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 „Nový ES 300h Hybrid bez nutnosti dobíjania, ktorý je prvýkrát 
k dispozícii v Európe a prináša najvýraznejšiu transformáciu nášho 
najpredávanejšieho sedanu vo vyššej strednej triede. Som presvedčený, 
že vodiči ocenia tento radikálny posun v dizajne, luxuse, pôžitku z jazdy 
a inovatívnej technológii.“ 

 ŠÉFKONŠTRUKTÉR, 
YASUHIRO SAKAKIBARA 
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 OBSAH  ZAŽITE NIEČO ÚŽASNÉ 

 Odvážny, provokatívny a strhujúci, nový ES 300h Hybrid rozbíja predstavy 
o sedanoch vyššej strednej triedy. Vďaka odvážnemu novému prístupu 
k dizajnu sme ho spravili nižším, širším a elegantnejším. Pri pohľade z 
boku si všimnete siluetu pripomínajúcu kupé, vo vnútri priestrannosť a 
prepracovanosť vlajkovej lode medzi sedanmi. V kokpite zameranom na 
vodiča si vychutnáte kožené sedadlá s bočnou oporou, inšpirované našim 
športovým kupé LC. Upúta vás hliníkové obloženie kabíny „F Aluminium“, 
inšpirované krásou japonského meča. Intuitívnu interakciu ponúka dômyselne 
umiestnený head-up displej a 12,3" obrazovka Lexus Premium Navigation 
s našou najnovšou technológiou Touch Pad.

Vďaka úplne novému podvozku, odpruženiu a systému riadenia zažije 
vodič úžasný pokrok v zatáčaní a potešení z jazdy. Model ES 300h 
vybavený najmodernejším bezpečnostným systémom Lexus Safety System+ 
je s päťhviezdičkovým hodnotením najbezpečnejším sedanom, ktorý kedy 
bol testovaný v rámci skúšok EuroNCAP. Vyrába sa v našej oceňovanej 
továrni v Kjušú v �aponsku, je poháňaný štvrtou generáciou Lexus Hybrid 
Drive. ES 300h je tiež k dispozícii aj vo vzrušujúcom prevedení ES 300h 
F SPORT. Bez ohľadu na to, aké ES si vyberiete, čaká vás jedinečná japonská 
pohostinnosť „Omotenashi“. 
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 DIZA�N 

 Sme v �aponsku a rozprávame sa s Yasuom Kajinom, hlavným dizajnérom 
nového sedanu ES. Stretli sme sa v malej reštaurácii, ktorú prevádzkujú 
jeho priatelia v meste Nagoya, asi 30 minút od dizajnérskeho centra 
Lexus. Atmosféra je priateľská, obsluha je pozorná a zároveň diskrétna, a 
jedlo - pripravované priamo pred nami šéfkuchárom - mimoriadnej kvality.

Prečo práve tu? Kajino-san vysvetľuje: „Osobné privítanie a pocit spokojnosti, 
ktorý zažívate na takom mieste, je veľmi japonský. Máme preň zvláštne 
slovo: Omotenashi. �e to pocit, ktorý sa snažíme vytvoriť v autách Lexus, 
aby sa majiteľ aj pasažieri cítili úplne ako doma.“

Pre dizajnéra, je možnosť sledovať odborného šéfkuchára, ktorý predvádza 
zložité zručnosti japonskej kuchyne veľmi inšpiratívna: starostlivo vyberá 
prísady, filetuje ryby, krája zeleninu s obrovskou presnosťou. A popritom 
konverzuje so zákazníkmi a snaží sa porozumieť ich osobným chutiam. 
Existujú jasné paralely k tvorbe automobilu, vraví, a dodáva: „aj keď si 
niekedy želám aby aj naša práca bola tak jednoduchá!“

Prejdeme k návrhu najnovšieho ES. Uvedomujeme si, že aj keď je v Európe 
novinkou, je to v skutočnosti model siedmej generácie: ako dokázal so 
svojim tímom po toľkých predchodcoch prísť so sedanom ktorý je tak 
originálny a súčasný?

„Po takmer troch desaťročiach globálneho úspechu bolo našou najväčšou 
výzvou vyhnúť sa predvídateľnosti dizajnu a nenechať sa zviazať nápadmi 
z minulosti,“ hovorí. 

„Aby to bolo možné, museli sme nájsť základný impulz. Muselo to byť niečo 
„provokatívne“. Impulzom sa ukázala byť strešná línia podobná kupé, tú 
umožnila úplne nová platforma, ktorá definuje dynamickú siluetu vozidla. 
�e to ostrý, aj mäkký tvar. Vyžaduje si reakciu.“

Počas rozhovoru Kajino-san črtá v skicári a prenáša svoje slová do života. 
Zdôrazňujeme silnú rodinnú podobu medzi novým ES a novou vlajkovou 
loďou značky Lexus, LS - oba sú sedanmi, ale s profilom a elegantným 
štýlom kupé.

„Naším cieľom je, aby ľudia okamžite rozpoznali Lexus,“ hovorí. „Každý 
model však potrebuje svoj vlastný, individuálny charakter. Pri ES sme chceli 
zdôrazniť jeho identitu „mladšieho brata“ LS.“

Pred nami šéfkuchár zručne odstránil drobné kosti z ryby, ktorá bude čoskoro 
súčasťou našej polievky. Kajino-san upozorňuje na laserovú presnosť, ktorú 
šéfkuchár vnáša do tejto úlohy. „�e to tá istá mentalita, ktorá sprevádza 
tvorbu našich áut. Vezmite si napríklad prednú mriežku nového ES. Takáto 
krása si vyžaduje obrovskú snahu dosiahnuť cieľ a lásku k detailu. Mnohí z 
tímu, ktorý vytvoril prednú masku LS, pracovali aj na ES. A napriek tomu 
že mali východiskový bod v LS, vývoj masky ES trval najmenej pol roka.“

Ale, pýtame sa, je vo svete, ktorý je stále viac formovaný technológiou, 
vplyv človeka stále relevantný? Odpovedá otázkou: dali by ste prednosť 
polievke ktorú nám pripravil robot alebo človek? Nečaká na našu odpoveď 
a zdôrazňuje dôležitosť remeselníkov Takumi, ktorí spolupracujú s dizajnérmi 
na príprave hlinených modelov. „Hlina je mäkká a reaguje na jemný tlak 
rúk remeselníka,“ hovorí. „Dodnes neexistuje žiadna náhrada za ľudský 
dotyk.“ Kajino-san však zároveň verí, že na dosiahnutie tradičných hodnôt 
Omotenashi v modernom svete je nevyhnutná najnovšia technológia. 
Spomenie klimatizačné zariadenie v novom ES, ktoré používa častice 
Nanoe® zvlhčujúce vašu pokožku a vlasy, a osvetlenie interiéru a kľučky 
dverí - príjemné dotyky, ktoré umožnili moderné technológie.

Napriek tomu, podobne ako všetci dizajnéri značky Lexus, často hľadá 
inšpiráciu v starodávnych tradíciách japonského remeselného spracovania: 
„Hliníkové detaily na novom ES 300h F SPORT boli inšpirované procesom 
kovania japonského meča „Hadori “. Tím skutočne študoval japonského 
kováča pri opracovaní čepele meča pomocou brúsneho kotúča a potom 
zostavili leštiaci stroj na vytvorenie podobného efektu.“Po fascinujúcom obede 
náš čas s Kajino-sanom takmer uplynul. Pýtame sa teda poslednú otázku: 
Čo z dizajnu nového ES považuje za najvýraznejšie? „Toto je najťažšia 
otázka akú môžete dizajnérovi položiť,“ usmeje sa. „Som samozrejme hrdý 
na nové dynamické tvary ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Okrem toho 
naozaj milujem charakteristické „L“ predných a zadných svetiel. �e to ako 
pocit spokojnosti ktorý cítite po skvelom jedle. 

 LEKCIA PROVOKÁCIE 



ES 07

01  Veľké 18" disky kolies z ľahkej 
zliatiny dopĺňajú dynamický vzhľad. 

02 Nový ES je nižší, širší a elegantnejší, 
so siluetou ktorá pripomína kupé. 

02

01
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 VÝKON 

 JAZDA 

 Santa Barbara. Minulý týždeň. Lepšie chvíle 
života. Užíval som si lenivé kalifornské slnko so 
starým priateľom a chladeným latté, keď mi telefón 
pripomenul že mám potvrdiť stretnutie v Nemecku 
na nasledujúci týždeň. 

Pozor, nejde o žiadny nudný míting, ale o jazdu na 
novom sedane Lexus ES, s jeho šéfkonštruktérom 
Yasuhirom Sakakibarom. A nejde ani o žiaden 
nudný testovací okruh - ale o test na diaľnici, cestou 
na kultovú pretekársku trať Nürburgring. Rozhodne 
nepremeškať. A tak som zavolal, za pár minút sme 
si prešli čas, miesto, trasu a ciele: sme pripravení. 
„Ste teraz v Nemecku?“, spýtal sa konštruktér 
spoločnosti Lexus, keď sme všetko dohodli. Nie, 
vravím, vlastne som teraz v Kalifornii. „Vážne? �a 
tiež! Čo robíte zajtra?“ 
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 VÝKON 

A tak som sa dostal k nečakanej bonusovej jazde 
v novom ES. Diaľnicou nad pobrežím Tichého 
Oceánu, debatujúc so Sakakibara-sanom o všetkom 
od obľúbeného jedla (rezance Zaru Soba) až po 
jeho koníčky (beh, bicykel, plávanie) a samotné ES.

Vyzdvihol ma v pobrežnom meste Morro Bay, odkiaľ 
sme si to nasmerovali na sever do Carmelu, čo 
predstavuje 200-kilometrový úsek ciest vybraných 
pre ich dlhé, široké zákruty - ideálne na testovanie 
zatáčania nového vozidla. Zatiaľ čo som si užíval 
luxus sedadla pre spolujazdca Sakakibara-san 
vysvetlil, ako on a jeho tím začínali s ES od nuly - 
vytvorili nový podvozok, nové zavesenie kolies, nový 
systém riadenia a nové motory - to všetko v mene 
potešenia z jazdy.

„Šoférovanie by malo byť vždy zábavné,“ povedal 
dôrazne. „Či už idete do obchodu alebo...robíte toto.“

Ukázal na neuveriteľnú scenériu, ktorá sa 
rozprestierala popri nás; na oblohu a more tvoriace 
úchvatné azúrové pozadie pre niektoré z najlepších 
golfových ihrísk na svete: Cypress Point, Spyglass 
Hill, slávne Links at Spanish Bay a samozrejme 
Pebble Beach.

A teraz presun v čase do Nemecka a na letisko 
Kolín/Bonn; opäť v maskovanom ES, ale stále na 
sedadle spolujazdca. Akoby sme s Yasuhirom 
Sakakibarom boli starí priatelia - vo vľúdnom 
rozhovore smerujeme na juh smerom k horám a 
lesom regiónu Eifel a svetoznámemu Nürburgringu.

Ani na nemeckej diaľnici ES nestráca svoju eleganciu 
a ušľachtilosť. �e to mimoriadne pohodlná jazda – 
takmer na úrovni vlajkovej lode Lexus LS – najmä 
vďaka tuhej karosérii, rozsiahlej izolácii a úplnému 
krytiu podvozka, ktoré zlepšujú aerodynamiku 
a znižujú hluk vetra na šepot. Prichádzame na 
Nürburgring. Môj tep sa zvyšuje. ES budem teraz 
riadiť ja. 

Prvá vec, ktorú si všimnem, je pozícia vodiča: Cítim, 
že mi auto sadlo ako oblek na mieru. Sakakibara-san 
vysvetľuje, ako inšpirovaní sedadlami zo športového 
kupé Lexus LC, znížili polohu sedadla v oblasti 
bokov a posunuli volant takmer o 20 mm bližšie 
k vodičovi, aby medzi ním a vozidlom dosiahli 
perfektné prepojenie. 

Zrýchľujem a na kultovej 21km ‘Nordschleife’, kde 
Lexus vyvinul autá ako napríklad superšport Lexus 
LFA, tlačím plynový pedál na podlahu. Ale dnes sme 
neprišli prekonávať rýchlostné rekordy. Sme tu, aby 
sme vyskúšali manévrovanie a držanie sedanu na 
najnáročnejšej pretekárskej dráhe na svete.Až tu sa 
všetko spája. ES je pevný ako kameň; má neuveriteľnú 
stabilitu aj pri vysokej rýchlosti. Bez námahy. Môj 
spolujazdec má na tvári široký úsmev – a som si istý 
že aj ja – jeho projekt sa ukazuje v tých najlepších 
farbách.

Kým prechádzam úctyhodnými zákrutami 
„Brünnchen“, Sakakibara-san vysvetľuje, ako nižšia 
kapota, predĺžený rázvor a väčšie kolesá umocňujú 
zážitok z jazdy, zatiaľ čo nové dvojité zavesenie 
zadnej nápravy znižuje nakláňanie vozidla. V každej 
zákrute je cítiť ostrosť dotiahnutú do prekvapujúcej 
presnosti. 

Po troch okruhoch na Nürburgringu môj čas v 
novom sedane spoločnosti Lexus končí. Krátky, 
ale dostatočný na to aby som vedel, že jeho 
šéfkonštruktér vytvoril niečo výnimočné. 

Ešte jedna otázočka. Kto šoféruje späť do Kolína? 
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 OMOTENASHI 

 „Omotenashi“ je časom overený japonský koncept, ktorý zahŕňa predvídanie 
potrieb ľudí, a to ešte predtým, ako vzniknú. Povyšuje pohostinnosť na umenie, 
ako pri slávnom čajovom rituále, kedy hosť cíti prívetivosť, porozumenie a 
rešpekt. V novom ES nás zásady „Omotenashi“ inšpirovali k dosiahnutiu 
maxima medzi sedanmi vyššieho radu.

Ešte predtým, ako sa dostanete za volant, sa ES pripravuje na privítanie. Keď 
k nemu prichádzate v noci, kľučky dverí sa rozsvietia aby vás pozdravili a 
zem pod dverami sa osvieti, aby ste mohli vyhnúť mlákam. Veľké zadné dvere 
ES pasažierom uľahčujú nastupovanie . Ak prší a na sedadlo spolujazdca 
niekto nastupuje alebo vystupuje, stierače čelného skla sa automaticky 
zastavia a zložia, aby vášho hosťa neofŕkali. Akonáhle sa pohodlne usadí v 
novom ES, bude si váš cestujúci užívať uvoľňujúce pôsobenie klimatizačného 
systému, ktorý vypúšťa jemné ióny Nanoe® ktoré zvlhčujú vlasy a pokožku 
všetkých osôb na palube. 

 JAPONSKÉ PRIVÍTANIE 

01

02



ES 13

 OMOTENASHI 

01  Vychutnajte si praktické bezdotykové otváranie batožinového priestoru - ak máte pri sebe smart kľúč, 
otvára sa pohybom nohy pod senzorom zadného nárazníka. 

02 Ak si chcete odpočinúť trochu viac, znížte si operadlo až na 8° pomocou ovládacích prvkov na lakťovej 
opierke. Cestujúci na zadných sedadlách majú pre maximálny komfort nadpriemerne množstvo priestoru 
pre nohy. 
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 OMOTENASHI 

 LEXUS SPRÁVCA KLIMATIZÁCIE 
 Správca klimatizácie Lexus udržiava ideálne prostredie pre každého človeka 
v aute. Ak počas horúceho dňa do vozidla svieti slnko zo strany vodiča, 
systém bude regulovať prúdenie vzduchu a udrží v okolí vodiča príjemnú 
teplotu, pričom zabráňuje nadmernému ochladzovaniu strany cestujúceho. 
Vašu bezpečnosť a pohodlie zaistí senzor vlhkosť kabíny, sleduje teplotu 
vzduchu a čelného skla, a zabráni jeho zahmlievaniu. 

 AERODYNAMIKA 
 Aby bolo možné upravovať priame 
zdroje hluku a vibrácií, boli prototypy 
ES od úvodných štádií vývoja 
testované v aerodynamickom tuneli 
Lexus. Inžinieri spoločnosti skúmali 
rovnobežné plochy okolo dverí, ako 
aj tvar a úpravu spätných zrkadiel. 

Okrem toho boli v milimetrových 
posunoch upravované polohy 
stieračov čelného skla tak, aby 
nevyčnievali spod kapoty. 
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 DISKY ZNIŽU�ÚCE HLUK 
 V novom ES sú k dispozícii 18" 
disky kolies znižujúce hluk. Tieto 
disky majú v dutom ráfe malé 
rezonančné otvory. Počas jazdy 
sa energia zvuku vytváraná malými 
vibráciami v pneumatikách premieňa 
v rezonátoroch na tepelnú energiu, 
čím sa znižuje hluk. 

 MARK LEVINSON® PURE PLAY 
 Prvý model Lexus so zvukovou technológiou „Mark Levinson® PurePlay“, 
ktorá obklopuje poslucháča 17-reproduktorovým systémom Mark Levinson® 
Premium Surround Sound, vrátane siedmych reproduktorov Unity vo 
výške ramien, ktoré dotvárajú zážitok z počúvania, ktorý má veľmi blízko 
k domácemu audio systému Mark Levinson®. ES disponuje aj 265 mm 
subwooferom a technológiou Clari-Fi ™ Music Restoration, programom, ktorý 
analyzuje zdrojové dáta zvuku a prehráva práve tie prvky, ktoré dôkladne 
reprodukujú pôvodné zvuky a vracajú live nahrávkam život. 

 TICHO HYBRIDU 
 Poháňaný našou najnovšou hybridnou technológiou bez nutnosti dobíjania 
jazdí Lexus ES 300h mimoriadne potichu. Či už v takmer bezhlučnom režime 
elektrického vozidla alebo pri rýchlej jazde diaľnicou si môžete vychutnať 
rozhovor s cestujúcimi alebo počúvať svoju obľúbenú hudbu s minimálnym 
šumom na pozadí. Ďalšie vylepšenia, pôvodne vytvorené pre vlajkový sedan 
LS a pokročilá aerodynamika kombinovaná s Hybrid Acoustics ™ a Active 
Noise Control vyústili do vynikajúcej úrovne odhlučnenia interiéru. 

 IZOLÁCIA ZVUKU 
 Redukciu priechodnosti hluku do kabíny umožnili mnohé kroky, ako pridanie 
ďalších tesnení dverí, minimalizácia otvorov v podlahe či hornej časti zadných 
sedadiel, optimalizácia tesnenia karosérie a dosadanie panelu. Maximalnu 
absorpciu hluku zabezpečujú rôzne opatrenia – odhlučnenie uloženia tlmičov, 
vnútorné obloženie blatníkov a krytie pod podlahou pohlcujúce hluk. Pri 
výrobe čelného skla a okien predných dverí bolo použité akustické sklo s 
vysokou zvukovou izoláciou. 
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 REMESELNÁ ZRUČNOSŤ 
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 REMESELNÁ ZRUČNOSŤ 

 Nie je nezvyčajné, že si návštevníci renomovanej výrobnej prevádzky Kjúšú 
v juhozápadnom �aponsku zrazu uvedomia svoje ľudské chyby a nedostatky. 
Tu je povolená len dokonalosť. Továreň v Kjúšú obklopená lesmi tretieho 
najväčšieho ostrova �aponska je miestom výroby nového modelu Lexus 
ES. �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 majstrov 
značky Lexus, ktorého rukami (doslova) prechádza každý sedan ES. Aby 
mohli zostať na projekte, musia majstri „Takumi“, známi svojim 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 popisuje 
mimoriadne opatrenia ktoré v továrni vykonávajú aby odstránili prach a 
iné nežiaduce látky. Napríklad každý, kto vstúpi do hermeticky uzatvorenej 
lakovne, musí najprv prekonať nie jednu, ale dve vákuové komory na 
odstránenie častíc z vlasov a kombinézy. Myslíte, že to už naozaj stačí? Nie, 
nie: vo vnútri vás čaká obrovská vodná clona – prezývaná „Niagara“ – aby 
ďalej eliminovala akékoľvek čiastočky prachu ktoré sa dostali cez komory.
Priestoru dominuje ticho a koncentrácia. Mám pocit, že som v laboratóriu, 
alebo v knižnici. „Všetci pracovníci ktorých vidíte, boli predtým ako sa môžu 
čo i len dotknúť vozidla na výrobnej linke vyškolení a certifikovaní podľa 
presných pravidiel.“ vysvetľuje môj sprievodca. „Naším myslením je postaviť 

každé auto tak, akoby bolo naše vlastné.“ Precízne zostavenie sedanu ES 
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 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 ES podrobí testu „tajfún“ - vysokotlakovému 
vodnému prúdu, a na záver 30 km skúšobnej jazde, pri ktorej sa preverí 
vyhotovenie a precíznosť. 

Aby človek docenil precíznosť ktorá tu panuje, musí ju vidieť. Pri poslednom 
pohľade na tancujúce roboty mi môj „Takumi“ sprievodca hovorí, že Kjúšú 
je továreň s najlepšou výkonnosťou na svete a „Stavia najspoľahlivejšie 
autá.“, dodáva. V jeho hlase je pýcha, pýcha na jeho prácu. A je na mieste. 

 TOVÁREŇ 
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 REMESELNÁ ZRUČNOSŤ 

 INŠPIROVANÍ �APONSKÝM MEČOM 
 Obloženie interiéru v modeli ES 300h F SPORT je žiarivým príkladom 
remeselného spracovania „Takumi“. Inšpirovaní vírivými vzormi na čepeliach 
tradičných japonských mečov, navštívili dizajnéri Lexus múzeum, kde študovali 
proces ich výroby. Tu videli, že remeselník „Takumi“ nádhernú povrchovú 
úpravu „Hadori“ na čepeli vybrúsi. Po návrate do dizajnového štúdia Lexus 
naši interiéroví dizajnéri a remeselníci začali experimentovať s procesom 
špeciálneho leštenia a vytvorili podobný efekt na hliníku. Výsledok je úžasný, 
s nádherným vzorom odrážajúcim biele a modré svetlo, ktorý podčiarkuje 
dynamický charakter nového modelu ES 300h F SPORT. 
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 TECHNOLÓGIA 

 12,3" MULTIMEDIÁLNY DISPLE� 
 Perfektne umiestnený pre pohodlnú jazdu, veľký 
12,3" multimediálny displej sedanu ES môže byť 
ovládaný hlasom alebo dotykovým panelom. 
Funkcia rozdelenej obrazovky umožňuje súčasne 
pristupovať k informáciám, ako sú údaje navigácie 
Lexus Premium Navigation či aktuálnemu počasiu, 
alebo vychutnávaniu zvuku ako v koncertnej sále 
zo 17-reproduktorového systému Mark Levinson® 
Surround. 

 PANORAMATICKÉ ZOBRAZENIE 
OKOLIA 
 �azdu v meste uľahčuje 360° pohľad na okolie 
celého vozidla sprostredkovaný niekoľkými 
kamerami a funkciou Panoramatic View Monitor. 
Vytvára virtuálny 3D obraz vášho ES, ukazuje 
vozidlo pri pohľade zhora, s vodiacimi čiarami, 
ktoré vám pomôžu pri manévrovaní v najbližšom 
okolí. Funkcia pohľadu pri odbočovaní - ďalšia 
inovácia značky Lexus - pomáha vodičovi vyhnúť 
sa obrubníkom pri odbočovaní vľavo či vpravo. 

 HEAD-UP DISPLE� 
 Využíva technológie vyvinuté pre prúdové bojové 
lietadlá. Farebný head-up displej s vysokým 
rozlíšením je umiestnený vo vašom zornom poli 
a premieta kľúčové informácie na čelné sklo. 
Vytvára tak ostrý a plný obraz, že s prezeraním 
údajov nebudete mať problém ani pri plnom 
slnečnom svite. 

 INTUITÍVNA JAZDA 

 Po nasadnutí do nového ES si ako vodič rýchlo nájdete perfektnú polohu. Sedadlo je nízke a 
pohodlné, ponúka ideálny výhľad na cestu vpred. S koženým, ručne šitým volantom vo vašich rukách 
je radenie rýchlostí športové, a to vďaka ovládaniu prevodovky pomocou pádiel pod volantom. Štíhla 
a ergonomická prístrojová doska bola navrhnutá tak, aby vás nerozptyľovala, takže sa môžete plne 
sústrediť na cestu pred vami. Vďaka ovládaniu najnovšou technológiou Remote Touch sú všetky 
funkcie v novom ES ľahko dostupné. 
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 TECHNOLÓGIA 

Pri prechode cez rušnú nákupnú štvrť centra budete ES vďační za systém 
predchádzaniu kolíziám. Použitím vysokofrekvenčného radaru v kombinácii s 
výkonnou kamerou teraz dokáže reagovať na cyklistu ktorý vám náhle vošiel 
do dráhy, či zaregistrovať chodcov v noci. Ak predpokladá nebezpečenstvo, 
dostanete viditeľné upozornenie, aby ste mohli prijať vhodné opatrenia a 
predísť nárazu. Ak nereagujete, ES zatlačí na brzdu aby zabránil kolízii.

ES tiež ponúka funkciu rozpoznávania dopravného značenia, ktorá 
zhromažďuje informácie z dopravných značiek pred vami, či dvojstupňové 
adaptívne diaľkové svetlá, ktoré v noci reagujú na vozidlá pred vami. 

 INŠTINKTÍVNE REAKCIE 

 Nech už idete v novom Lexus ES kamkoľvek, je upokojujúce vedieť, že 
jazdíte v jednom z najbezpečnejších vozidiel, ktoré boli kedy vyrobené. 
Všetky modely sú vybavené najnovším systémom Lexus Safety System+ 
obsahujúcim vyspelé technológie, ktoré pomáhajú predchádzať trom z 
najčastejších druhov nehôd: zrážkam zozadu; prechádzaním medzi jazdnými 
pruhmi a kolíziám s chodcami.

Pri jazde na rušných diaľniciach alebo dochádzaní do práce a z práce 
je hlavným nebezpečenstvom prechod do iného jazdného pruhu alebo 
nepovšimnutie si spomalenia dopravy. Z tohto dôvodu ES pomáha vodičovi 
pri udržiavaní vozidla v strede jazdného pruhu pomocou systému sledovania 
jazdných pruhov. Ak chcete zmeniť jazdný pruh, ES okamžite sleduje ostatné 
vozidlá a varuje vás, ak sa blíži auto. V prípade neočakávaného spomalenia 
pred vami vaše vozidlo tiež spomalí.
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 TECHNOLÓGIA 



ES26

 VÝBER 

 V tejto brožúre vás pozývame na vzrušujúce zostavenie vášho nového 
sedanu ES 300h. Charakteristicky odvážna mriežka značky Lexus a silueta 
pripomínajúca kupé vás presvedčí o tom že hybridné vozidlo ES 300h je 
príjemné riadiť, ale aj vlastniť.

Vo vnútri je ES sofistikovanejší než kedykoľvek predtým. Veľký multifunkčný 
displej s rozlíšením 12,3 palcov je ľahko čitateľný a má intuitívne ovládanie 
pomocou dotykového zariadenia alebo hlasových povelov. Prvotriedne 
kožené šitie a materiály vyrobené majstrami Takumi odávajú interiéru 
modernosť a eleganciu.

Všetky modely ES sú vybavené našim najnovším systémom Lexus Safety 
System+. Zahŕňa systém predchádzaniu kolíznym situáciám, teraz aj s 
detekciou chodcov v noci a detekciou bicyklov počas dňa; systém sledovania 
jazdných pruhov vám pomôže zostať vo vašom pruhu; dvojstupňové 
adaptívne diaľkové svetlá zlepšujú viditeľnosť v noci; Dynamický tempomat 
s radarovou technológiou a integrovaným systémom, ktorý rozpoznáva 
dopravné značky. 
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 VÝBER 

01.  MODEL 

 Získajte viac informácií o novom 
hybridnom vozidle Lexus ES 300h 
bez nutnosti dobíjania. 

Strany 28-31

03.  PRVKY 

 Objavte úžasnú úroveň štandardných 
aj mimoriadnych doplnkových funkcií, 
ktoré sú k dispozícii pre vo vašom 
novom luxusnom sedane ES. 

Strany 34-37

04.  TECHNOLÓGIA 

 Prečítajte si viac o prelomových 
technológiách ES, ako je systém 
Lexus Safety System+. 

Strany 38-41

02.  VÝBAVY 

 Ktoré ES sa k vám najviac hodí? 
Vyberte si z výbav Elegance, 
Prestiege, F SPORT a Luxury. 

Strany 32-33

06.  PRÍSLUŠENSTVO 

 Preskúmajte širokú škálu doplnkov 
vytvorených spoločnosťou Lexus, a 
prehĺbte svoje potešenie z ES. 

Strany 44-45

07.  FARBY 

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

Strany 46-51

08.  TECHNICKÉ ÚDA�E 

 Preštudujte si všetky kľúčové 
technické údaje modelu ES 300h. 

Strany 52-53

05.  F SPORT 

 Pre dynamickejšiu jazdu si vyberte 
model ES 300h F SPORT. 

Strany 42-43

 ES 300h - Vyberte si svoj Lexus 
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 MODEL 

 Nový luxusný sedan ES 300h ponúka úplne nový podvozok, ktorý umožňuje 
dynamickejší dizajn exteriéru a ešte dokonalejšiu jazdu. Vo vnútri je ES 
priestrannejší a tichší ako kedykoľvek predtým, so zvýšeným výkonom, špičkovou 
bezpečnostnou technológiou a úrovňou remeselnej výroby akú ťažko nájdete 
v inom aute. 

 ES 300h 

 Ohromujúca čierna grafitová farba, 
18" disky kolies z ľahkej zliatiny. 
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 MODEL 

01.  4. GENERÁCIA LEXUS HYBRID DRIVE 
 Model ES 300h je vybavený najnovším hybridným pohonom Lexus bez 
nutnosti dobíjania,, ktorý prináša vynikajúcu spotrebu paliva, reakciu, a 
najlepšie emisie CO2 vo svojej triede už od 100 g/km. Spája ultra-účinný 
štvorvalcový 2,5-litrový benzínový motor s predĺženou expanziou s ľahším a 
kompaktnejším elektromotorom. Celkový výkon systému je 218 k/160 kW 
a spotreba paliva v kombinovanej prevádzke je od 4,4 l/100 km. 

02.  VYSOKO ÚČINNÝ BENZÍNOVÝ MOTOR 
 Benzínový motor s objemom 2,5 litra je úplne nový a obsahuje technológiu 
rýchleho spaľovania, ktorá ho robí jedným z najkvalitnejších motorov v 
histórií. Výsledkom je väčší výkon bez zvyšovania emisií alebo spotreby 
paliva. Tieto pôsobivé výsledky sa podarilo dosiahnuť vďaka priamym 
vstrekovacím otvorom, zväčšením uhlov ventilov a laserom upraveným 
sedlám ventilov. Variabilné olejové čerpadlo, viacotvorové vstrekovače, 
VVT-iE na nasávacích ventiloch a variabilný chladiaci systém tiež prispievajú 
k pôsobivej regulácií tepla a spaľovaniu motora. 

03.  NOVÁ HYBRIDNÁ PREVODOVKA 
 �e navrhnutá na dokonalú spoluprácu s 2,5 litrovým motorom. Táto 
nová prevodovka využíva viacnápravové usporiadanie elektromotorov 
namiesto predchádzajúceho koaxiálneho usporiadania a znižuje celkovú 
dĺžku prevodovky o takmer 30 mm. Tradičná planetárna prevodovka bola 
nahradená paralelným hriadeľom a multifunkčnou prevodovkou ktorá v 
jednej kompaktnej jednotke obsahuje delič výkonu, neutrál a spiatočku. 

04.  KOMPAKTNÁ HYBRIDNÁ BATÉRIA 
 Nikel-metal hydridová batéria, ktorá poháňa elektrický motor a ukladá energiu, 
bola presunutá z kufra pod zadné sedadlá. Toto bolo možné dosiahnuť 
znížením výšky batérie o 120 mm a použitím kompaktnejšieho chladiaceho 
systému. Presun batérie pod sedadlo nielen uvoľňuje batožinový priestor, 
ale aj zlepšuje rozloženie hmotnosti pre lepšiu manévrovateľnosť. 
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 ROZ�AZD VOZIDLA 
 Pri rozjazde a nižších rýchlostiach poháňa ES 300h elektrický motor, pričom 
elektrická energia sa dodáva z hybridnej batérie. V tomto bode je sedan 
takmer úplne tichý, nevyužíva benzín a neprodukuje emisie. 

 BEŽNÁ PREMÁVKA 
 Pri vyšších rýchlostiach sa spúšťa benzínový motor, takmer nehlučne, ale 
stále je dopĺňaný energiou z elektrického motora. Prostredníctvom takmer 
dokonalej distribúcie dvoch zdrojov energie poskytuje systém Lexus Hybrid 
Drive výnimočný komfort jazdy - spolu s nižšími emisiami a spotrebou paliva. 

 ZAŽITE LEXUS HYBRID DRIVE 

 LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍ�ANIA 
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 MAXIMÁLNE ZRÝCHLENIE 
 Pri výraznom zrýchlení elektrický motor okamžite doplní 2,5-litrový benzínový 
motor. Prináša nárast krútiaceho momentu, aby sa dosiahlo plynulé lineárne 
zrýchlenie vtedy, keď to potrebujete. 

 BRZDENIE, SPOMALENIE, ZASTAVENIE 
 Pri spomalení alebo zastavovaní sa zážihový motor vypne a zníži emisie 
na nulu. Pri brzdení alebo uvoľnení plynového pedála rekuperačné brzdy 
zachytávajú kinetickú energiu ktorá sa v iných autách stráca. Premieňa ju 
na elektrickú energiu ktorú ukladá v hybridnej batérii, a to je dôvod, prečo 
je Lexus Hybrid bez nutnosti dobíjania vždy pripravený. 

 LEXUS HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍ�ANIA 
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 VÝBAVY 
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 VÝBAVY 

 ELEGANCE 

 Výbava Elegance ponúka majiteľom ES skvelý vzhľad a vybavenie. 

 LUXURY 

 Dokonalý vzhľad, detailné spracovanie a pohodlie. 

 F SPORT 

 Pre tých, ktorí hľadajú dynamickejšiu jazdu ponúka výbava ES F SPORT 
viaceré prvky ako sú exkluzívna charakteristická maska chladiča, disky 
F SPORT a športové detaily interiéru. 

 PRESTIEGE  

 Výbava Prestiege sa odlišuje jemnými zmenami exteriéru a zároveň 
poskytuje vysoký komfort. 

 18" disky kolies z ľahkej zliatiny s povrchovou úpravou, pneumatiky 
235/45 R18
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
Svetlá, Trojité LED s dvojstupňovým adaptívnym systémom diaľkových svetiel 

Kožené čalúnenie
8" multimediálny displej 
10-reproduktorový audio systém Pioneer® 
K dispozícii za príplatok aj navigácia Lexus Premium Navigation 

 18" disky kolies z ľahkej zliatiny, hyperchrómovaný povrch, pneumatiky 
235/45 R18
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
Svetlá, Trojité LED s dvojstupňovým adaptívnym systémom diaľkových svetiel

Čalúnenie zo semianilínovej kože 
12,3" multimediálny displej
17-reproduktorový systém Mark Levinson® Premium Surround Sound 
Navigácia Lexus Premium Navigation 

 19" disky kolies z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT, pneumatiky 235/40 R19
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou F
Svetlá, Bi-LED

Koža Tahara F SPORT 
8" multimediálny displej 
10-reproduktorový audio systém Pioneer®

K dispozícii za príplatok aj navigácia Lexus Premium Navigation 

 17" disky kolies z ľahkej zliatiny s povrchovou úpravou, pneumatiky 
215/55 R17
Maska chladiča s charakteristickou mriežkou L
Svetlá, Bi-LED

Koža Tahara
8" multimediálny displej
10-reproduktorový audio systém Pioneer®

K dispozícii za príplatok aj navigácia Lexus Premium Navigation 
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 VÝBAVA  |  EXTERIÉR 

01.  17" ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
 Dvojtónový dizajn kombinuje povrchovú úpravu so stredne sivým kovovým 
povrchom Plochy lúčov sa na ráfiku spájajú a zlepšujú aerodynamický výkon. 

02.  18" ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
 Dvojtónová farebná schéma kombinuje povrchovú úpravu so stredne sivým 
metalickým povrchom, ktorá vytvára športový a luxusný vzhľad. 

03.  18" ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
 Disky tlmiace hluk s hyperchrómovým metalickým povrchom Veľkosť kolies 
zdôrazňuje päť dynamických vretenovitých lúčov. 

04.  ZADNÝ NÁRAZNÍK 
 Zvýraznený zadný nárazník dotvára ES 300h silný a sebavedomý postoj. 

05.  STREŠNÉ OKNO 
 Elektrické výklopné a posuvné strešné okno dodáva interiéru ES 300h 
pocit slobody, priestrannosti a svetla. 

06.  ZADNÝ SPO�LER 
 Efektný zadný spojler zvyšuje aerodynamický výkon nového modelu ES 300h. 

01
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07.  BI-LED SVETLOMETY 
 Tieto svetlomety používajú rovnaký svetelný zdroj pre diaľkové aj stretávacie 
svetlá. Dodávajú sa s dennými svetlami v tvare výrazného L charakteristického 
pre Lexus. 

08.  TRI-LED SVETLOMETY 
 Tieto svetlomety pozostávajú z troch ultraľahkých LED diód, ktoré poskytujú 
vynikajúce rozloženie svetla. Sú vybavené sekvenčnými indikátormi smerových 
svetiel, dokážu produkovať niekoľko druhov svetla, ktoré pomáha udržiavať 
dobrý prehľad v hmlistých jazdných podmienkach. Ďalšou inováciou v 
oblasti bezpečnosti ktorú ponúka ES, je dvojstupňový systém adaptívnych 
diaľkových svetiel (AHS). Tento systém nielenže automaticky zapne a vypne 
diaľkové svetlá, sieť jeho 24 jednotlivých LED žiaroviek dokáže prispôsobiť 
nasvietenie plochy tak, aby poskytoval čo najlepšiu viditeľnosť a zároveň 
znížil oslnenie protiidúceho vodiča. 

09.  OSVETLENIE V ZÁKRUTÁCH 
 Adaptívne LED svetlá poskytujú osvetlenie blízkeho okolia vozidla pri 
odbočení vľavo či vpravo a v dlhých zákrutách. 

10.  ZADNÉ LED SVETLÁ 
 Pomocou najnovšej technológie LED dodávajú zadné svetlá vozidlu okamžite 
rozpoznateľný vizuál s lineárnym nasvietením pripomínajúcim kryštál. 

11.  SILUETA KUPÉ 
 Od predošlých generácií dizajn vybočuje elegantnou, zvažujúcou sa siluetou 
strechy, ktorá zdôrazňuje nízky postoj vozidla a plynulú aerodynamiku. 

12.  BEZDOTYKOVÉ ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE KUFRA 
 Pre pohodlné nakladanie a vykladanie je v ES k dispozícii bezdotykové 
ovládanie veka batožinového priestoru. To je možné otvoriť a zatvoriť 
tým, že sa pohybujete nohou pred snímačom umiestneným pod zadným 
nárazníkom a máte pri sebe inteligentný kľúč. 

07 08
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03

02
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04/05

01.  ZAMERANÝ NA VODIČA 
 Pre zníženie pohybu očí a odvracania pozornosti boli všetky dôležité 
nástroje a displeje umiestnené v blízkosti výhľadu na cestu pred vami. Pre 
bezproblémovú interakciu sú ovládacie prvky ktoré často používate, ako 
režim výberu jazdy či ovládač Remote Touch, sústredené okolo volantu. 

02.  KLIMATIZÁCIA S FUNKCIOU S-FLOW/SPRÁVCA 
KLIMATIZÁCIE 

 Systém S-Flow inteligentne spravuje vnútorné prostredie vo vašom ES v 
závislosti od okolitých podmienok, čím zabezpečuje dokonalý komfort a 
úsporu paliva. Zisťuje, či sú sedadlá obsadené, a podľa toho adekvátne 
reguluje fungovanie klimatizácie. Systém tiež vypúšťa mierne kyslé ióny 
Nanoe® z centrálnej klimatizačnej jednotky na strane vodiča, čím napomáha 
plniť kabínu čerstvým vzduchom. Táto mierne kyslá atmosféra jemne zvlhčuje 
pokožku a vlasy. Absolútny komfort zabezpečuje systém snímačov, ktoré 
detekujú vlhkosť kabíny, teplotu vzduchu a teplotu čelného skla a zabraňujú 
jeho zahmlievaniu. 

03.  VOLANT 
 Trojramenný volant kombinuje pravú kožu s jemne zrnitým drevom. Pevne ale 
pohodlne vám padne do rúk. K dispozícii je aj s vyhrievaním pre chladnejšie 
rána. Integrované tlačidlá ovládajú zvuk, telefón, rozpoznávanie hlasu, 
multifunkčný displej, adaptívny radarový tempomat, udržiavanie jazdného 
pruhu a sledovane jazdného pruhu. 

04.  KOŽENÉ SEDADLÁ 
 Nízke kožené alebo semianilínové kožené sedadlá v novom ES sú vynikajúcim 
príkladom najvyššej úrovne japonskej remeselnej výroby „Takumi“. Koža má 
bezchybnú kvalitu a šitie je vykonávané s obrovskou presnosťou. Výsledkom 
sú výnimočne krásne a pohodlné sedadlá . 

05.  NASTAVENIE PREDNÉHO SEDADLA 
 Sedadlo nového ES poskytuje vodičovi perfektnú oporu a ergonomickú 
polohu ktorá znižuje pocit únavy. Až 16 rôznych smerov nastavenia sedadiel 
umožňuje rôzne polohy vhodné pre širokú škálu vodičov (14 nastavení pre 
spolujazdca na prednom sedadle). Pre dokonalý komfort na dlhých cestách 
je v triedach Executive a Luxury možné nastavenie bedrovej opory až v 
štyroch smeroch (v ostatných výbavách v dvoch smeroch). 
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06.  OHRIEVANÉ A VETRANÉ SEDADLÁ 
 Vyhrievanie sedadiel v novom ES je k dispozícii pre vodiča a spolujazdca. 
V horúcich dňoch pomáha ochladiť cestujúcich privádzanie studeného 
vzduchu priamo z klimatizácie. K dispozícii sú aj vyhrievané zadné sedadlá. 

07.  OVLÁDACÍ PANEL ZADNÝCH SEDADIEL 
 Na zadnej stredovej lakťovej opierke je umiestnený ovládací panel. Panelom 
je možné ovládať klimatizačné zariadenie, audiosystém, vyhrievanie zadných 
sedadiel, sklopenie zadných sedadiel a tienidlá. 

08.  TIENIDLÁ 
 Pre zvýšenie komfortu v horúcom počasí sú v zadnej časti k dispozícii 
tienidlá. Cestujúci na zadných sedadlách môžu meniť zatienenie zadných 
okien a dverí. 
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01.  10-REPRODUKTOROVÝ PIONEER SYSTÉM 
 Model ES je k dispozícii so zvukovým systémom Pioneer s 10 reproduktormi, 
ktorý verne reprodukuje pôvodný zvuk a zachováva živú atmosféru 
hudby. Technológia Pioneer na spracovanie digitálnych signálov slúži na 
reprodukovanie zvukov z MP3 súborov v kvalite CD. Reproduktory po 
bokoch prístrojovej dosky boli inštalované v optimálnom uhle na dosiahnutie 
dynamického a bohatého zvukového poľa. Zvuk z reproduktora je efektívne 
odovzdávaný poslucháčovi a to priamo aj nepriamo - odrážaním od okien 
automobilu. 

02.  17-REPRODUKTOROVÝ MARK LEVINSON® PUREPLAY 
 Prelomový systém PurePlay značky Mark Levinson® v novom Lexus ES 
debutuje. �eho dizajnová architektúra bola vytvorená tak, aby vodiča a 
cestujúcich obklopili čisté a precízne tóny, v doteraz najlepšom prevedení. 
PurePlay využíva viacero technológií na dosiahnutie vynikajúceho výkonu 
vo vozidle: presné rozvrhnutie, dizajn a umiestnenie reproduktorov na 
svetovej úrovni a bezkonkurenčná technológia ladenia a dekompresie. 
Sedem reproduktorov Unity ™ je umiestnených vo výške ramien okolo 
kabíny, čím zvyšuje akustiku a vytvára tónovú synergiu. Systém má tiež dve 
eliptické subwoofery v predných dverách a doteraz najväčší subwoofer 
(265 mm) pod zadným oknom. 

03.  LED DISPLE�/NAVIGÁCIA LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Navigácia Lexus Premium Navigation je vybavená širokouhlým displejom 
s rozmermi 12,3 palca s jasnou 3D grafikou a mnohými možnosťami 
mapovania. LED displej s veľkosťou 8 palcov je dodávaný štandardne v 
nasledujúcich výbavách: Elegance, Prestiege a F SPORT. 

04.  OPTITRÓNOVÉ PRÍSTRO�E 
 V modeloch ES je kokpit vybavený optitrónovými prístrojmi s centrálnym 
7" displejom TFT , v modeloch ES 300h F SPORT 8" TFT LCD. Poskytujú 
množstvo prehľadných dát, ako aj elegantné animácie pri vstupe a štartovaní 
auta. 

05.  HEAD-UP DISPLE� 
 Údaje o vozidle sú farebne premietané priamo na čelné sklo. Head-up 
displej s rozmermi 260 x 97,5 mm vám umožňuje sledovať navigáciu, 
nastavenia zvuku alebo bezpečnostné prvky bez odvrátenia pozornosti 
od cesty pred vami 

06.  DOTYKOVÝ PANEL - REMOTE TOUCH 
 Centrálny displej je ovládaný dotykovým panelom alebo hlasovými povelmi. 
Rozhranie dotykového panela bolo navrhnuté tak, aby vám poskytlo intuitívny 
pocit smartfónu, pomocou gest ako dvojité poklepanie a listovanie. 

07.  BEZDRÔTOVÁ NABÍ�AČKA 
 Bezdrôtová nabíjačka vnútri konzoly umožňuje nabíjanie prenosného 
zariadenia alebo smartfónu umiestnením na nabíjacom paneli, bez potreby 
pripojenia nabíjacieho kábla. 
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01.  VYSOKÁ TUHOSŤ A ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 
 ES má mimoriadne tuhé telo poskytujúce stabilnú jazdu, ktorá je zážitkom. 
Podvozok je konštruovaný pomocou laserového zvárania, ktoré Lexus 
v tomto segmente použil po prvý krát, vo väčšej miere bolo použité aj 
adhezívne spájanie. To spolu s rozsiahlym použitím ľahkých materiálov, ako 
je hliník, pomohlo minimalizovať hmotnosť a znížiť spotrebu paliva. Okrem 
toho uchytenie závesnej veže v priestore motora a uchytenie v tvare V na 
zadnom zavesení spájajú podvozok a zavesenie, pričom dosahujú vysokú 
úroveň jazdného komfortu a ovládateľnosti. 

02.  AERODYNAMIKA/HYBRID ACOUSTICS™ 
 Každý ES má vynikajúcu aerodynamiku, vrátane takmer rovného podvozku. 
To prispieva nielen k úspore paliva, ale aj znižuje otrasy a hluk spôsobený 
vetrom. Pre redukciu priechodnosti hluku do kabíny sa urobili mnohé kroky, 
ako pridanie ďalších tesnení dverí, minimalizácia otvorov v podlahe či hornej 
časti zadných sedadiel, optimalizácia tesnenia karosérie a dosadanie panelu. 
Hybrid Acoustics™ v ES 300h, ktorý je mimoriadne tichý, zahŕňa trojvrstvový 
vnútorný tlmič, v ktorom je protihluková izolačná vrstva vložená medzi dve 
vrstvy plsti. Cestovanie v ES je tak vždy vysoko hodnotným zážitkom, a to 
aj pri vyšších rýchlostiach. 

03.  AKTÍVNA REDUCKIA HLUKU 
 Aktívny systém regulácie hluku v interiéri potláča dunivé zvuky generované 
motorom. Vlny, ktoré rušia hluk, sa prenášajú cez reproduktory a znižujú 
dunivý hluk v celom automobile. 

04.  VÝBER REŽIMU �AZDY 
 Prepínač režimov jazdy je umiestnený vedľa rámu krytu ukazovateľov, aby 
sa dal ovládať bez straty očného kontaktu s vozovkou a bez zmeny polohy 
vodiča. Režimy Eco, Normal a Sport sú štandardné, s výnimkou modelu 
ES 300h F SPORT, ktorý je dodávaný s piatimi možnosťami: Eco, Normal, 
Custom, Sport S a Sport S +. 

05.  TLMIČE S NÍZKOU RÝCHLOSŤOU POHYBU* 
 V záujme zdokonalenia bol pre nový ES 300h vyvinutý tlmič s veľmi nízkou 
rýchlosťou pohybu. Pri jazde nízkou rýchlosťou generuje tlmiacu silu, počas 
jazdy na diaľnici prináša vynikajúcu odozvu a stabilitu riadenia a zároveň 
zaručuje dokonalý komfort všetkým na palube. 

06.  ELEKTRICKÝ POSILŇOVAČ RIADENIA 
 Nový elektrický posilňovač riadenia, na rozdiel od konvenčného systému 
montovaného na stĺpik, poskytuje lepšie precítenie vozovky a pocit spojenia 
s vozidlom. 
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 * Nie je k dispozícii pre ES 300h F SPORT. 



 TECHNOLÓGIA  |  LEXUS SAFETY SYSTEM+ 

01.  LEXUS SAFETY SYSTEM+ 
 ES má k dispozícii najnovší systém Lexus Safety System+. Zahŕňa systém 
predchádzaniu kolíznym situáciám (PCS), teraz aj s detekciou chodcov 
v noci a detekciou bicyklov počas dňa; Asistent poloautonómnej jazdy v 
jazdnom pruhu (LTA) vám pomôže zostať vo vašom pruhu; dynamický 
adaptívny tempomat s radarovou technológiou (DRCC) a integrovaným 
systémom, ktorý rozpoznáva dopravné značky (RSA). 

02.  PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM (PCS) 
 Okrem detekcie prichádzajúcich vozidiel a chodcov počas dňa pribudla v 
najnovšom systéme v novom ES schopnosť rozpoznávať chodcov aj v noci 
a cyklistov počas dňa. Pre dosiahnutie tohto cieľa bola zvýšená citlivosť a 
dynamický rozsah kamery s cieľom redukovať počet nehôd v noci, napríklad 
keď je ťažké vidieť chodca kvôli osvetleniu od protiidúceho vozidla. Okrem 
toho bol rozšírený uhol detekcie vysokofrekvenčného radaru, čo umožňuje 
rozpoznávať cyklistov počas dňa. Ak systém usúdi, že možnosť kolízie je 
vysoká, auto začne automaticky brzdiť a pomôže tak pri manévrovaní alebo 
zníži škody v prípade zrážky. 

03.  DYNAMICKÝ ADAPTÍVNY TEMPOMAT (DRCC) 
 Systém používa vysokofrekvenčný radarový snímač a kameru na detekciu 
vozidla pred vami a udržuje primeraný odstup. Ak vozidlo pred vami 
zastaví, systém zastaví aj vaše ES. Keď sa vozidlo pred vami opäť pohne, 
ES sa rozbehne a nasleduje ho. Tento systém znižuje zaťaženie vodiča v 
situáciách vyžadujúcich časté rozbiehanie a zastavovanie. 

04.  ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (RSA) 
 Systém RSA v novom ES rozpoznáva dopravné značky a poskytuje 
vodičovi informácie na multiinformačnom displeji. V spojení s dynamickým 
adaptívnym tempomatom (DRCC) sa dá rýchlosť vozidla rýchlo upraviť 
v súlade s rýchlostným limitom, ktorý RSA rozpoznal. Stačí stlačiť tlačidlo. 

05.  ASISTENT POLOAUTONÓMNE� �AZDY V �AZDNOM 
PRUHU (LTA) 

 Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu pomáha vodičovi udržiavať 
vozidlo v strede pruhu. �e schopný asistovať pri jazde v zákrutách s menším 
polomerom v porovnaní s predchádzajúcou generáciou systému. Ak systém 
vyhodnotí, že by vozidlo mohlo opustiť jazdný pruh, prepne sa do režimu 
prevencie výjazdu z pruhu a poskytne podporu pre návrat vozidla do 
stredu jazdného pruhu. 

06.  AIRBAGY 
 Posúvame bezpečnostné prvky ešte ďalej, nový ES má zabudovaný rozsiahly 
štít desiatich airbagov. Zahŕňa airbagy vodiča a spolujazdca, kolenné 
airbagy, bočné airbagy vpredu a vzadu a záclonové airbagy pokrývajúce 
všetky bočné okná. 
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 Za žiadnych okolností by sa systém Lexus Safety System+ 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 špecifikácií a vybavenie sa môžu meniť podľa miestnych podmienok a požiadaviek. Obráťte sa na vášho 
autorizovaného predajcu Lexus. 



07.  DIGITÁLNE VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Nahrádzajú klasické vonkajšie spätné zrkadlá kompaktnými kamerami 
s v sokým rozl šen m  ktoré sú prepojené s displejmi v ka ne  ie za ezpe jú 
v lepšené zo razovanie o lasti za vozidlom a ezprostredne ved a 
neho za ka dých jazdných podmienok  pri om o medz jú ale o úplne 
elimin jú slepý hol výh ad  vodi a a a tomatick  sa prisp so jú tak  
a  sprostredkovali rozš rené zo razenie v sit áciách  ke  vozidlo zatá a 
ale o cúva
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  oloha a vzdialenos  d  a preká ok zo razená na monitore sa m e l ši  od ich sk to nej poloh  a vzdialenosti  
Nespoliehajte sa úplne na monitor a z ezpe nostných d vodov po as jazd  kontrol jte okolie vlastnými o ami
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01.  19" ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
 Inšpirovaný diskami športového kupé LC a vlajkovým sedanom LS, je model 
ES 300h F SPORT vybavený exkluzívnymi 19" zliatinovými diskami kolies 
s 5 lúčmi a tmavým kovovým povrchom. 

02.  VOLANT F SPORT 
 Vždy, keď tento volant s logom F SPORT chytíte do rúk budete cítiť priame 
prepojenie so svojim autom. Dizajn prevodovky F SPORT v prevedení s 
perforovanou kožou ladí s volantom a vytvára vzrušujúcu športovú atmosféru. 

03.  PRÍSTRO�OVÝ ŠTÍT F SPORT 
 Centrálny displej F SPORT je vybavený inovatívnym 8-palcovým tenkým 
filmom s tranzistormi a dizajnom prebratým z kultového superšportu Lexus 
LFA. Displej má ihlu tachometra a indikátor digitálnej rýchlosti ako vo 
vozidlách Lexus so znakom F. 

04.  HLINÍKOVÉ OBLOŽENIE F SPORT 
 Obloženie interiéru inšpirované tradičnými japonskými mečmi „Hadori“ 
vytvára trojrozmerným efekt, ktorý sa mení v závislosti od uhla pohľadu. 

05.  SEDADLÁ F SPORT 
 Vychutnajte si kožené sedadlá F SPORT, ktoré sa podobajú tým v športovom 
kupé LC. Na všetko šitie na sedadlách, volante, prístrojovej doske a 
prevodovke dohliadajú naši remeselní majstri Takumi. 

06.  MRIEŽKA F SPORT 
 Exkluzívna mriežka F SPORT a dizajn predného nárazníka jednoznačne 
odlišujú model ES 300h F SPORT. Dizajn komplexnej siete mriežky, 
prevedenej v jantárovej čiernej, si vyžadoval viac ako šesť mesiacov 
intenzívneho počítačového modelovania. 
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07.  PRAHOVÉ LIŠTY A VŔTANÉ ŠPORTOVÉ PEDÁLE F SPORT 
 Prahové lišty F SPORT majú lesklý hliníkový povrch s logom Lexus. Karosérií 
poskytujú odolnú ochranu. 
Vŕtané hliníkové pedále disponujú vynikajúcou priľnavosťou a odrážajú 
športové dizajnové dedičstvo modelu ES 300h F SPORT. 

08.  �AZDNÝ REŽIM SPORT S+ 
 V ES 300h F SPORT ho môžete vybrať prostredníctvom režimu jazdy. 
Sport S+ zmení nastavenie odpruženia, riadenia a odpoveď regulačnej 
klapky plynu na dosiahnutie športovejšej jazdy. 

09.  ADAPTÍVNE VARIABILNÉ ODPRUŽENIE (AVS) 
 Pre ešte vyššiu úroveň dynamického výkonu majú modely F SPORT 
adaptívne variabilné odpruženie, podobne ako v športovom kupé LC. 
Zahŕňa nastaviteľné tlmiče na každom kolese so 650 úrovňami tlmiacej 
sily, ktoré poskytujú dokonalú kontrolu na akomkoľvek povrchu. 

10.  STABILITA �AZDY 
 Model ES 300h F SPORT má stabilizátory vpredu a vzadu, čím zvyšuje 
tuhosť podvozka. Vďaka tomu nie sú komponenty odpruženia priamo 
ovplyvnené ohýbaním rámu alebo vibráciami podvozka a zároveň je pred 
týmito vibráciami chránený interiér. 
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01.  PODSVIETENÉ PRAHOVÉ LIŠTY 
 Prahové lišty dopĺňajú štýlový dizajn a zároveň chránia lakovanie pod dverami. 
Povrch z lešteného hliníka je zvýraznený jemným osvetlením loga Lexus. 

02.  OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA 
 Navrhnutá na ochranu zadného nárazníka pred poškriabaním pri nakladaní 
alebo vykladaní kufra, udržiava vaše ES v perfektnom stave dlhé roky. 

03.  GUMOVÉ ROHOŽE 
 Na mieru vyrobené gumové podlahové rohože pomáhajú chrániť koberce 
pred pred znečistením čo vy alebo vaši cestujúci prinesiete do auta. 

04.  TEXTILNÉ KOBERCE 
 Luxusné a zároveň ochranné čierne textilné podlahové koberce. Vyrobené 
z materiálov pohlcujúcich zvuk a dokonalé napasované, koberec vodiča 
má navyše dvojité bezpečnostné upínanie, aby sa zabránilo jeho skĺznutiu. 

05.  PLASTOVÁ ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
 Vyrobené z pevného flexibilného plastu s protišmykovou povrchovou 
úpravou a zdvihnutým okrajom v rohoch, ktoré chránia koberec batožinového 
priestoru pred blatom, nečistotami, pieskom či tekutinami. 

06.  ROHOŽ BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
 Táto robustná, praktická a ľahko čistiteľná rohož pomáha udržať čistotu 
a chráni váš batožinový priestor. 

07.  VERTIKÁLNA BATOŽINOVÁ SIEŤ 
 Silná, tkaná, čierna nylonová sieť s dvomi priehradkami na bezpečné 
prenášanie malých predmetov v kufri. Sieť sa pohodlne vešia na vopred 
namontované bočné a podlahové háčiky. 

 PRÍSLUŠENSTVO 
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08.  DEFLEKTORY 
 Aerodynamicky tvarovaný doplnok usmerňuje prúdenie vetra okolo vozidla. 
Keď cestujete s otvorenými oknami, deflektory Lexus pomáhajú udržiavať 
v interiéri pohodlie znížením hluku a otrasov. 

09.  HOTSPOT 
 Poskytuje mobilné pripojenie až pre 10 WiFi zariadení súčasne. Vo vašom 
aute bude namontovaný bez viditeľných úchytov a káblov priamo do 
batériového systému a bude tak vysielať bez prerušenia. 

10.  17" STRIEBORNÉ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
 Exkluzívny Lexus dizajn z desiatich lúčov. Strieborné 17" zliatinové disky 
ideálne dopĺňajú robustný, ale zároveň štýlový vzhľad vozidla. 

11. 18“ STRIEBORNÉ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Tieto mnoholúčové kolesá z ľahkej zliatiny ideálne dopĺňajú elegantný 
vzhľad modelu ES.

12. 18“ F SPORT ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Svojim dizajnom podčiarkujú kolesá z ľahkej zliatiny výrazný a dynamický 
vzhľad modelu ES F SPORT.

13. EXKLUZÍVNE 19“ F SPORT ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES
Kolesá z ľahkej zliatiny s 5 dvojitými lúčmi a tmavým metalickým lakom 
zvýrazňujú dynamický charakter verzie ES F SPORT.

 PRÍSLUŠENSTVO 
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 VÝVOJ NOVEJ FARBY LEXUS JE 
KOMPLEXNÝ, ČASOVO NÁROČNÝ 
PROCES 

 Dizajnéri Lexusu nikdy nepoužívajú farby ktoré ponúka trh, radšej vyvíjajú 
svoje vlastné, od nuly, procesom, ktorý môže trvať až dva roky. Paleta farieb 
Lexus obsahuje viac ako 30 rôznych farieb vrátane kovových povrchov 
ako Saténová Strieborná a Titánová Sonic.

Pri vytváraní novej farby Lexus neexistujú žiadne skratky: Definitívne 
rozhodnutie prichádza po prezretí stoviek vzoriek. „Pri vývoji novej farby 
vidím toľko odtieňov, že sa mi občas po práci krížia oči,“ hovorí Megumi 
Suzuki, jedna z našich najskúsenejších navrháriek farieb. �ej práca si vyžaduje 
znalosť teórie tvorby farieb a pozorné oko.

„Vždy keď sa s niekým stretnem vojdem do obchodu alebo niekoho domu, 
skúmam farby a materiály,“ hovorí. „V našej divízii je veľa ľudí ako ja.“

Dokonca aj po rozhodnutí prijať novú farbu je stále veľa práce. V rôznych 
fázach vývoja riadi Suzuki malú armádu odborníkov: Laboratórnych technikov, 
ktorí miešajú farbu, modelárov, inžinierov a obsluhu lakovne na montážnej 
linke, ktorá dáva každému vozu bezchybný, jednotný šat. Každých pár 
týždňov produkuje Kansai Paint (dodávateľ farby Lexus) novú šaržu a 
dizajnéri značky Lexus vzorky vždy dôkladne preverujú, ohýbajú testovacie 
platne, aby napodobnili kontúry vozidla. Všetky sú skúmané v interiéri aj 
vonku, pod svetlometmi, pri slnečnom svetle, v tieni a zamračenom počasí 
a v rôznych časoch dňa a mesiacov roka.

Výber konečnej farby nie je jednoduchý. Farba, ktorá oslňuje v svetle letného 
rána, môže byť v tieni alebo pod reflektormi showroomu zrazu mdlá. Dizajnéri 
musia bojovať aj so svojimi vlastnými rozmarmi a preferenciami. „Zvláštna 
vlastnosť farby je to, že sa jej vnímanie môže meniť v závislosti od obdobia, 
ako sa v ten deň cítite a pod vplyvom trendov, ktoré vidíte,“ hovorí Suzuki. 
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 FARBY | EXTERIÉR 

 BIELA NOVA | 0831  BIELA SONIC | 0852 

 STRIEBORNÁ SATÉNOVÁ | 1�4  TITANOVÁ SONIC | 1�7 

 SIVÁ MERCURY | 1H9  ČIERNA | 2123 

 ČIERNA GRAFITOVÁ | 223  ČERVENÁ MORELLO | 3R1 

 BÉŽOVÁ ĽADOVCOVÁ | 4X8  ZELENÁ SLNEČNÁ | 6X0 

 MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X11  MODRÁ HLBINNÁ | 8X52 

 1 Exkluzívne v modeli ES 300h F SPORT.
2 Nie je v modeli ES 300h F SPORT k dispozícii
3 Nemetalické farby

Upozornenie: kvôli odchýlkam v tlači sa skutočné farby laku môžu líšiť od zobrazených farieb. 
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 1 Koža Tahara je v štandarde vo výbave Elegance.
2 Kožené čalúnenie je v štandarde vo výbave Prestiege.
3 Semi-anilínová koža je v štandarde vo výbave Luxury.
4 Koža F SPORT je unikátny dizajnový štandard vo výbave F SPORT.
5 Vo výbave Elegance je v štandardnej výbave ozdobné obloženie vo farbe Čierna zrnitá. Bambusové drevo, Hnedé drevo Shimamoku alebo Sivé drevo Shimamoku sú v štandarde pre výbavy Prestiege a Luxury. 
6 Hliníkové ozdobné obloženie je v štandarde pre výbavu F SPORT.

Obrázky na nasledujúcich 3 stranách znázorňujú výber dostupných kombinácií v interiéri. Váš autorizovaný predajca značky Lexus vám s radosťou poskytne ďalšie detaily. 

 KOŽA TAHARA1 

 Piesková 

 Žiarivá červená 

 Čierna 

 Hnedé drevo 
Shimamoku 

 Hnedá Topaz 
Brown 

 Sivé drevo 
Shimamoku 

 Čierna zrnitá 

 OZDOBNÉ OBLOŽENIE F SPORT6 

 Hliníkové 

 OZDOBNÉ OBLOŽENIE5 

 Bambusové drevo 

 KOŽA2 

 Piesková 

 KOŽA F SPORT4 

 Čierna 

 Čierna 

 Čierna 

 Hnedá Topaz 
Brown 

 Hnedá Topaz 
Brown 

 Krémová 

 Krémová 

 SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA3 

 Piesková 
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01  Koža Tahara v čiernej farbe s 
ozdobným obložením Čierna zrnitá

02 Koža Tahara v hnedej farbe Topaz 
Brown s ozdobným obložením 
Čierna zrnitá

03 Koža Tahara v pieskovej farbe s 
ozdobným obložením Čierna zrnitá

01

02

03
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04 Krémová koža s ozdobným 
obložením Hnedé drevo 
Shimamoku

05 Čierna koža s ozdobným 
obložením Sivé drevo Shimamoku

06 Piesková semi-anilínová koža s 
ozdobným obložením Sivé drevo 
Shimamoku 

04

05

06
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07 Semi- anilínová koža v hnedej 
farbe Topaz Brown s ozdobným 
obložením Hnedé drevo 
Shimamoku

08 Koža F SPORT v čiernej farbe s 
hliníkovým ozdobným obložením

09 Koža F SPORT vo farbe Žiarivá 
červená s hliníkovým ozdobným 
obložením 

07

08

09



5,3 - 5,8

119 - 132



ES 300h

ES 300h
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 TECHNICKÉ ÚDA�E 

15901 16002

2870

95
3

95
0

11001005

1445

1865 2117

4975

13
96 14
21

13
80

13
72

 1 Uvedená hodnota je pre modely ES vybavené 18" alebo 19" zliatinovými diskami kolies. Vo verziách vybavených 17" zlliatinovými diskami kolies je tento údaj 1600.
2 Uvedená hodnota je pre modely ES vybavené 18" alebo 19" zliatinovými diskami kolies. Vo verziách vybavených 17" zlliatinovými diskami koliesje tento údaj 1610.

Upozornenie: Zobrazené/zaznamenané rozmery sú merané v milimetroch. 
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 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 zaistený 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. 

 LEXUS ZÁŽITOK 
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 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 naším zákazníkom 
ponúknuť vždy „niečo navyše“. Napokon o tom 
svedčí celý rad ocenení, ktoré sme dostali za 
uplynulých 25 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: „Omotenashi“.

Omotenashi je životnou filozofiou a štýlom 
uvažovania každého zamestnanca značky Lexus. 
To sa pochopiteľne odráža aj v tom, ako sme 
navrhli a skonštruovali náš nový luxusný sedan 
ES. Toto je Omotenashi vo fyzickej forme. 

 LEXUS ZÁŽITOK 
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Viac informácií o modeli ES:
www.lexus.sk/ES
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko
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