RX 300 | RX 450h | RX 450hL

„V prípade nového modelu Lexus RX sme zdokonalili jeho dômyselný
vzhľad v štýle SUV, zvýšili pôžitok z jazdy a výbavu obohatili o niekoľko
najvyspelejších technológií na svete.“
HLAVNÝ KONŠTRUKTÉR MODELU RX
TAKEAKI KATO
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ZAŽITE NIEČO ÚŽASNÉ

Vždy prevratný, vždy o krok napred. V roku 1998 uviedla automobilka
Lexus na trh model RX, historicky prvé SUV, ktoré ponúkalo kultivovanosť
luxusného sedanu. V roku 2004 sme znova zmenili tradičný spôsob
myslenia, keď sme predstavili priekopnícky model RX 400h – prvý luxusný
hybrid bez nutnosti dobíjania. Teraz opäť dokazujeme našu neochvejnú
snahu o úžasné zážitky a s hrdosťou predstavujeme nový model RX. Ide
o najlepší model RX, aký sme doteraz vyrobili. Súčasne ponúka maximálne
potešenie z jazdy a nevídanú mieru luxusu. V interiéri nájdeme nové dotykové
rozhranie, ktoré umožňuje hladký prístup k smartfónu prostredníctvom služby
Apple CarPlay® alebo Android Auto®. Vozidlo má vo výbave najnovšiu
verziu systému Lexus Safety System+, vďaka čomu môže ako prvý Lexus
profitovať z prelomovej technológie svetlometov so systémom AHS typu
BladeScan™. Môžete si vybrať benzínovú verziu RX 300 alebo hybrid
bez nutnosti dobíjania RX 450h, obe vo vzrušujúcej výbave F SPORT.
Prípadne sa môžete rozhodnúť pre elegantnú predĺženú verziu RX 450hL,
a to buď so šiestimi alebo siedmimi sedadlami v troch flexibilných radoch.
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TECHNOLÓGIE
Posúvame hranice odvážneho Zistite viac o vývoji svetlometov so
a kultového dizajnu.
systémom AHS typu BladeScan™,
ktorý trval 13 rokov.
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LUXUS
Zažite luxus a šikovné technológie VÝBER
Ponúkame dômyselný dizajn, najnovší
cestou na Azúrové pobrežie.
systém Lexus Safety System+
a japonské remeselné spracovanie
VÝKON „Takumi“ a pozývame vás vybrať si
azda: test nového modelu RX počas vaše nové RX.
pôsobivej jazdy horským pásmom
Chapman’s Peak v užnej Afrike.
ZÁŽITOK LEXUS
Každý zákazník je pre nás ako hosť
v našom vlastnom dome. Zažite to.
REMESELNÁ ZRUČNOSŤ
Zručnosť: dokonalý zmysel pre detail
v ocenenej továrni v Kjúšú.
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01 Nový dômyselný model RX
F SPORT.
02 Nové zadné svetlá typu LED
vyžarujú nezameniteľný motív
písmena „L“ typický pre Lexus.
03 Nové štíhle svetlá LED lemujú
masku chladiča charakteristickú pre
značku Lexus.

POSÚVAME HRANICE ODVÁŽNEHO
A KULTOVÉHO DIZAJNU
Prichádzame do výskumnej haly na najvyššom poschodí dizajnového centra
Lexus v japonskom meste Nagoja. Máme sa tu stretnúť s projektovým
manažérom modelu RX ošiharuom Nakadžimom. V strede tohto
obrovského priestoru, kde sa v najväčšej tajnosti preverujú všetky návrhy
spoločnosti Lexus, stoja nové luxusné SUV modely RX 450h a RX 450hL.
e čas na krátku predpremiéru. Aj pod umelým osvetlením pôsobia na prvý
pohľad dômyselným a zároveň výkonným dojmom. Obe vozidlá majú výrazne
a ostro tvarovanú prednú časť. Rázny a športový postoj. A predsa, keď
prejdeme naokolo k bočnej strane, naša reakcia sa trochu mení: začíname
u oboch vozidiel vnímať eleganciu a plynulosť ich nádhernej siluety. Napriek
značným rozmerom obe pôsobia prekvapivo ladne a dynamicky.
Keď sa priblížime, aby sme preskúmali jemné detaily dizajnu, prichádza pán
Nakadžima. Predstavíme sa a skladáme mu poklony. On sa však ohradí,
že sme jeho najnovšie dielo ešte nevideli v tých najlepších svetelných
podmienkach. Pokynie rukou asistentovi, ktorý aktivuje diaľkové ovládanie.
Potichu a prekvapivo sa celá strecha nad našimi hlavami (ako sa neskôr
dozvedáme, váži 200 ton) začne zasúvať. Onedlho sa nám naskytne pohľad
na modrú oblohu slnečného japonského popoludnia. Pán Nakadžima ukáže
na vozidlá: „Teraz skutočne vidíte nové modely RX tak, ako ich uvidia naši
zákazníci,“ povie so žiarivým úsmevom.

vzhľadom pripomínajú drahokam a premietajú motív písmena „L“ typický pre
Lexus. Pre pána Nakadžimu je ešte stále potešením, keď môže návštevníkom
ukazovať najnovšie modely RX. Sú vyvrcholením návrhárskeho procesu,
ktorý sa začal obdobím hlbokej reflexie o tradíciách modelu RX.
„V roku 1998 spropagoval prvý model RX myšlienku luxusného SUV.
Predtým v podstate nikto netušil, či by majitelia luxusných vozidiel mali
záujem o takýto druh vozidla. Podstúpili sme to riziko, ale dopadlo to
dobre, pretože z prvého RX sa veľmi skoro stal náš najpredávanejší model.
A otvoril luxusným vozidlám svet plný nových možností. Odvtedy mnohé
ďalšie automobilky nasledovali náš príklad.“
Výzvou pri vývoji posledného modelu RX bolo vytvoriť rovnako prelomový
automobil, akým bol pôvodný model, ale zároveň sa držať moderného vkusu
dnešných záujemcov o luxusné vozidlá. Alebo ako hovorí pán Nakadžima:
„Bolo potrebné, aby dizajn prekonal samotný model RX a zároveň naďalej
ostal modelom RX.“

Také jednoduché to však nebolo. V skutočnosti bol nový návrh v jednej chvíli
kompletne schválený do výroby, keď ho najvyššie vedenie zastavilo.
Pán Nakadžima vysvetľuje: „Náš šéf dizajnu chcel elegantnejší vzhľad
a finesu hodnú vlajkového SUV značky Lexus.“ A tak sme v úzkej
spolupráci s našimi majstrami Takumi, ktorí vyhotovujú modely z hliny,
V tomto svetle každé z luxusných SUV naplno ožije. Nasávame nádherné prepracovali mnohé dôležité detaily, napríklad prekrásne vyhotovenú
bohaté tvary ich elegantných línií, ostrosť karosérie. Zrazu vidno úžasné masku chladiča charakteristickú pre značku Lexus, a vytvorili sme „doposiaľ
detaily, napríklad spôsob, akým sa strecha zdanlivo vznáša nad karosériou, najdômyselnejší model RX“.
užšie LED svetlomety s trojitým dizajnom či zadné svetlá, ktoré svojím
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ÚPLNE INÝ
DRUH VÝKONU

RX 450hL
Tím dizajnérov spoločnosti Lexus je obzvlášť hrdý na predĺženú verziu
nového modelu RX – teda RX 450hL. Ponúka tretí rad s dvomi dodatočnými
sedadlami. Vozidlu to dodáva flexibilitu, takže v prípade potreby sa doň
zmestí buď šesť, alebo sedem cestujúcich. „Napriek tomu, že tento variant
je o niekoľko centimetrov dlhší, zachováva si jeho exteriér eleganciu
a ladnosť v každom ohľade,“ uvádza projektový manažér modelu RX
ošiharu Nakadžima. „V interiéri ponúka RX 450hL väčší praktický priestor
s elektricky ovládanými sedadlami v treťom rade, ktoré môžete posúvať
smerom dozadu a dopredu, čím získate viac miesta na nohy.“
Model RX 450hL so 6 alebo 7 sedadlami nájdete na stranách 20 a 21.
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Najnovšie modely RX predstavujú dokonalé stelesnenie odvážneho
a zároveň dômyselného dizajnu. Vo výbave majú buď hybridný systém
bez nutnosti dobíjania Lexus tretej generácie, t. j. našu priekopnícku
pohonnú technológiu, ktorá ponúka najlepšie ekologické vlastnosti v tejto
triede vozidiel, alebo dynamický a mimoriadne úsporný zážihový motor
preplňovaný turbodúchadlom.

RX S VÝBAVOU LUXURY
Na modeli RX s výbavou Luxury sa vynímajú pôsobivé 20" zliatinové disky
kolies s dvojitými lúčmi a nádhernou chrómovou úpravou, panoramatické
strešné okno a trojité LED svetlomety pripomínajúce drahokamy, ktoré
dodatočne zvýrazňujú elegantne tvarované línie tohto nového vlajkového
SUV a jeho zložitú masku chladiča charakteristickú pre značku Lexus.
Všetky podrobnosti nájdete na strane 39.

VZRUŠUÚCI VARIANT F SPORT
Odvážnejšie spracovanie masky chladiča charakteristickej pre značku
Lexus s exkluzívnym vzorom mriežky zvýrazňuje dynamický vzhľad modelu
RX 450h F SPORT. Pôsobivý charakter SUV umocňujú detaily ako znak
F SPORT (ktorý odzrkadľuje zákruty okruhu Fuji Speedway), čierne kryty
vonkajších spätných zrkadiel a osobité 20" zliatinové disky kolies v štýle
F SPORT.
Viac sa dozviete na strane 49.

RX
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LUXUS NA JAPONSKÝ
SPÔSOB
V Paríži je 5 hodín ráno a na ospalé mesto padá dážď. Po šialenom týždni
plnom stretnutí a termínov pred letnými prázdninami obaja ideme už len
na zotrvačnosť. a v dizajnérskom štúdiu a Christian ako ocenený architekt
pracuje do neskorých nočných hodín. Ale práce už stačilo. Azúrové
pobrežie, teš sa na nás!

našu dovolenkovú trasu. Práve preto som šiel prvý, aby som si mohol
poriadne vychutnať dynamické jazdné vlastnosti nášho nového auta na
opustených uliciach.

Na predmestí dážď zoslabne a stierače automaticky spomalia, takže sa
môžem stále plne sústrediť na cestu pred sebou. Paríž nechávame za sebou
Keď sa priblížime k nášmu novému vozidlu Lexus RX 450h F SPORT, a pred nami sa ako čarovný koberec otvára diaľnica A6.
kľučky na dverách sa rozžiaria jemným svetlom. Typické privítanie v štýle
„omotenaši“. Dozvedel som sa, že pojem omotenaši má pre značku Lexus Asi o hodinu neskôr sa zobudí Christian a poznamená, aké je jeho predné
špeciálny význam a z japončiny sa prekladá ako „pohostinnosť a zdvorilá sedadlo pohodlné. Malo by byť. Sedadlá boli totiž navrhnuté tak, aby
úslužnosť“. Ide o starodávny koncept, ktorý opisuje schopnosť jednotlivca zmierňovali tlak na sedacie kosti. Ešte lepšiu oporu zabezpečuje integrovaný
predvídať potreby druhých. Poďme sa pozrieť na to, ako si nový model RX penový materiál inšpirovaný motoristickým športom. Navyše sa vyznačujú
poradí s dvomi zaneprázdnenými a náročnými Parížanmi.
aj nádhernou povrchovou úpravou, keďže len sedemnásť remeselníkov –
v celej spoločnosti Lexus – má potrebnú zručnosť na prešívanie kože pre
Otvoríme zadné dvere a víkendové tašky spolu s notebookmi uložíme do model RX.
priestoru na nohy. Christian s plnými rukami len vsunie nohu pod dvere
batožinového priestoru a tie sa plynulým pohybom poslušne otvoria. Do Keď na východe vykukne slnko, zastavíme sa, aby sme si dali niečo na pitie
batožinového priestoru sa bez problémov zmestia naše hliníkové kufre a croissant. Pokračujeme v ceste a občerstvenie si uložíme do držiakov
s nálepkami leteckých spoločností. Načiahnem sa po inteligentný kľúč. nápojov na stredovej konzole. Vždy ma fascinoval interiérový dizajn, takže
Idem šoférovať ako prvý, Christian sa potrebuje vyspať.
si všimnem 3-bodovú oporu, ktorá udržiava poháre všetkých veľkostí
v bezpečnej polohe a je vystlaná mimoriadne priľnavým neoprénovým
Služba Apple CarPlay® v okamihu rozpozná môj smartfón a na veľkej materiálom na pridržiavanie fliaš. Vďaka tomu dokážete zložiť viečko z pohára
12,3" centrálnej obrazovke modelu RX sa zobrazia moje aplikácie. Šikovný bezpečne jednou rukou. K dispozícii je tiež posuvný mechanizmus na úpravu
detail. Keď v takmer nehlučnom elektrickom režime opúšťame Námestie výšky. Už vás nebudú trápiť nestabilné fľaše, či už vysoké alebo nízke.
Sv. Tomáša Akvinského, ťuknem na ikonu „Waze“, aby som naplánoval
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„Hudba?“ spýta sa Christian s úsmevom na tvári a pustí môj obľúbený zoznam
skladieb zo služby Spotify na skvelom prémiovom systéme priestorového
zvuku Mark Levinson® s 15 reproduktormi. Hudba upokojuje naše duše
a kilometre nám rýchlo ubiehajú. Popri tom nám RX 450h F SPORT ponúka
dokonale vyvážené prepojenie jazdy na benzín a elektrický pohon. A keďže
ide o hybridný pohon bez nutnosti dobíjania Lexus, nemusíme vôbec
zastavovať a dobíjať. Namiesto toho zdolávame kilometer za kilometrom
a užívame si cestou na juh sebavedomé jazdné vlastnosti modelu RX.

pokožku a vlasy. Zobudím sa svieži, takmer v cieli našej cesty. Vďaka
aplikácii Waze sme sa vyhli veľkým dovolenkovým zápcham a ostal nám
čas akurát na to, aby sme našim priateľom cez WhatsApp odpovedali, kedy
podľa odhadu dorazíme.

Prichádzame ako prví. Ostatní uviazli v zápche. Ešte než sa vybalíme,
Christian mi poskytne súkromnú prehliadku našej úžasnej luxusnej vily. Pozná
tu každý kút, od špičkovej francúzskej kuchyne až po dlaždice z kararského
mramoru v kúpeľni. Dva roky navrhoval tento dom pre zámožného parížskeho
Christian ma vystriedal za volantom a ja si môžem takto neskoro popoludní klienta. Táto dovolenka je od neho akýmsi druhom poďakovania.
trochu zdriemnuť. Matne si spomínam, ako si nastavuje klimatizáciu, ktorá
v modeli RX ponúka funkciu osobného asistenta. Za pomoci technológie Pre mňa sa však skutočný luxus začal už dnes ráno, v našom novom
Nanoe® čistí vzduch v kabíne a zbavuje sedadlá zápachu, pričom hydratuje vozidle Lexus RX.

RX
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JAZDA

Cesta horským masívom Chapman’s Peak, užná Afrika. Ak ste si do
vyhľadávača niekedy zadali výraz „najpôsobivejšie cesty na svete“,
pravdepodobne ste už o nej počuli. Nachádzam sa v novom modeli Lexus
RX na prepychovom sedadle spolujazdca a za volantom sedí ošiaki Ito,
jeden z elitnej skupiny testovacích jazdcov spoločnosti Lexus. Mám s ním
urobiť rozhovor o tomto aute, ale aby som pravdu povedal, pri nádherných
scenériách, ktoré sa nám odvíjajú pred čelným sklom, nenachádzam slová.
Pred nami sa kľukatí cesta doslova vyrezaná do samotného priečelia útesu.
Hore sa vypínajú končiare a stovky metrov pod nami tmavomodrý Atlantik
vybieha do krásnych zálivov.
Hoci cesta je veľmi úzka a zákruty prichádzajú jedna za druhou, v tomto
veľkom SUV sa cítim mimoriadne bezpečne. A čo sa týka zručnosti môjho
vodiča: stať sa majstrovským jazdcom „Takumi“ v spoločnosti Lexus si
vyžaduje mnoho, ba až desiatky rokov praxe. Preto sa niet čo čudovať,
že dokážu jazdiť rovnako, ako keď husľový virtuóz hrá na stradivárkach.
Posúvajú vozidlo až na hranice možností a vedia odhaliť drobné nedostatky,
ktoré menej skúseným unikajú.
Pán Ito zastaví vozidlo RX na jednej z vyhliadok, ktorá ponúka veľkolepý
výhľad na more. V popredí vidím farebnú rybársku loď, a – nie som si úplne
istý – nepláva tamto skupinka veľrýb smerujúca do hlbších vôd?
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„Táto cesta je stavebné majstrovské dielo,“ poznamená a jemne prinavráti
moju pozornosť k aktuálnej úlohe. „Postaviť niečo také vyžaduje obrovské
odhodlanie prekonať všetky prekážky. To obdivujem. A nie je to zlé miesto,
aby som vám mohol predviesť, čo nový model RX dokáže – jeho dynamiku
aj postoj. Keď budete pripravený, chcem, aby ste si to vyskúšali.“

Má pravdu. Cítim jednotu s vozidlom, puto. V skutočnosti ma tento zážitok
tak pohltil, že len napoly vnímam, čo mi hovorí o tom, ako to tím pracujúci
na modeli RX všetko dokázal – mimoriadne tuhú karosériu či nekonečné
dolaďovanie podvozka a riadenia na testovacích tratiach, mestských cestách
a horských priechodoch na celom svete. Keď však spomenie, že výsledkom
je výrazne vylepšené ovládanie, súhlasne prikyvujem.

Tomuto pozvaniu nemienim protirečiť a vkĺznem na sedadlo vodiča. Už
samotný volant v rukách ma upokojuje. Svojím tvarom mi dokonale sadne do
ruky, akoby presne vedel, kde musím mať prsty, aby som ho držal ideálnym
spôsobom. Rozbehnem sa, najprv opatrne, ale presné reakcie modelu RX
mi veľmi rýchlo dodajú odvahu trochu pridať. Keď otočíte volantom, auto
okamžite poslúchne, pričom zákruty zdoláva mimoriadne ladne a plynulo.

Táto cesta (ktorú miestni nazývajú jednoducho „Chappies“) poskytuje takmer
po každom kilometri príležitosť zastaviť na miestach, kde môžete vystúpiť
a obdivovať výhľad, kvôli ktorému sem ľudia cestujú tisíce kilometrov, len
aby ho videli. Pán Ito naznačí, že keď zatiahneme na kraj a chvíľu počkáme,
môžeme si pozrieť západ slnka, na ktorý nikdy nezabudnem. Čo teraz?
Nezabudnuteľný západ slnka? Alebo pokračovať v novom RX ďalej po
Úsmev na mojej tvári je pre pána Ita podnetom, aby mi povedal viac jednej z najúžasnejších ciest sveta? Ťažké rozhodnutie.
a pomohol mi interpretovať to, čo práve zažívam. „Nemali sme v pláne
vytvoriť športiak,“ hovorí, „toto vozidlo však jazdí nesmierne uhladeným
a kultivovaným spôsobom. Všimnite si, ako sebavedome a stabilne pôsobí,
dokonca aj v týchto ostrých zákrutách. Ťažko sa to vyjadruje slovami, ale
povedal by som, že poskytuje pocit intenzívneho potešenia a istoty pri
riadení.“

RX
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STVORENÝ PRE VÝKON
Hlavný konštruktér modelu RX Takeaki Kato sa usiloval o dokonalosť,
a to nielen pri samotnom návrhu vozidla: „Povedal som môjmu tímu, aby
nenechali kameň na kameni a novému modelu RX vštepili ešte viac potešenia
z jazdy.“ Napríklad po testovaní aerodynamických vlastností vo veternom
tuneli dostalo vozidlo hliníkovú kapotu a hliníkové dvere batožinového
priestoru, aby bolo ešte ľahšie a obratnejšie.
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V snahe vytvoriť ešte tuhší podvozok sme vo väčšej miere využili lepiace
technológie a technológie laserového zvárania, vďaka čomu sme dosiahli
nižšie vibrácie. Nakoniec sme zvýšili tuhosť náprav a skonštruovali nový
stabilizátor pre zadnú nápravu. Potom nastúpili naši majstrovskí jazdci
„Takumi“, ktorí nový RX mesiace dolaďovali, aby poskytoval viac istoty pri
manévrovaní a úžasne hladkú jazdu.

VÝKON

ADAPTÍVNE VARIABILNÉ ODPRUŽENIE
Ostrejšiu a kultivovanejšiu jazdu v štýle F SPORT si môžete vychutnať so
systémom adaptívneho variabilného odpruženia, ktorý reguluje tlmiacu silu
na všetkých štyroch tlmičoch v priamej odozve na štýl jazdy a prevládajúce
podmienky na ceste – poskytuje neuveriteľných 650 rôznych nastavení
odpruženia. Nový model RX 450h F SPORT má na prednej aj zadnej
náprave namontované výkonné stabilizátory, ktoré zabezpečujú lepšiu
odozvu pri manévrovaní.

POHON VŠETKÝCH KOLIES/E-FOUR
Kým RX 300 s Aktívnym riadením krútiaceho momentu AWD poskytuje
optimalizované rozdelenie výkonu v rozmedzí od 100:0 do 50:50 medzi
prednou a zadnou nápravou, všetky modely RX 450h sú vybavené
technológiou E-FOUR. Súčasťou inovačného pohonného systému je
elektromotor s výkonom 50 kW na zadnej náprave, ako aj elektromotor
s výkonom 123 kW a zážihový motor V6 na prednej náprave, vďaka čomu
technológia E-FOUR poskytuje okamžitý krútiaci moment na požiadanie
vždy, keď je najviac potrebný.

RX
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REMESLO
Nie je nezvyčajné, že si návštevníci renomovanej výrobnej prevádzky Lexus môžu čo i len dotknúť vozidla na výrobnej linke, vyškolení a certifikovaní
v Kjúšú v juhozápadnom aponsku zrazu uvedomia svoje ľudské chyby podľa presných pravidiel,“ vysvetľuje môj sprievodca. „Naším myslením je
a nedostatky. Tu je povolená len dokonalosť.
postaviť každé vozidlo tak, akoby bolo naše vlastné.“
Továreň v Kjúšú, obklopená lesmi tretieho najväčšieho ostrova aponska, je
miestom výroby nového modelu Lexus RX. e prezentovaná ako najlepšia
automobilová továreň na svete a ja som dostal ojedinelú pozvánku nazrieť
za jej brány.
Sprievodcu závodom mi robí „Takumi“, jeden z uznávaných remeselných
majstrov značky Lexus, ktorého rukami (doslova) prechádza každé luxusné
SUV RX. Aby mohli zostať na projekte, musia majstri „Takumi“, známi svojím
citom pre detail, pravidelne preukázať svoju zručnosť poskladaním origami
mačky za menej ako 90 sekúnd svojou nedominantnou rukou. Inde vo
svete by sa to mohlo zdať prehnané, dokonca nezmyselné. Tu je to súčasť
rutiny. „Sme tak trochu posadnutí presnosťou,“ smeje sa môj hostiteľ. „Ale
je to zdravá posadnutosť.“ Rozsah tejto posadnutosti je odhalený, keď
opisuje mimoriadne opatrenia, ktoré v továrni vykonávajú, aby odstránili
prach a iné nežiaduce látky.

Zostavenie jedného vozidla RX trvá celých 24 hodín. Každé vozidlo
prechádza z karosárne do lakovne a potom do montážnej haly, kde
robotníci a roboty pracujú bok po boku ako hypnotizujúci kus umenia.
Autá sa kontrolujú na každom úseku. Osvietené veľmi silnými žiarivkami
sa podrobia podrobnému skúmaniu najmenších nedokonalostí.
Pri výrobe nevzniká žiaden odpad. Lisovňa vyprodukuje denne takmer
100 000 kusov jednotlivých dielov a spracuje viac ako 100 ton oceľového
plechu. Žiaden kus kovu sa neodhodí – všetko sa zhromažďuje, recykluje
a opätovne používa. Spolu s nízkymi emisiami modelu RX je to impozantná
demonštrácia environmentálneho zamerania v závode Lexus.

Vozidlo vychádza z linky, je čas na záverečnú kontrolu. Citlivé ruky
prehmatajú celý výrobok, klopkajú po skrutkách, aby začuli akýkoľvek
náznak voľnosti, prechádzajú kontúry, aby zacítili akékoľvek neštandardné
medzery. Pred odovzdaním sa každý nový RX podrobí testu „tajfún“ –
Napríklad každý, kto vkročí do hermeticky uzatvorenej lakovne, musí najprv vysokotlakovému vodnému prúdu, a dôkladnej 30 km skúšobnej jazde,
prejsť nie jednou, ale dvomi vákuovými komorami na odstránenie častíc pri ktorej sa preverí vyhotovenie a precíznosť.
z vlasov a kombinézy. Myslíte si, že to už naozaj stačí? Nie, nie: vo vnútri vás
čaká obrovská vodná clona – prezývaná „Niagara“ – aby ďalej eliminovala Aby človek docenil precíznosť, ktorá tu panuje, musí ju vidieť. Pri poslednom
akékoľvek čiastočky prachu, ktoré sa dostali cez komory.
pohľade na tancujúce roboty mi môj sprievodca „Takumi“ hovorí, že Kjúšú
je továreň s najvyššou výkonnosťou na svete a: „Stavia najspoľahlivejšie
Priestoru dominuje ticho a koncentrácia. Mám pocit, že som v laboratóriu, SUV,“ dodáva. V jeho hlase je pýcha, pýcha na jeho prácu. A je na mieste.
alebo v knižnici. „Všetci pracovníci, ktorých vidíte, boli pred tým, ako sa
18
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REMESELNÁ ZRUČNOSŤ

LUXUS V TROCH RADOCH
Nové 6 alebo 7-miestne modely RX 450hL
sú verné našim zásadám skvelého remeselného
spracovania a pohostinnosti „omotenaši“. Preto
boli zámerne navrhnuté s predĺženou zadnou
časťou karosérie, čo prináša dodatočný priestor
a vyššiu úroveň praktickosti. Zvážili sme každý
jeden detail, aby dodatočné sedadlá hladko
fungovali a boli rovnako luxusné a príjemné ako

02

zvyšok vozidla. Sedadlá úplne vzadu môžete
zdvihnúť alebo sklopiť pomocou elektrického
ovládania, resp. keď potrebujete viac miesta na
nohy, posunúť dozadu alebo dopredu o 95 mm.
Aj systém klimatizácie nového modelu RX ponúka
samostatné ovládacie prvky pre cestujúcich
v treťom rade.

01 Kapitánske sedadlá modelu RX L, ktoré sú
súčasťou paketu Plus, poskytujú nielen viac miesta
a teda aj komfortu pre pasažierov v druhom rade,
ale aj jednoduchšie nastupovanie pre pasažierov
v treťom rade, pretože vytvárajú prechodnú uličku
širokú viac ako 17 cm.
02 Len 17 remeselníkov Lexus má kvalifikáciu na
prešívanie kožených sedadiel modelu RX.
03 Model RX 450hL ponúka praktickosť šesť alebo
sedemmiestnej konfigurácie.

03
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TECHNOLÓGIE
01 Mimoriadne široký farebný projekčný displej
02 Nový ovládač v podobe dotykového panela
03 Nový 12,3" dotykový displej
04 Užívajte si hladký prístup k smartfónu a mobilitu
prostredníctvom služieb Apple CarPlay®
a Android Auto® a novej aplikácie Lexus Link.

PREPOJENIE S BUDÚCNOSŤOU
Usaďte sa do sedadla vodiča, kde si rýchlo nájdete
svoju dokonalú polohu za volantom. Sedadlo je
mimoriadne pohodlné a ponúka vám ideálny
výhľad na cestu pred vozidlom. S koženým, ručne
prešívaným volantom v rukách si môžete vychutnať
športové radenie pomocou páčok.
Ergonomická palubná doska modelu RX je
navrhnutá tak, aby čo najmenej odpútavala
pozornosť vodiča. Obsahuje rôzne inovácie, ako
napríklad projekčný displej. Tento nenápadne
umiestnený displej premieta kľúčové údaje
a výstrahy na čelné sklo v jasných a ostrých
farbách, vďaka čomu ich ľahko prečítate aj
v jasnom slnečnom svetle.
Vodič a predný spolujazdec môžu s novým
modelom RX bez problémov komunikovať, a to

02

buď prostredníctvom centrálnej 12,3-palcovej
dotykovej obrazovky multimediálneho systému,
pomocou dotykového panela na stredovej konzole,
alebo hlasovými povelmi. Svoj smartfón si môžete
zosynchronizovať so službou Apple CarPlay®
alebo Android Auto®, prípadne pomocou novej
aplikácie Lexus Link získate rôzne funkcie
mobility, ako je napríklad sledovanie cesty
a štatistika jazdy, navigácia do konečného cieľa
po zaparkovaní, správa starostlivosti o vozidlo
Lexus či kontaktovanie záchrannej služby po
nehode.

zhora spolu s vodiacimi čiarami, ktoré vám pomôžu
pri manévrovaní v stiesnených priestoroch.

A aby si vodič aj cestujúci jazdu maximálne užili,
môžu počúvať prémiový systém priestorového
zvuku Mark Levinson® s 15 reproduktormi. Tento
systém vybavený technológiou GreenEdge™
bol vytvorený na mieru podľa akustických
vlastností kabíny modelu RX, čo si vyžiadalo
niekoľko tisíc hodín laboratórnych testov. Ponúka
bezkonkurenčný 7.1-kanálový zážitok na úrovni
domáceho kina, ešte vylepšený technológiou
Clari-Fi™, ktorá obnovuje zvuk stratený pri
azdu v meste uľahčuje panoramatický monitor, digitálnej kompresii na formát MP3. Výsledkom
ktorý poskytuje takmer 360° pohľad na okolie je mimoriadne verná reprodukcia zvuku.
celého vozidla sprostredkovaný niekoľkými
kamerami. Navyše vytvára virtuálny 3D obraz
modelu RX, pričom ho zobrazuje pri pohľade

03

04

01
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TRINÁSŤ
SVETELNÝCH ROKOV

Tokio. e čas zhlboka sa nadýchnuť. Do štvrte Šinagawa vchádza môj bol ideálnym vozidlom na predstavenie tohto pokroku,“ povedal.
rýchlovlak Šinkansen. Životne dôležitý orgán, ktorý spája toho úžasné
megamesto s 38 miliónmi obyvateľov. Pri východe zo stanice ma pohltí Tieto nové pokročilé svetlomety nesú názov „systém adaptívnych diaľkových
záplava administratívnych pracovníkov, ktorí si po práci idú niekam vyraziť. svetiel typu BladeScan™ (AHS)“ alebo skrátene „systém AHS typu
BladeScan™“. Výrazne zvyšujú viditeľnosť cesty pred vozidlom a dokážu
Zúfalo sa snažím zorientovať v záplave nespočetných zvukov a neónových rýchlejšie zaznamenať chodcov a dopravné značky než ktorýkoľvek
svetiel, ktoré sa valia zo všetkých strán, keď zrazu zbadám svoj cieľ: ústredie z predošlých systémov.
spoločnosti Koito Manufacturing Co. Ltd., ktorá je priekopníkom v oblasti

technológií osvetlenia a čiastočne vo vlastníctve automobilky Lexus. Pri
zbežnom preskúmaní priestoru recepcie sa dozvedám, že spoločnosť
založili v roku 1915 na výrobu svetiel pre lokomotívy. Zakladateľ Genrokuro
Koito neskôr prešiel na výrobu automobilových svetlometov a z Koito
Manufacturing vybudoval globálny podnik.

Dozvedel som sa, že spoločnosti Lexus a Koito Manufacturing začali na
predchodcovi technológie BladeScan™ prvýkrát pracovať v roku 2006.
Ich cieľom bol obrovský posun výkonnosti svetlometov, ktorý by umožnil
presné ovládanie bez zvýšenia počtu svetelných zdrojov. Pokrok bol však
pomalý a vývoj sa zastavil, keď sa konštruktéri snažili nájsť vhodnú inšpiráciu.

Vystavené exponáty vzdávajú hold dlhodobej spolupráci so spoločnosťou
Lexus – počnúc priekopníckym systémom adaptívneho predného osvetlenia
v modeli RX 300 z roku 2003 až po prvé LED svetlomety na svete vo
vlajkovom sedane LS 600h z roku 2007. Moju pozornosť pritiahne výstavka
kultových zadných svetiel zo športového kupé LC. Inšpirujú sa urýchľovačmi
(afterburners) prúdových bojových lietadiel a premietajú fascinujúce
a nekonečné odrazy motívu písmena „L“ typického pre značku Lexus.

Chcelo to prielom. Ten prišiel, keď si tím namiesto laserových svetiel vybral
ako svetelný zdroj LED diódy. LED diódy však na rozdiel od laserových
svetiel vyžadujú špeciálne zrkadlo, ktoré znižuje rozptyl svetelných lúčov.
To zasa znamenalo ďalšiu výzvu: ako zabezpečiť pohyb zrkadla vo vysokej
rýchlosti? Riešenie priniesol nepravdepodobný a úplne nesúvisiaci projekt,
na ktorom pracovali.

Prichádza môj hostiteľ a s hlbokým japonským úklonom si vymeníme vizitky:
„Konštruktér Satoši amamura“. Formality postupne vystrieda nadšenie, keď
pán amamura začne vysvetľovať, ako bol hlavný konštruktér modelu RX
Takeaki Kato odhodlaný stanoviť s SUV modelom Lexus nové štandardy
za pomoci najmodernejšej technológie osvetlenia.

„Niekedy, ak ste trpezliví, sa veci stanú úplnou náhodou. V tomto prípade
bol inšpiráciou, ktorú sme potrebovali, práve tvar chladiaceho ventilátora
LED. Čerpali sme z tohto riešenia a vyvinuli nový druh zrkadla v tvare
ventilátora, ktoré odráža svetlo LED diód,“ spomína pán amamura.

V roku 2015 mal tím pracujúci na technológii BladeScan™ plné ruky práce
v prípravou výroby… a plno obáv, či lopatkové zrkadlo vydrží neustále
„Po trinástich rokoch vývoja (číslo pre efekt niekoľkokrát zopakuje) sme boli otáčanie vysokou rýchlosťou až 6000 otáčok za minútu.
pripravení odhaliť naozaj priekopnícke nové svetlomety. Nový model RX
24
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AKO FUNGUE SYSTÉM AHS TYPU BLADESCAN™?
Systém AHS typu BladeScan™ pomáha vodičom lepšie a na väčšiu
vzdialenosť rozpoznávať chodcov a dopravné značky bez oslňovania
vodičov protiidúcich vozidiel. Tým prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na
cestách počas jazdy v noci. Funguje tak, že svetlo z dvanástich LED diód
sa premieta na lopatky dvoch polkruhových zrkadiel, ktoré sa otáčajú
rýchlosťou 6000 otáčok za minútu, a následne prechádza cez priehľadné
kryty svetlometov. LED diódy rýchlo pulzujú v dokonalej zhode s rotujúcimi
zrkadlami. Tým sa dosahuje precíznejšie ovládanie aj širšie osvetlenie než
v prípade predošlých systémov.

„Pre elektromotor technológie BladeScan™ sme zvolili vysokovýkonné
guľôčkové ložiská, upravili rotačnú rovnováhu a ťažisko motorčeka. Vďaka
tomu sme bez problémov zvládli testy odolnosti s dĺžkou vyše 10 000
hodín,“ vysvetľuje pán amamura.

„Bola to dlhá a náročná cesta. Tím to počas posledných trinástich rokov
niekoľkokrát takmer vzdal. Myslím, že po všetkej tej práci a pokroku, ktorý
sme dosiahli, je vhodné, aby sa systém AHS typu BladeScan™ prvýkrát
predstavil práve v novom priekopníckom modeli RX,“ dodáva pán amamura.

Nový systém svetlometov modelu RX sa podrobil viacerým nočným
testom v aponsku aj Severnej Európe kvôli obavám z toho, že počas
snehových búrok by sa mohlo zdať, že svetlá blikajú. Okrem toho pracoval
tím aj na odstránení prípadných interakcií medzi svetlometmi BladeScan™
a kamerou, ktorú využívajú funkcie systému Lexus Safety System+, ako
napríklad prednárazový bezpečnostný systém a systém rozpoznávania
dopravných značiek.

Dostávame sa na koniec príbehu technológie BladeScan™. Pán amamura
ma ako dokonalý hostiteľ pozve, aby som s ním a niekoľkými kolegami zašiel
na obed do miestnej reštaurácie .
„Aby sme vám mohli vysvetliť, čo plánujeme na ďalších trinásť rokov,“
poznamená so šibalským úsmevom na tvári.

Ďalšiu veľkú prekážku predstavovali úvahy o dizajne a montáži. Pre nový
model RX vytvorili dizajnéri užšie svetlomery, aby dosiahli elegantnejší
vzhľad. Okrem dvanástich LED diód teraz museli zakomponovať aj lopatkové
zrkadlo a chladiaci ventilátor. Tím po rozsiahlom testovaní dosiahol dokonalú
rovnováhu špičkového osvetlenia, dokonalej bezpečnosti a skvelého dizajnu.

RX
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PRIEKOPNÍCKY
LEXUS SAFETY SYSTEM+

Systém Lexus Safety System+ by sa za žiadnych okolností nemal považovať za náhradu vašich vodičských zručností za
volantom. Pred používaním systému si pozorne prečítajte pokyny a pamätajte si, že za bezpečnosť je vždy zodpovedný
vodič. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Obráťte sa
na miestneho autorizovaného predajcu Lexus.

26
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Nech už sa vydáte kamkoľvek, je upokojujúce vedieť, že jazdíte v jednom
z najbezpečnejších vozidiel, aké boli kedy vyrobené. Nový model RX je
vybavený najnovším systémom Lexus Safety System+ obsahujúcim vyspelé
technológie, ktoré pomáhajú predchádzať trom z najčastejších druhov
nehôd: nárazom zozadu; opusteniu jazdného pruhu a zrážkam s chodcami
a cyklistami.
Pri jazde po preplnených diaľniciach alebo dochádzaní do práce a z práce
je hlavným nebezpečenstvom vybočenie do iného jazdného pruhu alebo
nepovšimnutie si spomalenia dopravy. Preto keď začnete prechádzať do
iného jazdného pruhu, RX začne ihneď monitorovať vozidlá vzadu pomocou
systému sledovania slepého uhla, prípadne ak vozidlo vpredu zabrzdí, systém
spomalí za pomoci dynamického adaptívneho tempomatu.

Model RX má vo výbave tiež systém rozpoznávania dopravných značiek,
ktorý získava informácie z dopravného značenia pred vozidlom. Ďalej systém
AHS typu BladeScan™, ktorý v noci osvetľuje chodcov, zvieratá a vozidlá
pred vami, a tiež asistenta poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu, ktorý
je užitočný najmä pri zatáčaní alebo jazde po diaľnici.
Pri prechode cez rušnú nákupnú štvrť v centre mesta budete modelu RX
vďační za prednárazový bezpečnostný systém. Za pomoci milimetrového
radaru a stereokamery dokáže reagovať na cyklistu, ktorý vám cez deň
náhle vojde do cesty, či zaregistrovať chodcov v noci. Ak zaznamená
nebezpečenstvo, zobrazí upozornenie na projekčnom displeji (HUD),
aby ste mohli prijať vhodné opatrenia a predísť nárazu. A ak napriek tomu
nezareagujete, model RX zvýši brzdný tlak, aby pomohol zabrániť zrážke.

RX
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V tejto brožúre vás pozývame na vzrušujúci zážitok vybrať si svoj nový
Lexus RX. Nový model prezentuje to najnovšie z dizajnu automobilky
Lexus. Ponúka prepracovanejšiu verziu masky chladiča charakteristickú
pre značku Lexus, užšie LED svetlomety s trojitým dizajnom a zadné LED
svetlá s novým motívom písmena „L“.

Všetky modely RX sú vybavené najnovším systémom Lexus Safety System+.
eho súčasťou je prednárazový bezpečnostný systém, ktorý teraz dokáže
zaznamenávať chodcov aj v noci a cyklistov počas dňa. Ďalej asistent
poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu, ktorý pomáha zachovávať správny
smer vozidla, a tiež systém adaptívnych diaľkových svetiel typu BladeScan,
ktorý osvetľuje chodcov, zvieratá a vozidlá v noci. Patria sem i systém
Bez ohľadu na to, ktorý pohon si vyberiete - priekopnícky hybrid bez rozpoznávania dopravných značiek a dynamický adaptívny tempomat.
nutnosti dobíjania alebo dynamický benzínový motor - nový Lexus RX vám
ponúkne veľa zábavy za volantom kamkoľvek sa vyberiete.
Ak vyžadujete flexibilitu, ktorú poskytujú tri rady sedadiel, môžete si vybrať
variant RX 450hL so 6 alebo 7 sedadlami. Dynamická verzia RX F SPORT
Z interiéru modelu RX vyžaruje nebývalá úroveň luxusu. Veľká 12,3" zasa ponúka exkluzívne spracovanie charakteristickej masky chladiča,
dotyková obrazovka multimediálneho systému poskytuje intuitívnejšiu obsluhu citlivejšie zavesenie kolies, osobitý interiér a disky s výrazným dizajnom.
a prostredníctvom služieb Apple CarPlay® a Android Auto® tiež prístup
k niektorých aplikáciám vášho smartfónu. Veľmi precízne prešívanie kože
a materiály vyrobené majstrami „Takumi“ dodávajú kabíne nádych modernej
elegancie a kultivovanosti.
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RX 300 | RX 450h | RX 450hL

01. MODEL

02. STUPNE VÝBAVY

03. PRVKY VÝBAVY

04. TECHNOLÓGIE

Vyberte si benzínový model RX 300,
priekopnícky hybrid bez nutnosti
dobíjania RX 450h alebo elegantný
variant RX 450hL so 6 alebo 7
sedadlami.

Ktorá verzia RX sa najviac hodí
k vášmu životnému štýlu? Vyberte
si zo stupňov výbavy Comfort,
Executive, F SPORT a Luxury.

Objavte úžasnú úroveň štandardnej
výbavy a mimoriadne doplnkové
funkcie, ktoré sú k dispozícii pre vaše
nové luxusné SUV RX.

Zistite viac o technológiách modelu
RX, ako je systém Lexus Safety
System+, navigácia Lexus Premium
Navigation či pripojenie Lexus Link.

Strany 30-37

Strany 38-39

Strany 40-43

Strany 44-48

05. F SPORT

06. PRÍSLUŠENSTVO

07. FARBY

08. TECHNICKÉ ÚDAE

Ak si chcete vychutnať ešte väčší zážitok Preskúmajte ponuku príslušenstva
z dynamickej jazdy, vyberte si model od spoločnosti Lexus a užite si
RX 300 F SPORT alebo RX 450h s luxusným SUV RX ešte viac zábavy.
F SPORT.

Vyberte si obľúbenú farbu exteriéru
a interiér vyrobený majstrami
„Takumi“, v ktorom sa budete cítiť
ako doma vždy, keď si sadnete za
volant svojho nového RX.

Skôr než si objednáte svoj nový RX,
preštudujte si všetky hlavné technické
údaje modelov RX 300, RX 450h
a RX 450hL.
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MODEL

RX 300
Dynamický model RX 300 poháňa nový preplňovaný zážihový motor so
zdvihovým objemom 2,0 litra, ktorý vám poskytne mimoriadnu výkonnosť
a zároveň aj veľmi nízku spotrebu paliva vďaka inovovanému ventilovému
rozvodu D-4ST a chodu motora v Atkinsonovom cykle. Voličom jazdných
režimov si podľa svojej momentálnej nálady môžete nastaviť jazdný režim
vozidla, šesťstupňová automatická prevodovka je doplnená presným
a rýchlym sekvenčným radením prostredníctvom pádiel pod volantom. Model
RX 300 testovaný v skutočne extrémnych podmienkach disponuje výkonom
238 k a krútiacim momentom 350 Nm. K dispozícii je s pohonom predných
alebo všetkých kolies.

Lak karosérie Sivá Mercury,
20" zliatinové disky.

32

RX

MODELY

RX 450h
Nový hybrid bez nutnosti dobíjania RX 450h, poháňaný našou priekopníckou
hybridnou technológiou, inteligentne kombinuje prácu 3,5-litrového
zážihového motora V6 s dvomi elektromotormi, pričom sa výkon plynulo
prenáša na všetky štyri kolesá. Okamžitý krútiaci moment elektromotorov
umožňuje zrýchliť na 100 km/h za 7,7 sekundy, pričom vozidlo produkuje
emisie CO2 len na úrovni 172 g/km. Pri nižšej rýchlosti sa RX 450h často
prepne do elektrického režimu, v ktorom jazdí takmer nehlučne, pričom
nespotrebúva žiadne palivo a nevytvára žiadne emisie CO2 ani NOX.
Hybridný akumulátor modelu RX 450h nevyžaduje nabíjanie a zaberá
minimum miesta, vďaka čomu má vozidlo veľkorysý batožinový priestor.
V konečnom dôsledku vás určite ohromí, ako málo stojí prevádzka a servis
vášho modelu RX 450h v porovnaní s bežnými luxusnými SUV.

Lak karosérie Titánová Sonic,
20" zliatinové disky.
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MODELY | ZÁŽIHOVÉ

01. 2,0-LITROVÝ PREPLŇOVANÝ MOTOR
Preplňovaný zážihový motor Lexus so zdvihovým objemom 2,0 litra
vybavený hlavou valcov s kvapalinovým chladením, integrovaným výfukovým
potrubím a turbodúchadlom typu twin-scroll poskytuje rýchlu odozvu
plynového pedálu a mimoriadny výkon. Zároveň disponuje inovatívnym
systémom časovania ventilov, ktorý zvyšuje hospodárnosť. Tento motor
testovaný v skutočne extrémnych podmienkach disponuje výkonom 238 k
a krútiacim momentom 350 Nm. Emisie CO2 v kombinovanej prevádzke
sú len 218 g/km* a spotreba paliva 9,6 l/100 km*.
* Platí pre stupeň výbavy Comfort s 18" zliatinovými diskami.
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MODEL

01. 3,5-LITROVÝ ZÁŽIHOVÝ MOTOR
Súčasťou pohonného systému Lexus Hybrid Drive v novom hybridnom
vozidle bez nutnosti dobíjania RX 450h sú 3,5-litrový zážihový motor V6
pracujúci v Atkinsonovom cykle a dva vysokovýkonné elektromotory. Tento
systém poskytuje skvelý výkon, a pritom je šetrný k životnému prostrediu.
V kombinovanej prevádzke dosahuje emisie CO2 už od 172 g/km a spotrebu
paliva od 7,6 l/100 km. Počas brzdenia alebo spomaľovania vozidla tieto
dva elektromotory zachytávajú kinetickú energiu, ktorú premieňajú na
elektrickú energiu. Tá sa ukladá do kompaktného hybridného akumulátora
(pod zadnými sedadlami) na neskoršie použitie pri jazde v elektrickom
režime alebo prudkej akcelerácii.

02. HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR
Hybridný akumulátor s inovačným deleným dizajnom sa nachádza pod
zadnými sedadlami, aby neuberal z batožinového priestoru, a dodáva
vysoký výkon v pomere k svojej hmotnosti. Nový RX 450h dobíja hybridný
akumulátor podľa potreby – využíva na to elektrickú energiu, ktorá sa generuje
počas jazdy a pri brzdení. Preto sa nemusí nabíjať z externého zdroja.
03. HYBRIDNÁ PREVODOVKA
Predný elektromotor s výkonom 123 kW, generátor a mechanizmus
rozdeľovania výkonu v modeli RX 450h nie sú o nič väčšie než bežná
automatická prevodovka, a všetky sú zapuzdrené v jednej mimoriadne
kompaktnej hybridnej prevodovke. Toky energie reguluje pokročilá
jednotka riadenia výkonu, ktorá neustále optimalizuje rozdeľovanie výkonu –
z elektromotora, zážihového motora alebo oboch. V novom modeli RX 450h
má inovačný systém pohonu E-FOUR ďalší elektromotor s výkonom 50 kW
namontovaný na zadnej náprave, ktorý poskytuje okamžitý krútiaci moment
na požiadanie.

RX
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LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍANIA

JAZDA S HYBRIDOM LEXUS BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA

ŠTART A ROZAZD VOZIDLA
Pri rozjazde môžu výkonný predný a zadný elektromotor svižne zrýchliť
nový model RX 450h až do rýchlosti 65 km/h, pričom elektrická energia
sa bude čerpať z hybridného akumulátora. V tomto bode je vozidlo takmer
nehlučné, nespotrebúva benzín a neprodukuje emisie.
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BEŽNÉ AZDNÉ PODMIENKY
Pri rýchlostiach vyšších ako 65 km/h sa ticho zapojí zážihový motor
s hladkým chodom pracujúci v Atkinsonovom cykle, ktorému v prípade
potreby stále pomáhajú elektromotory. Prostredníctvom takmer dokonalého
rozloženia svojich zdrojov energie – zážihového motora a elektromotora –
poskytuje model RX 450h výnimočný pôžitok z jazdy s nižšími emisiami
a hospodárnou spotrebou paliva.

LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍANIA

MAXIMÁLNE ZRÝCHLENIE
Pri výraznom zrýchlení sa k elektromotorom okamžite pridá 3,5-litrový
zážihový motor. Spoločne prinášajú silný nárast krútiaceho momentu, čím
sa zabezpečí závratne rýchla lineárna akcelerácia presne v momente, keď
ju potrebujete.

BRZDENIE, SPOMALENIE, ZASTAVENIE
Pri spomalení alebo zastavení sa zážihový motor vypne a emisie sa znížia na
nulu. Pri brzdení alebo uvoľnení plynového pedála funkcia rekuperačného
brzdenia zachytáva kinetickú energiu, ktorá sa v iných autách stráca.
Premieňa ju na elektrickú energiu, ktorú ukladá v hybridnom akumulátore,
a to je dôvod, prečo je nový hybrid bez nutnosti dobíjania RX 450h vždy
pripravený vyraziť a nemusí sa nabíjať z externého zdroja.

RX
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STUPNE VÝBAVY

COMFORT*
Stupeň výbavy Comfort ponúka majiteľom modelu RX skvelý vzhľad
a úžasné možnosti pripojenia.

18" zliatinové disky, pneumatiky 235/65 R18
Charakteristická maska chladiča s motívom písmena L
Svetlomety, LED s automatickými diaľkovými svetlami (AHB)
Kožené čalúnenie

Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi
8" dotykový displej
Navigácia Lexus Premium Navigation

EXECUTIVE**
Stupeň výbavy Executive v novom modeli RX sa odlišuje jemnými zmenami
exteriéru a zároveň poskytuje vysoký komfort vo vnútri.

20" zliatinové disky, pneumatiky 235/55 R20
Charakteristická maska chladiča s motívom písmena L
Strešné okno s elektrickým posúvaním a vyklápaním
Svetlomety, LED s automatickými diaľkovými svetlami (AHB)

Kožené čalúnenie
Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi
12,3" dotykový displej
Navigácia Lexus Premium Navigation

F SPORT*
Tým, ktorí hľadajú dynamický vzhľad SUV, ponúka stupeň výbavy
F SPORT viaceré prvky, ako napríklad exkluzívne spracovanie
masky chladiča charakteristickej pre značku Lexus, disky v štýle F SPORT
a športové detaily interiéru.

20" zliatinové disky v štýle F SPORT, pneumatiky 235/55 R20
Charakteristická maska chladiča s motívom písmena L
Svetlomety, trojité LED so systémom AHS typu BladeScan™
Kožené čalúnenie, exkluzívne predné sedadlá v štýle F SPORT

Systém priestorového zvuku Mark Levinson® s 15 reproduktormi
12,3" dotykový displej
Navigácia Lexus Premium Navigation

LUXURY**
Dokonalý vzhľad, spracovanie a pohodlie.

20" zliatinové disky s chrómovou úpravou, pneumatiky 235/55 R20
Charakteristická maska chladiča s motívom písmena L
Svetlomety, trojité LED so systémom AHS typu BladeScan™
Čalúnenie semi-anilínovou kožou

* Dostupné v modeloch RX 300 a RX 450h.
** K dispozícii aj ako flexibilný model RX 450hL so 6 alebo 7 sedadlami.

Systém priestorového zvuku Mark Levinson® s 15 reproduktormi
12,3" dotykový displej
Navigácia Lexus Premium Navigation
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PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

01. 18" ZLIATINOVÉ DISKY
Tieto disky s 5 dvojitými lúčmi a strojovo opracovaným tmavosivým
metalickým povrchom dodávajú vozidlu nový, precízne vypracovaný vzhľad.
Sú štandardnou súčasťou výbavy Comfort.
02. 20" ZLIATINOVÉ DISKY
Dynamické disky s 5 dvojitými lúčmi a strojovo opracovaným
tmavostrieborným povrchom sú štandardnou súčasťou výbavy Executive.
03. 20" ZLIATINOVÉ DISKY
Tieto pôsobivé disky s 10 dvojitými lúčmi a chrómovým povrchom boli novo
navrhnuté pre model RX ako štandardná súčasť výbavy Luxury.

01

02

04. ELEKTRICKY OVLÁDANÉ DVERE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU S BEZDOTYKOVÝM PRÍSTUPOM
Na diaľku ovládané dvere batožinového priestoru sú veľmi praktické,
najmä keď máte ruky plné tašiek s nákupom. Ak potrebujete otvoriť alebo
zatvoriť dvere batožinového priestoru, stačí mať kľúč vo vrecku alebo
taške a jednoducho vsunúť nohu pod zadný nárazník. Okrem toho sa na
dverách batožinového priestoru v modeli RX teraz nachádza tiež tlačidlo
na zamykanie.
05. STREŠNÉ OKNO/HLINÍKOVÉ STREŠNÉ LYŽINY
Nový model RX si môžete nechať vybaviť strešným oknom s elektrickým
posúvaním a vyklápaním. K dispozícii sú tiež strešné lyžiny z pretláčaného
hliníka. Vylepšujú celkový vzhľad SUV a ponúkajú možnosť prevážania
lyží, bicyklov alebo surfov.

03

04

06. PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO*
Panoramatické strešné okno vpúšťa do kabíny modelu RX slnečné svetlo
a dodáva pocit otvoreného priestoru a slobody. Predná časť sa dá dokonca
otvoriť, aby ste sa mohli nadýchať čerstvého vzduchu.
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* Len pre RX 300 a RX 450h.

PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

07. TROITÉ LED SVETLOMETY
Tieto svetlomety s kompaktnými trojitými projektorovými LED svetlami,
prielomovou technológiou AHS typu BladeScan™ a dennými svetlami
v tvare písmena L využívajú motív šípu, typický pre vozidlá značky Lexus.
08. SEKVENČNÉ LED SMEROVÉ SVETLÁ
Štýlový vzhľad nového modelu RX ešte vylepšujú sekvenčné LED smerové
svetlá vpredu aj vzadu, ktoré dávajú vozidlu lepšie vyniknúť v premávke.
09. LED HMLOVÉ SVETLÁ/SVETLÁ DO ZÁKRUT
Predné LED hmlové svetlá sú umiestnené vedľa masky chladiča charakteristickej
pre značku Lexus a LED denných svetiel, pričom sú skombinované
s mimoriadne jasnými LED svetlami do zákrut. Navyše oproti klasickým
svetlám pomáhajú znižovať celkovú spotrebu energie.
10. ZADNÉ LED SVETLÁ
Nové zadné LED svetlá vytvárajú nezameniteľný motív písmena „L“ typický
pre vozidlá Lexus, ktorý svojím vzhľadom pripomína krištáľ. Tieto mimoriadne
široké svetlá poskytujú ostrú viditeľnosť a atraktívny vzhľad.
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11. OSVETLENIE PRI PRÍCHODE
Keď sa k modelu RX priblížite s inteligentným kľúčom vo vrecku alebo
taške, privíta vás jemné osvetlenie na kľučkách dverí.
12. POKROČILÉ VONKAŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Vonkajšie spätné zrkadlá s funkciou vyhrievania svojím konštrukčným riešením
znižujú aerodynamický hluk. Sú do nich zakomponované smerové svetlá,
systém sledovania slepého uhla a panoramatický monitor. Spätné zrkadlá
disponujú elektrochromatickou technológiou, ktorá obmedzuje oslňovanie
v noci, a tiež funkciou elektrického sklápania, aby ste mohli bezpečne jazdiť
aj cez úzke miesta. Pri cúvaní sa sklonia smerom nadol, aby mal vodič lepší
prehľad o situácii za vozidlom.
13. DIZAN PLÁVAÚCE STRECHY
V zadnej časti modelu RX si všimnete výrazné čierne stĺpiky karosérie
lemované chrómovými lištami, ktoré navodzujú dojem plávajúcej strechy.
Tento efekt sme zatiaľ nemali možnosť vidieť v žiadnom inom modeli
značky Lexus.
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PRVKY VÝBAVY | INTERÉR

01. KOŽENÝ VOLANT
Tento trojramenný kožený volant má opierky na prsty a optimalizovaný
prierez, vďaka čomu vám pohodlne padne do rúr. K dispozícii je aj funkcia
vyhrievania pre chladnejšie rána. Zabudované spínače – ak sú vo výbave –
slúžia na ovládanie audiosystému, telefónu, multiinformačného displeja,
dynamického adaptívneho tempomatu a asistenta poloautonómnej jazdy
v jazdnom pruhu.
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02. KOŽENÝ/DREVENÝ DIZAN
Vo výbave Luxury si za príplatok môžete tento vyhrievaný volant nechať
vyhotoviť v koži s dreveným obložením. Na výber je drevo rôznych farieb
s rôznou úpravou.
03. OSOBNÝ ASISTENT KLIMATIZÁCIE/TECHNOLÓGIA
NANOE®
Prevratná funkcia osobného asistenta klimatizácie neustále monitoruje teplotu
v modeli RX aj vonku a automaticky upravuje teplotu kabíny, sedadiel
a volantu. Infračervené senzory sledujú telesnú teplotu zadných cestujúcich
a na základe toho prispôsobujú nastavenia klimatizácie a vyhrievania,
resp. chladenia sedadiel. Navyše ocenená technológia Nanoe® uvoľňuje
do kabíny mikroskopické, záporne nabité častice, ktoré čistia vzduch
a efektívne zbavujú sedadlá zápachu. Zároveň majú príjemný, hydratačný
účinok na pokožku a vlasy.
04. NASTAVITEĽNÉ DRŽIAKY NÁPOOV
Dva praktické držiaky nápojov na stredovej konzole majú v spodnej časti
mimoriadne priľnavú podložku, vďaka čomu plastovú fľašu ľahko otvoríte
aj jednou rukou. Predné držiaky nápojov môžete nastaviť na prevážanie
vysokých plastových fliaš alebo nízkych pohárov a plechoviek.
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05. PREDNÉ SEDADLÁ
Prepychové kožené predné sedadlá využívajú výrobný postup integrácie
penového materiálu. Ide o technológiu inšpirovanú motoristickým športom,
ktorá prináša vyšší komfort a lepšiu bočnú oporu. K dispozícii je tiež
mimoriadne výkonné vetranie sedadiel s odsávaním.
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05

06. FLEXIBILNÝ PRIESTOR
Štandardnou súčasťou všetkých modelov RX sú sklopné zadné sedadlá
s praktickým delením v pomere 40 : 20 : 40, ktoré uľahčujú prepravu
väčších predmetov, ako sú bicykle alebo surfy. Otvor v strede umožňuje
prevážať dlhšie predmety, napríklad lyže. Po sklopení všetkých zadných
sedadiel sa do vozidla zmestia aj objemnejšie predmety.
07. PÁČKY RADENIA NA VOLANTE
Po zvolení režimu „M“ môžete používať manuálne radenie pomocou páčok
umiestnených za volantom. Dajú sa používať aj v režime „D“, takže môžete
radiť bez toho, aby ste pustili volant z rúk. To umožňuje využívať brzdenie
motorom, ako aj aktívne podradenie na zvýšenie výkonu pred akceleráciou.
08. ULOŽENIE TELEFÓNU/ŠESŤ USB KONEKTOROV
Na stredovej konzole nájdete praktickú odkladaciu priehradku na mobilný
telefón. Na nabíjanie zariadení slúžia dva USB konektory v prednej časti
stredovej konzoly, dva pod lakťovou opierkou a ďalšie dva na zadnej
strane konzoly.
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PRVKY VÝBAVY | INTERÉR RX 450hL

01. SEDADLÁ V TREŤOM RADE
Nové SUV modely RX 450hL so šiestimi alebo siedmimi sedadlami majú
v treťom rade namontované sedadlá s možnosťou elektrického sklápania
a nastavovania. Získate tak potrebnú flexibilitu, aby ste mohli odviezť ďalšie
dve deti, prípadne dvoch dospelých na kratšiu vzdialenosť.
02. ULOŽENIE KRYTU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Keď kryt batožinového priestoru nepoužívate, môžete ho uložiť pod podlahu
batožinového priestoru. Vďaka tomu môžete sedadlá a batožinový priestor
využívať flexibilnejšie.
03. PRÍSTUP K SEDADLÁM V TREŤOM RADE
Sedadlá v druhom rade môžete posunúť a sklopiť, čím v modeli RX 450hL
uľahčíte prístup do tretieho radu.

01

04. DRŽIAKY NÁPOOV
Pre pohodlie cestujúcich v treťom rade ponúka model RX 450hL dva
veľké držiaky nápojov.
05. KLIMATIZÁCIA
V modeli RX 450hL sa nachádza samostatná zóna klimatizácie pre oblasť
sedadiel v treťom rade, aby si aj tu mohli cestujúci presne nastaviť požadovanú
teplotu. Môžu na to použiť ovládanie priamo pri sedadle alebo centrálny
displej multimediálneho systému.

02

06. ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE SEDADIEL
Sedadlá v treťom riade môžete ovládať elektricky z druhého radu sedadiel
alebo z batožinového priestoru.
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TECHNOLÓGIE | AUDIOSYSTÉM, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01. MULTIINFORMAČNÝ DISPLE
Tento 4,2" farebný displej TFT (Thin Film Transistor) sa nachádza medzi
dvomi hlavnými prístrojmi a poskytuje vám všetky kľúčové údaje, ako
napríklad bezpečnostné upozornenia a navigačné pokyny.
02. ANALÓGOVÉ HODINY
Súčasťou zobrazovacej zóny na strane vodiča sú nádherné analógové
hodiny, ktoré vyžadujú len minimálny pohyb očí. Hodiny sú zároveň veľmi
praktické, pretože po vjazde do inej časovej zóny zaznamenajú vašu GPS
polohu a príslušným spôsobom upravia svoje nastavenie.
03. PANORAMATICKÝ MONITOR
Štyri kamery ponúkajú takmer 360° výhľad na okolie vozidla, čím uľahčujú
jazdu v stiesnených priestoroch. Panoramatický monitor taktiež vytvára
virtuálny 3D obraz vášho modelu RX spolu s vodiacimi čiarami na obrazovke,
ktoré vám pomôžu pri manévrovaní v stiesnených priestoroch mesta.

01

04. AUDIOSYSTÉM PIONEER® S 12 REPRODUKTORMI
Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi (a subwooferom) je štandardnou
súčasťou výbavy Comfort a Executive. Tento systém má rádiový tuner AM/
FM RDS, digitálny tuner pre príjem signál DAB, prehrávač CD a umožňuje
pripojenie cez Bluetooth®.

02

03

05. SYSTÉM MARK LEVINSON® S 15 REPRODUKTORMI
Prémiový systém priestorového zvuku Mark Levinson® s 15 reproduktormi
a technológiou GreenEdge™ je vytvorený na mieru podľa akustických
vlastností modelu RX a je k dispozícii v štandarde pre výbavy F SPORT a
Luxury. Ponúka bezkonkurenčný 7.1-kanálový zážitok na úrovni domáceho
kina, ešte vylepšený technológiou Clari-Fi™, ktorá obnovuje zvuk stratený
pri digitálnej kompresii na formát MP3.
06. MIMORIADNE ŠIROKÝ PROEKČNÝ DISPLE (HUD)
Údaje o vozidle sa farebne premietajú priamo na čelné sklo. Tento veľký
projekčný displej (240 x 90 mm) vám umožňuje sledovať navigáciu,
bezpečnostné prvky, informácie o vozidle alebo nastavenia audiosystému
bez odvrátenia pozornosti od cesty pred vami
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TECHNOLÓGIE | MULTIMÉDIÁ A PRIPO ENIE

01. EXTRA VEĽKÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
S UHLOPRIEČKOU 12,3"
Táto extra veľká dotyková obrazovka s uhlopriečkou 12,3" a vysokým
rozlíšením vám svojou ideálnou polohou uľahčuje používanie. Disponuje
funkciou rozdelenej obrazovky, vďaka čomu môžete súčasne pristupovať
k rôznym informáciám, ako je navigácia, audiosystém alebo klimatizácia.
02. DOTYKOVÝ PANEL
Na obsluhu 12,3" dotykovej obrazovky môžete použiť tiež dotykový panel
namontovaný na stredovej konzole alebo hlasové povely. Rozhranie
dotykového panela bolo navrhnuté tak, aby vám poskytlo intuitívny pocit
smartfónu, pomocou gest ako posúvanie, priblíženie alebo poklepanie.

01

03. NAVIGÁCIA LEXUS PREMIUM NAVIGATION
Najnovšie mapy so živou 3D grafikou a množstvom funkcií, napríklad
vyhľadávaním bodov záujmu, môžete aktualizovať na diaľku (over the air).
Systém pre vaše pohodlie obsahuje aj elektronický návod na obsluhu.
K dispozícii sú online služby, ktoré vylepšujú váš zážitok z navigácie, ako
napríklad online dopravné správy, vyhľadávanie parkovísk, vyhľadávanie
čerpacích staníc, predpoveď počasia, Google Search alebo Google
Street View.
04. LEXUS LINK – INTERNETOVÉ SLUŽBY
Pripojením k novej aplikácii Lexus Link sa z vášho RX stane vozidlo
s internetovým pripojením. Lexus Link poskytuje bezproblémový prístup
k týmto internetovým službám:
a
b
c
d
e

Údaje o jazde: Sleduje jazdu, jazdný štýl a služobné cesty.
Vyhľadanie vozidla: Určí polohu vášho vozidla Lexus a naviguje vás
späť k nemu.
Havarijný asistent: V závislosti od závažnosti nehody, kontaktuje
záchrannú službu.
Servis a údržba: Pomáha riadiť starostlivosť o vaše vozidlo RX.
Zdieľanie s vozidlom: Umožňuje naplánovať trasu na inom zariadení
a poslať ju do vášho vozidla Lexus, zatiaľ čo funkcia „od vozidla
ku dverám“ vás po zaparkovaní dovedie pešo do vášho
konečného cieľa.
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05. INTEGRÁCIA SMARTFÓNU
Pomocou služieb Apple CarPlay® a Android Auto® si v novom modeli
RX môžete na 12,3" dotykovej obrazovke jednoducho zobraziť niektoré
aplikácie svojho smartfónu a pristupovať k nim.
06. BEZDRÔTOVÁ NABÍAČKA
Kompatibilné zariadenia môžete nabíjať pomocou indukčnej bezdrôtovej
nabíjačky batérií, ktorá je v modeli RX prakticky umiestnená na stredovej
konzole.
07. WI-FI HOTSPOT
Táto funkcia, aktuálne dostupná v novom modeli RX, poskytuje na cestách
vysokorýchlostné a vysoko stabilné 4G internetové pripojenie a umožňuje
bezdrôtovo pripojiť až 10 zariadení, napríklad notebookov, tabletov alebo
smartfónov.

05

06

RX

45

TECHNOLÓGIE | LEXUS SAFETY SYSTEM+

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
Cieľom pri vývoji nového modelu RX bolo znížiť výskyt dopravných
nehôd. Preto ponúka najnovší systém Lexus Safety System+, ktorý zahŕňa
nasledujúce systémy:
02. PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Prednárazový bezpečnostný systém v novom modeli RX teraz
rozpoznáva chodcov aj v noci a cyklistov cez deň. Pre dosiahnutie
tohto cieľa bola zvýšená citlivosť a dynamický rozsah kamery, s cieľom
znížiť počet nehôd v noci, napríklad keď je ťažké vidieť chodca kvôli
osvetleniu od protiidúceho vozidla. Okrem toho sa rozšíril uhol detekcie
milimetrového radaru, čo umožňuje rozpoznávať cyklistov. Ak systém usúdi,
že pravdepodobnosť zrážky je vysoká, vozidlo začne automaticky brzdiť,
aby sa predišlo nehode alebo sa znížili škody v prípade zrážky.

01

03. ASISTENT POLOAUTONÓMNE AZDY V AZDNOM
PRUHU
Najnovší asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu pomáha vodičovi
udržať vozidlo v strede jazdného pruhu a v porovnaní s predošlým systémom
mu vie pomôcť pri prejazde ostrejšími zákrutami. Ak systém vyhodnotí,
že by vozidlo mohlo opustiť jazdný pruh, prepne sa do režimu prevencie
opustenia jazdného pruhu a poskytne podporu pre návrat vozidla do stredu
jazdného pruhu.
04. DYNAMICKÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Systém používa milimetrový radarový senzor a kameru na detekciu vozidla
pred vami a udržiavanie primeraného odstupu. Ak vozidlo vpredu zastaví,
systém zastaví aj model RX. Keď sa opäť pohne, model RX sa rozbehne
a nasleduje ho.

02

05. SYSTÉM ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) v novom modeli
RX rozpoznáva dopravné značky a poskytuje vodičovi informácie na
multiinformačnom displeji. V spojení s dynamickým adaptívnym tempomatom
sa dá rýchlosť vozidla rýchlo upraviť v súlade s rýchlostným limitom, ktorý
systém RSA rozpoznal.
03

04

06
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06. SYSTÉM ADAPTÍVNYCH DIAĽKOVÝCH SVETIEL TYPU
BLADESCAN™
Technológia použitá v modeli RX je svetovou novinkou. Svetlo z 12 LED
diód sa premieta na lopatky kruhového zrkadla, ktoré sa otáča rýchlosťou
6000 otáčok za minútu, a následne prechádza cez priehľadné kryty
svetlometov. Systém AHS typu BladeScan™ pomáha vodičovi lepšie a na
väčšiu vzdialenosť rozpoznávať chodcov a dopravné značky bez oslňovania
vodičov protiidúcich vozidiel.

05

Systém Lexus Safety System+ by sa za žiadnych okolností nemal považovať za náhradu vašich vodičských zručností za
volantom. Pred používaním systému si pozorne prečítajte pokyny a pamätajte si, že za bezpečnosť je vždy zodpovedný
vodič. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Obráťte sa
na miestneho autorizovaného predajcu Lexus.

TECHNOLÓGIE | PODPORA A BEZPEČNOSŤ VODIČA

01. 5-HVIEZDIČKOVÉ HODNOTENIE OD EURO NCAP
Modely RX a RX 450hL získali v testoch organizácie Euro NCAP maximálne
hodnotenie 5 hviezdičiek. Skóre dosiahnuté vo všetkých oblastiach výrazne
prevyšovalo minimálne požiadavky na udelenie piatich hviezdičiek. Dokonca
skóre za ochranu chodcov bolo historicky najvyššie spomedzi všetkých
veľkých SUV. Vďaka tomu sa model RX a nový variant RX 450hL radia
medzi najbezpečnejšie vozidlá v príslušných triedach.
02. DESAŤ AIRBAGOV
Všetky verzie modelu RX majú vo výbave desať airbagov a predpínače
bezpečnostných pásov. Ak dôjde k zrážke, senzory intenzity nárazu podľa
potreby aktivujú predné dvojstupňové airbagy vodiča a spolujazdca,
prípadne bočné airbagy. Okrem toho majú cestujúci na predných sedadlách
k dispozícii vankúšové airbagy na ochranu kolien. Napokon sú tu hlavové
airbagy, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke bočných okien.

01

03. AIRBAGY V TREŤOM RADE MODELU RX 450hL
Pre šesť-, resp. sedemmiestny model prepracovali naši konštruktéri tvar
bočných hlavových airbagov, aby lepšie chránili cestujúcich v treťom rade.
04. INTELIGENTNÉ PARKOVACIE SENZORY
Nielenže dostanete upozornenie, keď predné alebo zadné parkovacie
senzory zaznamenajú objekt v dráhe vozidla pri rýchlosti nižšej ako
15 km/h, ale funkcia obmedzenia hnacej sily navyše obmedzí akceleráciu
a prostredníctvom multiinformačného displeja vás vyzve, aby ste zabrzdili.
Ak sa ukáže, že zrážka je neodvratná, funkcia riadenia bŕzd vozidlo zastaví.

02

05. SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA
Radarové zariadenia namontované v zadnom nárazníku registrujú vozidlá
v susediacich jazdných pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších
spätných zrkadlách. Ak vodič signalizuje zmenu jazdného pruhu a do jeho
slepého uhla vojde iné vozidlo, v príslušnom vonkajšom spätnom zrkadle
sa zobrazí výstražný signál.
06. SYSTÉM SLEDOVANIA DOPRAVY ZA VOZIDLOM
S FUNKCIOU BRZDENIA
Bezpečnosť poskytovanú inteligentnými parkovacími senzormi ešte zvyšuje
systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia. Využíva radar
systému sledovania slepého uhla na zaznamenávanie vozidiel, ktoré sa pri
cúvaní z parkoviska približujú k priestoru za vaším vozidlom. Ak sa ukáže,
že je zrážka pravdepodobná, aktivujú sa funkcie obmedzenia hnacej sily
a riadenia bŕzd v snahe zabrániť zrážke alebo zmierniť jej následky.
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TECHNOLÓGIE | DYNAMIKA AZDY

01. PEVNEŠÍ PODVOZOK
Nový model RX poskytuje pôsobivo presné ovládanie a skvelú odozvu,
k čomu prispievajú pevnejší podvozok, vylepšený systém zavesenia kolies,
tuhšie nápravy a vylepšená technológia riadenia. Rozsiahlejšie využitie
laserového zvárania skrutiek a lepenia spojov umožnilo vytvoriť veľmi
pevné SUV, ktoré vodiča obdarí plynulou jazdou a istotou pri manévrovaní.

01

02. POKROČILÁ AERODYNAMIKA
Takmer rovný spodok karosérie a zadný spojler dodávajú modelu RX
vynikajúce aerodynamické vlastnosti. Konštruktéri automobilky Lexus
zároveň prepracovali vonkajšie spätné zrkadlá a na strategické miesta na
vozidle doplnili krídelká, aby znížili celkový súčiniteľ odporu vzduchu. Tieto
opatrenia nielen vylepšujú stabilitu a riadenie, ale zároveň zvyšujú palivovú
úspornosť a redukujú hluk vetra.
03. VOLIČ AZDNÝCH REŽIMOV
Volič jazdných režimov na stredovej konzole umožňuje vybrať si spomedzi
režimov ECO, NORMAL, SPORT S a SPORT S+ a zvýšiť tým úspornosť,
dynamiku alebo kultivovanosť vozidla na maximum. Vodiči modelu RX môžu
použiť tiež režim CUSTOMIZE a doladiť si funkcie motora, hybridného
systému, podvozka a klimatizácie.

02

04. POHON VŠETKÝCH KOLIES/E-FOUR
Kým RX 300 s Aktívnym riadením krútiaceho momentu AWD poskytuje
optimalizované rozdelenie výkonu v rozmedzí od 100:0 do 50:50 medzi
prednou a zadnou nápravou, všetky modely RX 450h sú vybavené
technológiou E-FOUR, ktorá poskytuje bezproblémový výkon a skvelú
trakciu aj v horšom teréne. Inovačný systém pohonu E-FOUR má ďalší
elektromotor s výkonom 50 kW namontovaný na zadnej náprave, ktorý
poskytuje okamžitý krútiaci moment na požiadanie.
05. ADAPTÍVNE VARIABILNÉ ODPRUŽENIE
Systém adaptívneho variabilného odpruženia ovláda tlmiacu silu na
všetkých štyroch tlmičoch, vďaka čomu je jazda v novom modeli RX
ostrejšia a kultivovanejšia. Poskytuje neuveriteľných 650 rôznych nastavení
odpruženia.
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F SPORT

01. DIZAN F SPORT
Dynamický vzhľad modelu RX F SPORT zvýrazňuje exkluzívne
spracovanie charakteristickej masky chladiča v štýle F SPORT.
Športový charakter SUV umocňujú detaily ako znak F SPORT (ktorý
odzrkadľuje zákruty okruhu Fuji Speedway), čierne kryty vonkajších spätných
zrkadiel a osobité 20" zliatinové disky kolies v štýle F SPORT.
02. 20" ZLIATINOVÉ DISKY F SPORT
Tieto 20" zliatinové disky, navrhnuté exkluzívne pre variant F SPORT,
sa vyznačujú tmavou metalickou úpravou, ktorá odzrkadľuje účelný,
športový charakter vozidla.
03. PRÍSTROE F SPORT
Centrálny prístrojový štít F SPORT sa môže pochváliť inovačným TFT
displejom a dizajnom prebraným z kultového modelu LFA. Displej má ručičku
tachometra a digitálny indikátor rýchlosti ako vo vozidlách radu Lexus F.
04. INTERIÉR F SPORT
Nový osobitý štýl dodáva vozidlám RX F SPORT kožené čalúnenie v čiernej
farbe, prípadne v čiernej farbe s bielym akcentom alebo v žiarivom červenom
odtieni. Exkluzívne sedadlá F SPORT využívajú technológiu integrácie
penového materiálu, vďaka čomu poskytujú lepšiu bočnú oporu pri zatáčaní.
Nádherné spracovanie volantu v štýle F SPORT, inšpirované volantom nášho
kultového superauta LFA, ideálne dotvárajú hliníkové dekory. Radiaca páka
F SPORT potiahnutá perforovanou kožou svojím dizajnom ladí s volantom
a umocňuje športový ráz kabíny.

01

02

03

05. SENZOR PREŤAŽENIA
Ešte pútavejšiu jazdu zažijete so senzorom preťaženia, ktorý na
multiinformačnom displeji modelu RX F SPORT zobrazuje hodnoty preťaženia
v priečnom a pozdĺžnom smere. Na obrazovke si môžete pozrieť tiež uhol
natočenia volantu, polohu škrtiacej klapky či tlak hydraulickej brzdy.
06. UKAZOVATEĽ TLAKU
RX 300 F SPORT je vybavený ukazovateľom tlaku, ktorý sleduje tlak turba
v sacom potrubí. Na displeji sa tiež zobrazujú údaje o teplote a tlaku oleja.
07. VÝKONNÉ TLMIČE VPREDU A VZADU
Na prednej a zadnej náprave vozidiel RX F SPORT sú namontované výkonné
tlmiče, ktorá zabezpečujú svižnejšiu a kultivovanejšiu jazdu.
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PRÍSLUŠENSTVO

01. 18" STRIEBORNÉ ZLIATINOVÉ DISKY
Pôsobivý dizajn s 5-lúčmi, striebornou povrchovou úpravou a veľkým
temperamentom. Disky sú precízne vyhotovené s ohľadom na vysokú
pevnosť a dokonale vyrovnanú jazdu, rovnako ako všetky zliatinové disky
od spoločnosti Lexus.
02. OZDOBNÉ CHRÓMOVÉ LIŠTY NA BOČNÝCH DVERÁCH
Odvážna chrómová línia lemuje bočné kontúry modelu RX v jeho spodnej
časti a zdôrazňuje výrazne mestské tvary vozidla.

01

02

03. OZDOBNÁ LIŠTA V SPODNE ČASTI DVERÍ
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU*
emná a zároveň veľmi štýlová. Chrómová ozdobná lišta lemujúca spodnú
časť dverí batožinového priestoru predstavuje ďalší štýlový detail v zadnej
časti vozidla.
04. OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA, ČIERNA*
Lišta vyrobená z odolného kompozitného materiálu čiernej farby chráni
lak zadného nárazníka pri nakladaní a vykladaní batožinového priestoru.
05. OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA,
Z NEHRDZAVEÚCE OCELE
Štýlová a zároveň pevná lišta z leštenej nehrdzavejúcej ocele siaha až
za hranu zadného nárazníka, čím ho chráni pri nakladaní a vykladaní
batožinového priestoru.
06. PLASTOVÁ ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Rohož vyrobená z odolného ohybného plastu s protišmykovou povrchovou
úpravou a zdvihnutou obrubou po okrajoch chráni koberec batožinového
priestoru pred blatom, špinou, pieskom či tekutinami.

03

04

07. HORIZONTÁLNA SIEŤ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Hluk spôsobený presúvaním tašky alebo kufra v batožinovom priestore
môže odpútať pozornosť vodiča a znížiť bezpečnosť jazdy. Tento problém
vyrieši horizontálna sieť, ktorá pevne drží náklad na mieste.
08. VERTIKÁLNA SIEŤ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ide o veľmi jednoduché, ale pritom uspokojivo praktické riešenie. Sieť sa
zachytí do hákov namontovaných v batožinovom priestore. Ideálne sa hodí
na upratanie menších predmetov, ktoré však budete mať stále poruke.
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09. STREŠNÝ NOSIČ BICYKLOV
Tento uzamykateľný odľahčený nosič má špeciálne držiaky, ktoré upevňujú
kolesá a rám bicykla. Držiak rámu sa dá prakticky nastaviť vo výške strechy.
10. NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDOV
Uzamykateľný nosič s mäkkým vnútorným držiakom na upevnenie lyží alebo
snowboardov bez rizika poškodenia. Upevňuje sa na priečne nosiče vozidla
a je určený na 6 párov lyží alebo 4 snoubordy.
11. PRIEČNE NOSIČE**
Určené na použitie s vopred namontovanými strešnými lyžinami vozidla.
Priečne nosiče sa uzamknú o strešné lišty a slúžia ako bezpečný základ
pre celý rad príslušenstva na prevážanie nákladu.

09

12. STREŠNÝ BOX
Aerodynamický design a veľký objem, ideálne na dovolenky. Otvára sa
z oboch strán a disponuje viacbodovým centrálnym zamykaním, povrchovou
úpravou titánovej farby a aerodynamicky štruktúrovaným vekom.
13. ODNÍMATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE*
Rovnomerne rozdeľuje ťažné a brzdné sily pri ťahaní, čím znižuje riziko
poškodenia vozidla v dôsledku namáhania. Má vertikálne odnímateľnú guľu
a špeciálnu elektroinštaláciu. Pre model RX 450hL je k dispozícii podporná
konzola pre nosič bicyklov a kryt nárazníka. Táto konzola, vyrobená
z vysokopevnej ocele s čiernou úpravou, umožňuje montáž nosiča bicyklov
na vozidlá bez ťažného zariadenia. Keď guľovú hlavicu, ktorá nie je určená
na ťahanie prívesu, nepoužívate, môžete ju odmontovať.
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14. KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Kryty spätných zrkadiel ešte vylepšujú štýlový vzhľad vozidla.
15. TEXTILNÉ KOBERCE
Čierne alebo hnedé koberčeky vyrobené z materiálu Acuvelour chránia
koberce vozidla a navyše poskytujú skvelú zvukovú izoláciu. Špeciálne
bezpečnostné príchytky zabraňujú posúvaniu koberčeka v priestore vodiča.
16. KRYT KĽÚČA
Štýlový kryt na ochranu inteligentného kľúča.

* Nie je k dispozícii v modeli RX 450hL.
** Nie je kompatibilné s panoramatickým strešným oknom.
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FARBY | EXTERIÉR

VÝVOJ NOVEJ FARBY LEXUS JE
KOMPLEXNÝ, ČASOVO NÁROČNÝ
PROCES

Dizajnéri spoločnosti Lexus nikdy nepoužívajú farby, ktoré ponúka trh, radšej
vyvíjajú svoje vlastné, od nuly, procesom, ktorý môže trvať až dva roky.
Paleta farieb automobilky Lexus obsahuje asi 30 rôznych farieb vrátane
metalických povrchových úprav, napríklad béžovú ľadovcovú či zelenú Khaki.
Pri vytváraní novej farby pre Lexus neexistujú žiadne skratky: Rozhodnutie
dizajnéra prichádza po prezretí stoviek vzoriek. „Pri vývoji novej farby
vidím toľko odtieňov, že sa mi občas po práci krížia oči,“ hovorí Megumi
Suzukiová, jedna z našich najskúsenejších dizajnérok farieb. ej práca si
vyžaduje znalosť teórie tvorby farieb a pozorné oko.

Aj keď sa už farba schváli, ostáva ešte veľa práce. Počas rôznych fáz vývoja
musí Suzukiová zapojiť malú armádu odborníkov: laboratórnych technikov,
ktorí miešajú farbu, sochárov z hliny, konštruktérov a pracovníkov lakovne
v rámci montážnej linky, ktorí na každé vozidlo nanesú dokonale jednoliaty
náter. Každých pár týždňov vyrobí spoločnosť Kansai Paint (dodávateľ farby
pre Lexus) novú šaržu a dizajnéri značky Lexus vzorky vždy dôkladne
preveria. Ohýbajú pritom testovacie platne, aby napodobnili kontúry vozidla.
Všetky sa skúmajú v interiéri aj vonku, pod reflektormi, pri slnečnom svetle,
v tieni a zamračenom počasí, a to v rôznych časoch dňa a počas rôznych
mesiacov roka.

„Vždy, keď sa s niekým stretnem, vojdem do obchodu alebo navštívim Výber konečnej farby nie je jednoduchý. Farba, ktorá oslňuje vo svetle
niekoho doma, skúmam farby a materiály,“ hovorí. „V našej divízii je veľa letného rána, môže byť v tieni alebo pod reflektormi showroomu zrazu mdlá.
Dizajnéri musia bojovať aj so svojimi vlastnými rozmarmi a preferenciami.
ľudí ako ja.“
„Zvláštna vlastnosť farby je to, že sa jej vnímanie môže meniť v závislosti
od ročného obdobia, podľa toho, ako sa v ten deň cítite, či pod vplyvom
trendov, ktoré vidíte,“ hovorí Suzukiová.
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FARBY | EXTERIÉR

BIELA NOVA | 083 1

BIELA SONIC | 085 2

CHRÓMOVÁ SONIC | 1L1

IRÍDIOVÁ SONIC | 1L2

Î,(51$| 212 3

Î,(51$ GRAFITOVÁ | 223

Î(59(1 MORELLO | 3R1

TITÁNOVÁ SONIC | 1J7

MODRÁ HLBINNÁ | 8X5

MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X1 1

%Ŀ29 ÿ$'29&29| 4X8 2

ZELENÁ KHAKI | 6X4 2

1
2
3

Exkluzívne v modeloch F SPORT.
Nie je k dispozícii v modeloch F SPORT.
Nemetalická farba.

3R]Q£PND.Y¶OLRGFK¿ONDPYWODÏLVDVNXWRÏQ«IDUE\ODNXP¶ŀXPLHUQHO¯ģLħRG]REUD]HQ¿FKIDULHE

RX

53

FARBY | INTERIÉR
KOŽA TAHARA1

Čierna

Slonovinová

EMNÁ KOŽA2

Čierna

Slonovinová

Krémová

Hnedá Noble
Brown

Okrová

Slonovinová

Krémová

Hnedá Noble
Brown

Okrová

Čierna
s bielym akcentom

Žiarivá červená

SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA3

Čierna
KOŽA F SPORT4

Čierna
DEKORY5

Čierna zrnitá

DEKOR F SPORT6

Tmavohnedé
drevo Shimanoku

Laserom
gravírované
tmavé drevo

Bambusové drevo

Orechové drevo
s otvorenými pórmi

Hliníkové

Koža Tahara je štandardnou súčasťou výbavy Comfort.
emná koža je štandardnou súčasťou výbavy Executive.
Semi-anilínová koža je štandardnou súčasťou výbavy Luxury.
4
Koža F SPORT je štandardnou súčasťou výbavy F SPORT.
5
Čierny zrnitý dekor je štandardnou súčasťou výbavy Comfort a Executive. Vo výbave Luxury si môžete vyberať spomedzi štyroch drevených dekorov, ako je znázornené na obrázkoch. Bambusové drevo je k dispozícii len v spojení
so semi-anilínovou kožou čiernej, slonovinovej alebo okrovej farby.
6
Hliníkový dekor je štandardnou súčasťou výbavy F SPORT.
1

2

3

Obrázky na nasledujúcich 3 stranách znázorňujú výber dostupných kombinácií interiéru. Váš miestny autorizovaný predajca značky Lexus vám s radosťou poskytne ďalšie detaily.
Okrem toho môžete použiť konfigurátor vozidla na stránke www.lexus.sk.
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FARBY | INTERIÉR

01

02

01 Slonovinová jemná koža s čiernymi
zrnitými dekormi (Executive)
02 Čierna jemná koža s čiernymi
zrnitými dekormi (Executive)
03 Krémová jemná koža s čiernymi
zrnitými dekormi (Executive)
03

RX
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FARBY | INTERIÉR

04

05

04 Krémová semi-anilínová koža
s dekormi z laserom gravírovaného
tmavého dreva (Luxury)
05 Semi-anilínová koža v hnedej farbe
Noble Brown s dekormi z laserom
gravírovaného tmavého dreva
(Luxury)
06 Okrová semi-anilínová koža
s dekormi z laserom gravírovaného
tmavého dreva (Luxury)
06
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FARBY | INTERIÉR

07

08

07 Čierna koža F SPORT s hliníkovými
dekormi (F SPORT)
08 Čierna koža F SPORT s bielym
akcentom s hliníkovými dekormi
(F SPORT)
09 Žiarivá červená koža F SPORT
s hliníkovými dekormi (F SPORT)
09

RX
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MOTOR

RX 300 FWD (AWD)

RX 450h AWD

Objem (cm3)
Valce/ventily
Maximálny výkon (k pri ot./min)
Maximálny výkon (kW pri ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min)

1998
L4 / 16
238 / 5200 - 5600
175 / 5200 - 5600
350 / 1650 - 4000

3456
V6 / 24
262 / 6000
193 / 6000
335 / 4600

Typ

—

Maximálny výkon (k)
vpredu/vzadu
Maximálny výkon (kW)
vpredu/vzadu
Maximálny krútiaci moment (Nm) vpredu/vzadu

—
—
—

striedavý synchrónny s permanentným magnetom
(striedavý synchrónny s permanentným magnetom/
indukčný)
167 / 68
123 / 50
335 / 139

ELEKTROMOTORY

PREVODOVKA

Typ
3RKRQ

ģHVħVWXSĊRY£DXWRPDWLFN£SUHYRGRYND (&7 HOHNWURQLFN£SUHYRGRYNDVSO\QXORPHQLWHĀQ¿P
SUHYRGRP (&97
SUHGQ¿FKNROLHV YģHWN¿FKNROLHV
YģHWN¿FKNROLHV

CELKOVÝ SYSTÉMOVÝ VÝSTUPNÝ
VÝKON

&HONRY¿Y¿NRQ N
&HONRY¿Y¿NRQ N:

238
175

313
230

200
 

200
7,7

 



 



(852G7(03(9$3,6&

(852G7(03(9$3,6&

 
 

2715
2160 / 2215

553

453

1626

1612

72
750
1500

65
750
2000

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

0D[LP£OQDU¿FKORVħ NPK
=U¿FKOHQLHȏNPK V
SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)

.RPELQRYDQ£
EMISIE CO2* (g/km)
.RPELQRYDQ«
EMISNÁ NORMA

(PLVQ£WULHGD
HMOTNOSTI (kg)

&HONRY£KPRWQRVħYR]LGOD
3RKRWRYRVWQ£KPRWQRVħ PLQPD[
OBJEMY**

%DWRŀLQRY¿SULHVWRUȏ]DGQ«VHGDGO£Y]£NODGQHM
SRORKHGRY¿ģN\NU\WXEDWRŀLQRY«KRSULHVWRUX O
%DWRŀLQRY¿SULHVWRUȏ]DGQ«VHGDGO£VNORSHQ«GR
Y¿ģN\VWUHFK\ O
2EMHPSDOLYRYHMQ£GUŀH O
0D[ħDŀQ£NDSDFLWDQHEU]GHQ«KRSU¯YHVX NJ
0D[ħDŀQ£NDSDFLWDEU]GHQ«KRSU¯YHVX NJ

* Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 o novom postupe WLTP a jeho platnými zmenami
a doplnkami. Finálne hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre každú jednu konfiguráciu vozidla je možné vypočítať na základe objednaného voliteľného vybavenia. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť
od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla vplýva spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napr. stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich
atď.). Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP nájdete na stránke: www.lexus.eu/wltp#nedc
** Objem batožinového priestoru sa vypočítava podľa metódy VDA.
Do ťažnej kapacity sa nezapočítava ťažné zariadenie ani ďalšie štandardne montované vybavenie na ťahanie prívesu.
Namontovanie ťažného zariadenia alebo nosiča bicyklov pri vybraných výbavách automaticky deaktivuje elektricky ovládané dvere batožinového priestoru otvárateľné nohou.
Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na stránke www.lexus.sk
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TECHNICKÉ ÚDAE

RX 450h

1685
RX 450h

1630
2180

1080

970

1002

1640
1895

2790
4890

1020

1405

1129

1462

1421

1469

1438

1000

Poznámka: Zobrazené/zaznamenané rozmery sú merané v milimetroch.

RX
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TECHNICKÉ ÚDAE

RX 450hL

1700
RX 450hL

1630
2180

1080

884

983 1

963 2

1640
1895

2790
5000

1130

2

1314

1179

1162

1113

1467

1417

1417
1

1480

566

Uvedená hodnota sa týka modelov RX 450hL so strešným oknom. Ekvivalentná hodnota pre modely so štandardnou strechou je 1010.
Uvedená hodnota sa týka modelov RX 450hL so strešným oknom. Ekvivalentná hodnota pre modely so štandardnou strechou je 977.

Poznámka: Zobrazené/zaznamenané rozmery sú merané v milimetroch.
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ZÁŽITOK LEXUS

Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme
snažiť o to, aby ste mali prvotriedne zážitky z jeho
vlastníctva. Súčasťou starostlivosti značky Lexus je
aj ponuka na mieru ušitých plánov servisu a údržby,
z ktorých každý je nastavený tak, aby vám zaistil úplnú
spokojnosť a pokoj v duši. Ak navštívite naše predajné
centrum, budeme sa vždy snažiť predvídať všetky vaše
priania a požiadavky a poskytnúť vám to najkomfortnejšie
zázemie, aby ste sa cítili uvoľnene a boli úplne pokojní.
V našich pohodlných salónikoch budete mať vždy
k dispozícii aktuálnu tlač, prístup k internetu a čerstvé
pohostenie. Zatiaľ čo budete relaxovať, naši technici
budú precízne a efektívne pracovať, aby ste sa dostali
späť na cesty s minimálnym zdržaním.
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ZÁŽITOK LEXUS

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA KAŽDÝ ZÁKAZNÍK
CÍTIL AKO HOSŤ V NAŠOM VLASTNOM DOME
Od chvíle, keď sme predstavili prvý model značky
Lexus, sme sa snažili našim zákazníkom ponúknuť
vždy „niečo navyše“. Napokon o tom svedčí celý
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých 30
rokov. Naším cieľom je správať sa ku každému
zákazníkovi ako k hosťovi v našom dome. Ale aké
ďalšie faktory slúžia na dosiahnutie našej jedinečnej
úrovne zákazníckych služieb? Odpoveď vychádza
z nášho japonského dedičstva a jedného slova:
„omotenaši“

Omotenaši sa prekladá z japončiny ako
„pohostinnosť a zdvorilá úslužnosť“. Omotenaši
je však oveľa viac než len vynikajúce služby; je
to starodávny japonský koncept, ktorý opisuje
schopnosť človeka predvídať potreby druhého,
a to ešte predtým, než vzniknú.
Omotenaši je životnou filozofiou a štýlom
uvažovania každého zamestnanca značky Lexus.
To sa pochopiteľne odráža aj v tom, ako sme
navrhli a skonštruovali náš nový model RX. Toto
je omotenaši vo fyzickej forme.

RX
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Viac informácií o modeli RX:
www.lexus.sk/RX
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko
/H[XV(XURSH GLY¯]LDVSRORÏQRVWL7R\RWD0RWRU(XURSH196$ D7R\RWD&HQWUDO
(XURSHȏ6ORYDNLDVURVLY\KUDG]XMHSU£YRPHQLħDN«NRĀYHNSRGUREQRVWLRģSHFLȷN£FL£FK
D Y\EDYHQ¯ EH] XSR]RUQHQLD 3RGUREQRVWL R ģSHFLȷN£FL£FK D Y¿EDYH VD P¶ŀX O¯ģLħ SRGĀD
PLHVWQ\FKSRGPLHQRNDSRŀLDGDYLHN,QIRUPXMWHVDXPLHVWQHKRDXWRUL]RYDQ«KRSUHGDMFX
VSRORÏQRVWL/H[XVRYģHWN¿FK]PHQ£FKNWRU«E\PRKOLYRYDģHMNUDMLQHSRWUHEQ«

©
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