CENNÍK
RC 300h

PLATNOSŤ: od 1. septembra 2018

LEXUS
RC 300h
ŠOFÉRUJTE PRVÉ LUXUSNÉ KUPÉ
S HYBRIDNÝM POHONOM NA SVETE!
RC 300h nie je iba najelegantnejším športovým kupé všetkých čias,
ale je zároveň aj prvým, ktorý bol vybavený plne hybridným pohonom.
Šoférovanie modelu RC 300h s pohonom Lexus Hybrid Drive je
nevšedným zážitkom, zároveň emisie CO2 sú na úrovni len 114 g/km*
a priemerná spotreba paliva len 5,0 l/100 km*. Zvoľte plne elektrický
režim (EV), a môžete ísť prakticky úplne potichu, nulovou spotrebou
pohonných hmôt a nulovou emisiou škodlivých látok. Pre batožinu je tiež
dostatok miesta, veď hybridný akumulátor umiestnený pod podlahou
batožinového priestoru zaberá len minimum miesta.
* V prípade modelovej verzie RC 300h EXECUTIVE.
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LEXUS RC 300h

TECHNICKÉ ÚDAJE
RC 300h
MOTOR
Benzínový motor

2 494 cm3, radový štvorvalcový motor, DUAL–VVT-i, 181 k / 221 Nm

Elektromotory

143 k / 300 Nm

PREVODOVKA
E-CVT (elektronicky riadená prevodovka s plynule premenným prevodom),
pohon zadných kolies

VÝKON
Maximálny výkon

223 k

JAZDNÉ VÝKONY
Zrýchlenie (0 – 100 km/h)

8,6 s

Najvyššia rýchlosť

190 km/h

EMISIE
Emisie CO2 – kombinovaná prevádzka

114 g/km*

SPOTREBA
Kombinovaná spotreba paliva

5,0 l/100 km*

KOLESÁ
Pneumatiky

235/45 R18

Disky

18" disky z ľahkej zliatiny

ROZMERY
Dĺžka

4 700 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 840 mm

Výška

1 395 mm

Rázvor

2 730 mm

Objem batožinového priestoru

340 l

Objem palivovej nádrže

66 l

* V prípade modelovej verzie RC 300h EXECUTIVE.
TECHNICKÉ ÚDAJE
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RC 300h

EXECUTIVE (SFX: AB)

51 900 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm, imobilizér, senzor vniknutia do interiéru
• Aktívna kapota motoru
• Súprava na opravu defektu
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovacie senzory (predné a zadné)
• Zadná parkovacia kamera

• Sedadlá:
––Kožený poťah sedadiel
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch (vodič)
––Zadné sedadlá delené v pomere 60:40
––Vyhrievané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Kožou obšitý volant s radiacimi pádlami pod volantom
––Manuálne nastaviteľný volant
––Predná stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
• Ďalšie prvky výbavy:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Komfortný ukazovateľ smeru
––Vyhrievanie zadného okna
––Adaptívny tempomat
––EV – elektrický pohon
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Automatické stierače s dažďovým senzorom

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety
––LED svetlá denného svietenia
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné svetlo:
›› integrované zadné hmlové svetlo
• Sklá:
––Tónovaná sklá s UV ochranou
––Vodoodpudivé čelné sklo a vodoodpudivé okná v predných dverách
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––elektricky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––integrované smerové svetlá
• Pneumatiky a disky:
––18" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky R18 235/45

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Premiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Konektory AUX a USB
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth
• Multifunkčný kožený volant
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (AC):
• Paket Lexus Safety System+ (AX):
• Strešné okno a paket Lexus Safety System+ (AY):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

+ 1 000 €
+ 1 000 €
+ 1 300 €
+ 2 300 €

ŠTANDARDNÁ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Čierna koža

Čierne

LB23

Červená Dark Rose koža

Čierne

LB33

Okrová koža

Čierne

LB43

Béžová Clove koža

Čierne

LB53
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EXECUTIVE

* Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

RC 300h

PRESTIEGE (SFX: AF)

53 600 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm, imobilizér, senzor vniknutia do interiéru
• Aktívna kapota motoru
• Súprava na opravu defektu
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovacie senzory (predné a zadné)
• Zadná parkovacia kamera
• AHB – Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• LKA – Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu
• PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
• ACC – Adaptívny tempomat
• RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek

• Sedadlá:
––kožený poťah sedadiel Tahara
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch (vodič)
––Zadné sedadlá delené v pomere 60:40
––Vyhrievané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Vyhrievaný, kožou obšitý volant s radiacimi pádlami pod
volantom
––Manuálne nastaviteľný volant
––Predná stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
• Ďalšie prvky výbavy:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Komfortný ukazovateľ smeru
––Vyhrievanie zadného okna
––Adaptívny tempomat
––EV – elektrický pohon
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Automatické stierače s dažďovým senzorom

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety
––LED svetlá denného svietenia
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné svetlo:
›› integrované zadné hmlové svetlo
• Sklá:
––Tónovaná sklá s UV ochranou
––Vodoodpudivé čelné sklo a vodoodpudivé okná v predných dverách
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––elektricky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––integrované smerové svetlá
• Pneumatiky a disky:
––18" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky R18 235/45

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Premiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Konektory AUX a USB
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth
• Multifunkčný kožený volant
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (AG):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

+ 1 000 €
+ 1 000 €

ŠTANDARDNÁ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Čierna koža

Čierne

EA23

Červená Dark Rose koža

Čierne

EA33

Okrová koža

Čierne

EA43

Béžová Clove koža

Čierne

EA53

* Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

PRESTIEGE
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RC 300h

LUXURY (SFX: 01)

59 300 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm, imobilizér, senzor vniknutia do interiéru
• Aktívna kapota motoru
• Súprava na opravu defektu
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovacie senzory (predné a zadné)
• Zadná parkovacia kamera
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTA – Systém sledovania premávky za vozidlom
• AHB – Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• LKA – Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu
• PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
• ACC – Adaptívny tempomat
• RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek

• Sedadlá:
––Kožený poťah sedadiel
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné
v 8 smeroch, sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 2 smeroch (vodič)
––Zadné sedadlá delené v pomere 60:40
––Vyhrievané a vetrané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Vyhrievaný, kožou obšitý volant s radiacimi pádlami pod volantom
––Elektricky nastaviteľný volant s pamäťovou funkciou
––Predná stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
• Ďalšie prvky výbavy:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Komfortný ukazovateľ smeru
––Vyhrievanie zadného okna
––Adaptívny tempomat
––EV – elektrický pohon
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Automatické stierače s dažďovým senzorom
––Dekoratívne drevené obklady
––Kartový kľúč Card Key

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––LED svetlá denného svietenia
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné svetlo:
›› integrované zadné hmlové svetlo
• Sklá:
––Tónovaná sklá s UV ochranou
––Vodoodpudivé čelné sklo a vodoodpudivé okná v predných dverách
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektricky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––integrované smerové svetlá
––s pamäťou
• Pneumatiky a disky:
––19" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky R19 235/45 (vpredu) a pneumatiky R19 265/35
(vzadu)

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround
so 17 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Konektory AUX a USB
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth
• Multifunkčný kožený volant
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (02):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

+ 1 000 €
+ 1 000 €

ŠTANDARDNÁ

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Čierna koža

Sivé drevo Shimamoku / Hnedé drevo Shimamoku

LB20 / LB21

Červená Dark Rose koža

Sivé drevo Shimamoku / Hnedé drevo Shimamoku

LB30 / LB31

Okrová koža

Sivé drevo Shimamoku / Hnedé drevo Shimamoku

LB40 / LB41

Béžová Clove koža

Sivé drevo Shimamoku / Hnedé drevo Shimamoku

LB50 / LB51
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LUXURY

* Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

RC 300h

F SPORT (SFX: A1)

60 250 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm, imobilizér, senzor vniknutia do interiéru
• Aktívna kapota motoru
• Súprava na opravu defektu
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovacie senzory (predné a zadné)
• Zadná parkovacia kamera
• AVS – Adaptívne odpruženie
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTA – Systém sledovania premávky za vozidlom
• AHB – Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• LKA – Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu
• PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
• ACC – Adaptívny tempomat
• RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek

• Sedadlá:
––F Sport kožený poťah sedadiel
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8
smeroch, sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––Zadné sedadlá delené v pomere 60:40
––Vyhrievané a vetrané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Vyhrievaný, kožou obšitý volant F Sport s radiacimi pádlami
pod volantom
––Elektricky nastaviteľný volant s pamäťovou funkciou
––Predná stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
• Ďalšie prvky výbavy:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Komfortný ukazovateľ smeru
––Vyhrievanie zadného okna
––Adaptívny tempomat
––EV – elektrický pohon
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
––Automatické stierače s dažďovým senzorom
––F Sport hliníkové pedále
––F Sport dekoratívna prahová lišta

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––LED svetlá denného svietenia
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné svetlo:
›› integrované zadné hmlové svetlo
• Sklá:
––Tónovaná sklá s UV ochranou
––Vodoodpudivé čelné sklo a vodoodpudivé okná v predných dverách
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektricky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––integrované smerové svetlá
––s pamäťou
• Pneumatiky a disky:
––19" F Sport disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 235/40 (vpredu) a pneumatiky R19 265/35
(vzadu)
• Ďalšie prvky výbavy:
––F Sport mriežka chladiča a nárazníky
––F Sport logo

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Premiový audiosystém s 10 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Konektory AUX a USB
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth
• Multifunkčný kožený volant
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• ASC – Adaptívne riadenie zvuku
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (A2):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ
(8X1)

+ 1 000 €
+ 1 000 €

ŠTANDARDNÁ

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ORANŽOVÁ
SOLAR FLARE
(4W7)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

F Sport koža (Biela)

F Sport Kovová

LC04

F Sport koža (Čierna)

F Sport Kovová

LC24

F Sport koža (Žiarivá červená)

F Sport Kovová

LC39

F Sport koža (Horčicová)

F Sport Kovová

LC59

* Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

F SPORT
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RC 300h

F SPORT TOP (SFX: A3)

61 800 €

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm, imobilizér, senzor vniknutia do interiéru
• Aktívna kapota motoru
• Súprava na opravu defektu
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Parkovacie senzory (predné a zadné)
• Zadná parkovacia kamera
• AVS – Adaptívne odpruženie
• BSM – Systém sledovania slepého uhlu
• RCTA – Systém sledovania premávky za vozidlom
• AHB – Automatické prepínanie diaľkových svetlometov
• LKA – Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu
• PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
• ACC – Adaptívny tempomat
• RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek

• Sedadlá:
––F Sport kožený poťah sedadiel
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch,
sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
––- Zadné sedadlá delené v pomere 60:40
––- Vyhrievané a vetrané predné sedadlá
• Prevedenie interiéru:
––Vyhrievaný, kožou obšitý volant F Sport s radiacimi pádlami pod
volantom
––Elektricky nastaviteľný volant s pamäťovou funkciou
––Predná stredová lakťová opierka s úložnou schránkou
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
• Ďalšie prvky výbavy:
––Dvojzónová automatická klimatizácia
––Komfortný ukazovateľ smeru
––Vyhrievanie zadného okna
––Adaptívny tempomat
––EV – elektrický pohon
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
––Automatické stierače s dažďovým senzorom
––F Sport hliníkové pedále
––F Sport dekoratívna prahová lišta
––Kartový kľúč Card Key

EXTERIÉR
• Svetlomety:
––Trojité LED svetlomety
––LED svetlá denného svietenia
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED zadné svetlo:
›› integrované zadné hmlové svetlo
• Sklá:
––Tónovaná sklá s UV ochranou
––Vodoodpudivé čelné sklo a vodoodpudivé okná v predných dverách
• Vonkajšie spätné zrkadlá:
––elektrochromatické
––elektricky nastaviteľné, sklopné, vyhrievané
––integrované smerové svetlá
––s pamäťou
• Pneumatiky a disky:
––19" F Sport disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 235/40 (vpredu) a pneumatiky R19 265/35 (vzadu)
• Ďalšie prvky výbavy:
––F Sport mriežka chladiča a nárazníky
––F Sport logo

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• 10,3" Lexus Media Display
• Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround
so 17 reproduktormi
• DVD prehrávač
• Konektory AUX a USB
• Pripojenie telefónu cez Bluetooth
• Multifunkčný kožený volant
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• ASC – Adaptívne riadenie zvuku
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak:
• Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné (C2):

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
NOVA
(083)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ
MERCURY
(1H9)

MODRÁ
NEBESKÁ
(8X9)

MODRÁ
ZAFÍROVÁ
(8X1)

+ 1 000 €
+ 1 000 €

ŠTANDARDNÁ

ŽLTÁ
ŽIARIVÁ
(5C1)

ORANŽOVÁ
SOLAR FLARE
(4W7)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

F Sport koža (Biela)

F Sport Hliníková Naguri

LC02

F Sport koža (Čierna)

F Sport Hliníková Naguri

LC22

F Sport koža (Žiarivá červená)

F Sport Hliníková Naguri

LC37

F Sport koža (Horčicová)

F Sport Hliníková Naguri

LC57
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F SPORT TOP

* Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

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.

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.

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.

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.

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.
* Citlivosť systému sa môže meniť v závislosti od poveternostných a svetelných podmienok.
LEXUS – SÚHRN TECHNICKÝCH PARAMETROV
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FIREMNÉ VOZIDLO NA ÚVER, INDIVIDUÁLNE VÝHODY
Odpočítateľné DPH
V prípade, že je Vaša spoločnosť platcom DPH je možné uplatniť si odpočet
DPH z ceny vozidla na vstupe.
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.
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FIREMNÉ VOZIDLO NA ÚVER, INDIVIDUÁLNE VÝHODY

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

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENASHI

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.

HODNOTY ZNAČKY LEXUS
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LEXUS RC 300h – CENNÍK
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | www.lexus-bratislava.sk

AUTORIZOVANÝ SERVIS:
AT ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.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 aktuálne platné clo, registračné poplatky a DPH.
Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo registračných poplatkov. 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. septembra 2018 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 2018. © Lexus Slovenská republika.

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

