NOVÝ LEXUS RC F

CENNÍK

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA RC F
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A JAZDNÁ DYNAMIKA
Aktívne brzdové svetlá
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatický systém sledovania tlaku v pneumatikách (AL-TPWS)
Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM) s režimom SPORT
Systémy ovládania brzdovej sústavy, jazdnej stability, riadenia a trakcie1
- ABS/BAS/EBD/ECB/EPS/TRC/VSC
Volič jazdných režimov
- ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+

ZABEZPEČENIE
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu
- imobilizér/senzor vniknutia/alarm

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
8 airbagov
- čelné, bočné a kolenné pre vodiča a spolujazdca vpredu
- priebežné bočné hlavové po celej dĺžke interiéru
Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca vpredu
Predpínače bezpečnostných pásov na sedadlách vpredu a vonkajších sedadlách vzadu
Úchyty ISOFIX na vonkajších sedadlách vzadu
Zvukové a vizuálne upozornenie na nepripnuté bezpečnostné pásy na predných sedadlách
EXTERIÉR
Laserovo spájkovaná štruktúra strechy
LED diódy
- svetlá pre dennú prevádzku
- svetlomety v tvare L s výsuvnými ostrekovačmi
- zadné skupinové svetlá
Logá F na boku a na zadnej časti karosérie
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Tónované sklá s filtrom UV a tepelného žiarenia
Vonkajšie spätné zrkadlá
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané
- elektricky sklopné
- elektrochromatické (samostmievacie)
- s integrovanými smerovými svetlami a prístupovým osvetlením priestoru okolo dverí
Vodoodpudivé sklá okien v predných dverách
Zadný spojler
- elektricky nastaviteľný
	ABS = protiblokovací brzdový systém/BAS = brzdový asistent/EBD = elektronické rozdeľovanie
brzdnej sily/ECB = elektronicky riadené brzdenie/EPS = elektrický posilňovač riadenia/
TRC = protipreklzový systém/VSC = riadenie stability vozidla
2
Štvormiestny interiér.
1

Predĺžená záruka LEXUS

1 999 €

Záruka na 5 rokov/160 000 km a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia
prejdených kilometrov

LEXUS ProTect

400 €

5-ročná ochrana laku karosérie (pomocou kremíkovej vrstvy) a navyše dokonalá ochrana
kolies a interiéru proti znečisteniu

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE
2 USB porty a konektor AUX
4,2" farebný multiinformačný displej
- animácia loga F
- displej zobrazujúci rozdelenie hnacieho momentu
- funkcia merania času jednotlivých kôl na pretekárskom okruhu
- G-senzor pozdĺžneho a priečneho zrýchlenia
Akustický systém Active Sound Control
Analógové hodiny s bielym LED osvetlením
Lexus Media Display
- 7" centrálny displej
- funkcia Mirror Link
- GPS modul, príprava pre rozšírenie o navigačný systém
- monitor parkovacej kamery
- ovládanie otočným ovládačom
Ovládacie prvky na volante pre
- audiosystém/displej/telefón/hlasové ovládanie
Pripojenie Bluetooth® pre mobilné telefóny a audio zariadenie
Optitrónové prístroje
KOMFORT A POHODLIE
12 V zásuvka
Elektricky ovládané okná
Elektronicky riadená klimatizácia
- dvojzónová
Predná stredová lakťová opierka a úložná schránka
Súprava na opravu pneumatík
Osvetlený vstup
Pamäťová funkcia pre sedadlo vodiča, nastavenie vonkajších spätných zrkadiel a volantu
Páka voliča prevodovky obšitá kožou
Predné a zadné opierky hlavy s reliéfnym logom F
Predné športové sedadlá
- nastaviteľné v 8 smeroch
Predná stredová lakťová opierka a úložná schránka
Športový volant obšitý perforovanou kožou, s reliéfnym logom F
- elektricky nastaviteľný výškovo a pozdĺžne
- radenie pádlami pod volantom
Štartovanie motora tlačidlom Start
Stierače čelného skla so senzorom dažďa
Tempomat
Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
Vŕtané športové pedále a opierka nohy
Zadná stredová konzola, pevná2
- lakťová opierka a úložný priestor

RC F
RC F EXECUTIVE

NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

19" kované hliníkové kolesá, desaťlúčový dizajn
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém so 6 reproduktormi
- anténa pre tuner v skle zadného okna
- databáza Gracenote®
- prehrávač CD/MP3
- tuner AM/FM
Čalúnenie sedadiel Alcantara
Vyhrievané predné sedadlá

METALICKÝ LAK 

64 050,- | 77 500,826,- | 1 000,-

19" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
- dizajn s desiatimi dvojitými lúčmi
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

455,- | 550,-

19" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
- dizajn s lúčmi v tvare L, leštený povrch
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

455,- | 550,-

19" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
- dizajn s lúčmi v tvare L, tmavosivý povrch
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

455,- | 550,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KĽÚČ 

331,- | 400,-

VYHRIEVANÝ VENIEC VOLANTU

306,- | 370,-

SKLENENÉ STREŠNÉ OKNO 
- elektricky výklopné/posuvné

909,- | 1 100,-

BALÍK LEXUS PREMIUM NAVIGATION & MULTIMEDIA
2 397,- | 2 900,Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- prehrávač DVD/CD/MP3
Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami Connected Services1
- digitálny model terénu/záznam prechádzanej trasy
- ekologická trasa/upozornenie na meranie rýchlosti
- internetové vyhľadávanie/Google Street View®/Panoramio®
- odosielanie trasy do vozidla/doprava on-line/dopravná situácia na trase
- upozornenie na vážne dopravné udalosti/QR kód cieľa cesty
Ovládač touchpad
Parkovací monitor s asistenčnými líniami
BALÍK DRIVER ASSIST909,- | 1 100,Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)

1

 odrobné informácie o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných
P
vo vašej krajine vám ochotne oznámi váš najbližší autorizovaný predajca Lexus.

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

RC F
RC F PREMIUM

NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

19“ kované hliníkové kolesá, dizajn s desiatimi dvojitými lúčmi
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- DVD/CD/MP3 prehrávač
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami Connected Services1
- digitálny model terénu/záznam prechádzanej trasy
- ekologická trasa/upozornenie na meranie rýchlosti
- internetové vyhľadávanie/Google Street View®/Panoramio®
- odosielanie trasy do vozidla/doprava on-line/dopravná situácia na trase
- upozornenie na vážne dopravné udalosti/QR kód cieľa cesty
Ovládač touchpad
Parkovací monitor s asistenčnými líniami
Sedadlá čalúnené semi-anilínovou perforovanou kožou
- vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

METALICKÝ LAK 

69 752,- | 84 400,826,- | 1 000,-

19" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
- dizajn s lúčmi v tvare L, leštený povrch
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

455,- | 550,-

19" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKEJ ZLIATINY
- dizajn s lúčmi v tvare L, tmavosivý povrch
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

455,- | 550,-

AKTÍVNY DIFERENCIÁL TVD 
(Torque Vectoring Differential)

3 636,- | 4 400,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KĽÚČ 
VYHRIEVANÝ VENIEC VOLANTU

2

 odrobné informácie o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných
P
vo vašej krajine vám ochotne oznámi váš najbližší autorizovaný predajca Lexus.
Pracuje od rýchlosti jazdy 40 km/h.

306,- | 370,-

SKLENENÉ STREŠNÉ OKNO 
- elektricky výklopné/posuvné

909,- | 1 100,-

BALÍK MARK LEVINSON® PREMIUM AUDIO
Systém 7.1 Surround
Zábavný systém Mark Levinson® so 17 reproduktormi
Hudobný výkon 835 W

1 157,- | 1 400,-

BALÍK SAFETY
Adaptívny tempomat (ACC)2
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)

1

331,- | 400,-

1 074,- | 1 300,-

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

RC F
RC F CARBON

1
2

NAVYŠE K ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

19" kované hliníkové kolesá, dizajn s lúčmi v tvare L, leštený povrch
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- DVD/CD/MP3 prehrávač
Časti karosérie z uhlíkových vlákien
- kapota motora
- strecha
- zadný spojler
Karbónové ozdobné obloženie interiéru
Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami Connected Services1
- digitálny model terénu/záznam prechádzanej trasy
- ekologická trasa/upozornenie na meranie rýchlosti
- internetové vyhľadávanie/Google Street View®/Panoramio®
- odosielanie trasy do vozidla/doprava on-line/dopravná situácia na trase
- upozornenie na vážne dopravné udalosti/QR kód cieľa cesty
Ovládač touchpad
Parkovací monitor s asistenčnými líniami

METALICKÝ LAK 

 odrobné informácie o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných
P
vo vašej krajine vám ochotne oznámi váš najbližší autorizovaný predajca Lexus.
Pracuje od rýchlosti jazdy 40 km/h.

72 149,- | 87 300,826,- | 1 000,-

AKTÍVNY DIFERENCIÁL TVD 
(Torque Vectoring Differential)

3 636,- | 4 400,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KĽÚČ 

331,- | 400,-

VYHRIEVANÝ VENIEC VOLANTU

306,- | 370,-

BALÍK MARK LEVINSON PREMIUM AUDIO
Systém 7.1 Surround
Zábavný systém Mark Levinson® so 17 reproduktormi
Hudobný výkon 835 W
®

1 157,- | 1 400,-

BALÍK LUXURY
Čalúnenie sedadiel perforovanou semi-anilínovou kožou
Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá

1 818,- | 2 200,-

BALÍK SAFETY
Adaptívny tempomat (ACC)2
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)

1 074,- | 1 300,-

BALÍK TECHNOLOGY
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

1 074,- | 1 300,-

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

TECHNICKÉ ÚDAJE
NAJDÔLEŽITEŠIE PARAMETRE

RC F

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

RC F

Výkon (k/kW)

477 / 351

Pohon

Zadných kolies

Emisie CO2 (g/km)

258*

Prevodovka

0 — 100 km/h (s)

4,5

Osemstupňová automatická
Sport Direct Shift

Maximálna rýchlosť (km/h)

2701

Koeficient odporu vzduchu (CX)

0,33

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)

4969

Valce/ventily

V8 / 32

Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.)

477/351/7100

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.)

530/4 800 — 5 600

SPOTREBA PALIVA*
Mesto (l/100 km)

16,5*

Mimo mesta (l/100 km)

7,8*

Kombinovaná (l/100 km)

11,3*

Objem palivovej nádrže (l)

66

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (l)
Zadné sedadlá v základnej polohe

3661

Poznámka: Uvádzané informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
1

Na základe vlastných údajov výrobcu.

* Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Pre ďalšie
informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte prosím vášho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotreba paliva a hodnoty CO2 sa môžu u vášho
vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná prevádzka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava,
použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.

Všetky uvedené cenové údaje sú len orientačné s platnosťou od 1. 7. 2018. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom
na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Lexus. Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail
výbavy či cenu.
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B.

