvky interiéru „Nishijin & Haku“
+ 14 000 €
• Ozdobné prvky interiéru „Sklo Kiriko“
+ 14 000 €

• Sedadlá:
––Semianilinové čalúnenie, elektricky nastavitelné sedadlá
––Vyhrievané a odvetrávané predné a zadné sedadlá
ŠPECIÁLNA ŠTANDARDNÁ

TITANOVÁ
SIVÁ
ČIERNA
SONIC
MANGÁNOVÁ GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)

• Svetlomety:
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––Vysokotlaké ostrekovače svetlometov
––Funkcia svietenia do zákrut
––Sekvenčné LED ukazatele zmeny smeru jazdy
––LED Svetlomety
––Zadné LED svetlá
––Predné LED svetlá pre denné jazdenie
––Hmlové svetlá
• Spätné zrkadlá:
––Vonkajšie spätné zrkadlá: elektrochromatické, vyhrievané, sklopné
• Pneumatiky a disky:
––20" disky z ľahkej zliatiny s tlmením hluku (brúsený dizajn)
––RunFlat pneumatiky 245/45 R20
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné okno
––Dažďový senzor
––Stierače s integrovanými vodnými tryskami

––Elektricky nastaviteľné opierky hlavy vpredu
––Elektricky nastaviteľné zadné hlavové opierky s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch (predné sedadlá
a zadné sedadlá)
––Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá s opierkou pre nohy
––Zadné sedadlo vpravo, nastaviteľné v 22 smeroch
––Masážna funkcia predných a zadných sedadiel
––Predné a zadné sedadlá s pamäťovou funkciou
• Prevedenie interiéru:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
––Elektricky ovládaná clona strešného okna
––Elektricky ovládané clony zadných dverí a okna
• Ďalšie prvky interiéru:
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru (bezdotykový senzor)
––Vyhrievaný volant
––Zadný entertainment systém (11,6" displej,
Prehrávač Blu-ray, Čítačka SD karty, HDMI konektor)
––Zadný ovládací panel v stredovej opierke
––Volič jazdných režimov
––EV režim
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Automatická 4-zónová klimatizácia s technológiou Nanoe
a infračerveným senzorom

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

FARBY KAROSÉRIE

BIELA
SONIC
(085)

+ 1 999 €*
+ 1 540 €
+ 3 900 €
+ 1 700 €
+ 1 700 €

EXTERIÉR

146 700 €

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
SONIC
(3U3)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

STRIEBORNÁ
MESAČNÁ
(1L3)

ČIERNA
(NEMETALICKÁ)
(212)

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.

FARBY KAROSÉRIE

BIELA
SONIC
(085)

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

ŠPECIÁLNA ŠTANDARDNÁ

TITANOVÁ
SIVÁ
ČIERNA
SONIC
MANGÁNOVÁ GRAFITOVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

ACHÁTOVÁ
SONIC
(3U3)

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.

STRIEBORNÁ
MESAČNÁ
(1L3)

ČIERNA
(NEMETALICKÁ)
(212)

SUPERIOR

09

LS 500h

F SPORT (SFX: 08)

123 500 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Alarm – imobilizér, senzor naklonenia a vniknutia
• AVAS – Akustický výstražný systém
• Inteligentné parkovacie senzory s funkciou brzdenia
• Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolia (PVM)
a systémom upozornenia na chodcov
• Lexus Safety System+
––PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
––DRCC – Dynamický adaptívny tempomat, rozpätie pre všetky
rýchlosti
––LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
––LTA – Asistent polo-autonómnej jazdy
––RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHS – Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (BladeScan)
• ARFHL – Zadné predkolízne výstražné svetlá
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTAB – Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom
s funkciou brzdenia
• HSA – Asistent rozjazdu do kopca
• TPWS – Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• EPS – Elektrický posilňovač riadenia
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• VSC – Riadenie stability vozidla
• AVS – Adaptívny podvozok
• VHC – Automatické nastavovanie výšky podvozka
• PUH – Aktívna kapota
• 12 airbagov

• Sedadlá:
––Elektricky nastaviteľné sedadlá, F SPORT koža
––Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
––Vyhrievané zadné sedadlá
––Elektricky nastaviteľné opierky hlavy vpredu
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch (predné sedadlá)
––Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá
––Predné sedadlá s pamäťovou funkciou
• Prevedenie interiéru:
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
––Elektricky ovládaná clona strešného okna
––Elektricky ovládaná clona zadného okna
• Ďalšie prvky interiéru:
––Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru (bezdotykový senzor)
––Vyhrievaný volant
––Volič jazdných režimov
––EV režim
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Elektronický kartový kľúč Card Key
––Automatická 2-zónová klimatizácia s technológiou Nanoe
a infračerveným senzorom

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Automatické nastavovanie výšky svetlometov
––Vysokotlaké ostrekovače svetlometov
––Funkcia svietenia do zákrut
––Sekvenčné LED ukazatele zmeny smeru jazdy
––Trojité LED svetlomety
––Zadné LED svetlá
––Predné LED svetlá pre denné jazdenie
––Hmlové svetlá
• Spätné zrkadlá:
––Vonkajšie spätné zrkadlá: elektrochromatické, vyhrievané, sklopné
• Pneumatiky a disky:
––20" disky z ľahkej zliatiny, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
a 275/40 R20, design F SPORT
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Strešné okno
––Dažďový senzor
––Stierače s integrovanými vodnými tryskami
––Zadný spojler

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Multiinformačný 8" displej
• Dotykový multimediálny 12,3" displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 23 reproduktormi
• Tuner DAB, USB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Parkovací systém s panoramatickým zobrazením okolia (PVM)
a systémom upozornenia na chodcov
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
• Integrácia smartfónu (Apple CarPlay, Android Auto)
• HUD – Projekčný Head-Up displej (24")
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F SPORT

IRÍDIOVÁ
SONIC
(1L2)

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENAŠI

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.

PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km
• Metalický lak
• Špeciálny lak

FARBY KAROSÉRIE

BIELA
NOVA
(083)

TRADIČNÉ HODNOTY A POVESTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRASTAJÚCA Z NAJHLBŠÍCH
KOREŇOV TEJTO KULTÚRY NÁM POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ
LEXUS TAKÝ, AKÝ JE

+ 1 999 €*
+ 1 540 €
+ 3 900 €

ŠPECIÁLNA ŠTANDARDNÁ

TITÁNOVÁ SIVÁ MANČIERNA
ČERVENÁ ACHÁTOVÁ MODRÁ
SONIC
GÁNOVÁ GRAFITOVÁ MORELLO
SONIC
ZAFÍROVÁ
(1J7)
(1K2)
(223)
(3R1)
(3U3)
(8X1)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

STRIEBORNÁ
MESAČNÁ
(1L3)

ČIERNA
(NEMETALICKÁ)
(212)

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

HODNOTY ZNAČKY LEXUS
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LEXUS LS 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. januára 2023 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 2023.
© Lexus Slovenská republika.

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

