LS 500

LS 500h

„Vitajte vo svete nového modelu LS, vlajkovej lodi značky Lexus.
Odhodili sme všetky konvencie, ktoré v minulosti definovali pojem
luxusného automobilu a vytvorili sme supermodernú limuzínu so
strhujúcim emocionálnym nábojom, ktorá stanoví nové štandardy pre
prémiové vozidlá budúcnosti.“
TOSHIO ASAHI,
ŠÉFKONŠTRUKTÉR LS
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Najmodernejší model LS novo definuje pojem luxusného automobilu.
e výsledkom päťročného tvorivého vývoja a kombinácií priestornej
štvordverovej limuzíny s dlhým rázvorom a neodolateľného vzhľadu v štýle
športového kupé. V interiéri vozidla nájdete priestor, aký sa nevyskytuje
v žiadnom inom luxusnom automobile. Utvárala ho vytríbená japonská
estetika, znamenitá remeselná zručnosť a vynaliezavá technika. Nech si
sadnete na ktorékoľvek miesto, budete mať pôžitok z maximálneho pohodlia,
ktoré poskytujú sedadlá s rozličnými funkciami elektrického nastavovania,
vyhrievania a odvetrávania. Pri všetkých sedadlách je možnosť zapnúť
masážnu funkciu. Voliteľná je i možnosť upraviť zadné sedadlo tak, aby sa
priestor pre nohy predĺžil viac ako na meter. Toľko miesta nie je v žiadnom
inom vozidle tejto triedy.
Dynamickému vzhľadu modelu LS zodpovedajú i jeho skvelé jazdné
vlastnosti. Nízka poloha vodiča a jeho dômyselne navrhnutý a prehľadný
kokpit boli koncipované tak, aby poskytovali maximálnu radosť z riadenia.
Vďaka novej platforme sa vozidlo vyznačuje výbornými reakciami na pohyb
volantu, maximálnym pohodlím a vytríbenosťou. Model LS sa ponúka vo
verzii LS 500 so zážihovým motorom V6 s dvomi turbodúchadlami alebo
vo verzii LS 500h s prelomovým viacstupňovým plne hybridným pohonom.
Nech si vyberiete akúkoľvek verziu LS, budete si užívať našu jedinečnú
starostlivosť o zákazníka v japonskom štýle „Omotenashi“.

VÝKONNOSŤ
Vrcholná kombinácia agility a komfortu
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Vyspelé bezpečnostné a asistenčné
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VÝBER VOZIDLA
V tejto publikácii by sme vás chceli
pripraviť na vzrušujúci zážitok, akým
je výber vášho nového modelu Lexus
LS

58

ZÁŽITKY Z VLASTNÍCTVA
VOZIDLA LEXUS
Zoznámte sa s tým, ako sme docielili
to, že sa každý zákazník cíti tak, ako
keby bol hosťom v našom vlastnom
dome
LS
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PRELOMOVÉ POŇATIE. ČAS PRE
ĎALŠIU REVOLÚCIU
Keď Koichiho Sugu požiadali, aby stál na čele
konštrukcie novej vlajkovej lode značky Lexus,
zrejme na svojich bedrách cítil ťarchu histórie.
Napokon, navrhovať nový model LS nie je vôbec
ľahká úloha. Šlo o v poradí už o piatu generáciu
tejto prestížnej limuzíny, ktorej história sa začala
písať v roku 1989 revolučným sedanom LS 400 –
automobilom, ktorý odštartoval razantnú ofenzívu
značky Lexus v kategórii prestížnych luxusných
automobilov.
Koichi Suga sa však zameral skôr na budúcnosť
ako na minulosť. Nechcel stvoriť automobil,
ktorý by bol zviazaný ošumelými konvenčnými
zvyklosťami, ktoré boli doteraz pre luxusné
automobily typické. Mal predstavu vozidla so
sviežim dizajnom a emocionálnym nábojom,
06
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ktorý by zašiel za hranice toho, čo svet očakáva,
a stanovil nové meradlá pre luxusné vozidlá
budúcnosti, ako sa to pred mnohými rokmi
podarilo prvému modelu LS.

v hlave jasnú predstavu: nové LS malo mať
štíhlu, štýlovú siluetu, pretiahnutú strechu v štýle
kupé, „neodolateľný sexy náboj“ a športový
postoj na ceste. Zároveň chcel, aby vozidlo bolo
mimoriadne nápadné, ako sa sluší a patrí na
Keď Koichi Suga uvažoval nad rozsahom svojej kľúčový model značky a úplne nekompromisný
úlohy, našiel útechu v jednom: k dispozícii mal z hľadiska vnútorného priestoru a ponúkaného
veľa času a obrovské prostriedky na vývoj vozidla. komfortu.
Plánovanie nového kľúčového vlajkového modelu
začalo päť rokov pred tým, ako bol predstavený Zo začiatku tieto predstavy ťažko uskutočňoval na
a uvedený na trh. „Navrhovanie zabralo omnoho papieri. „Keď som kreslil línie na veľké archy, ruka
väčšiu časť časového plánu vývoja než obvykle,“ mala sklon rysovať v zabehaných koľajach, čo ma
vysvetlil. „Za tri a pol roka sme postavili sedem zvádzalo k dosť predvídateľným nákresom. Preto
makiet – v porovnaní s tým, ako prebieha typický som riskoval a skúšal inú taktiku. Začal som kresliť
vývoj vozidla, to bolo neuveriteľné.“
na menšie kúsky papiera, naschvál obmedzoval
pohyby, aby ťahy nevznikali automaticky. Až
Od samého začiatku mal šéfkonštruktér skoro po stovke pokusov som vybral zhruba

DIZAN

dvadsať najlepších skíc a pustil sa do
vytvárania malých hlinených modelov,
nie väčších ako moja dlaň.“
Bol to zásadný pokrok. Nové návrhy
mali neklamný nádych dobrodružstva
a vzrušenia.
Ale to bola práca ešte len na
začiatku. V dnešnej dobe virtuálnej
reality by mohlo niekomu pripadať
divné, alebo dokonca kuriózne, že
Lexus stále ešte používa tradičné
modelovanie z hliny. Lenže automobil
na tejto úrovni je vlastne umelecké
dielo. Naši „Takumi“, čiže remeselní
majstri, ktorí vozidlo znovu a znovu
modelovali, hrali dôležitú úlohu pri
dolaďovaní jeho tvarov. Práve vďaka
ním vás pri prvom pohľade na LS
najskôr upúta nápadná jednoduchosť
celkovej siluety vozidla a potom vás
zaujme úchvatná zmyselná krása
jednotlivých línií.
Samozrejme že sme používali aj
počítače. Zoberte si napríklad
nádherne prepracovanú „vretenovitú“
masku chladiče. e to tak spletitý
návrh, že náš konštruktérsky kolektív
vypočítaval všetky prvky pomocou
pokročilého počítačového systému
tri a pol mesiaca. Komplikovanejšiu
športovú masku modelu F SPORT
sme vyvíjali dokonca ešte dlhšie.
Vyčerpávajúce práce. Ale keď
sme si vytýčili cieľ postaviť kľúčový
model, ktorý by symbolizoval značku
a uchvacoval ľudí vo vlne emócií,
vedeli sme, že budeme musieť
prekročiť normálne hranice a znovu
zapojiť priekopníckeho ducha.

LS
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PRAVÝ PÔŽITOK Z LUXUSNEJ
LIMUZÍNY V DUCHU JAPONSKEJ
POHOSTINNOSTI OMOTENASHI
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„Omotenashi“ je rokmi preverená japonská koncepcia založená na predvídaní
potrieb ľudí ešte skôr, než tieto potreby vzniknú. Pohostinnosť to povyšuje
takmer na druh umenia, ako je tomu napríklad u slávneho obradu podávania
čaju, kde sa ku každému hosťovi pristupuje vrúcne, s porozumením
a úctou. Pri novom LS nás zásady „Omotenashi“ inšpirovali k tomu, aby
sme poskytovali vrcholný pôžitok z luxusného vozidla.
Ešte predtým, ako sa posadíte za volant, pripraví vám model LS privítanie.
Hneď ako sa k autu priblížite, privíta vás osvetlením kľučiek dverí a osvetlením
priestoru pod dverami, aby ste náhodou nevkročili do kaluže. Aby sa vám
ľahšie nastupovalo, pneumatické odpruženie ľahko zvýši svetlú výšku vozidla
o tri centimetre, výška sedadla vodiča sa automaticky zníži, bočné opory
sedadla sa vysunú do strán a vrátia sa do pôvodnej polohy keď sa usadíte,

a potom vás budú pohodlne držať na mieste. A aby sa vám ľahšie zapínal
bezpečnostný pás, zámka sa automaticky vysunie do výšky vašich prstov.
Uvedomíte si, ako je priestor okolo vás pôsobivý. Za tmy je elegantne
osvetlený, všetko čo požadujete v záujme pohodlia a prepychu, sa premyslene
umiestni presne tam, kde to potrebujete mať, a to do najmenších detailov. Pri
cúvaní , ak vzadu nikto nesedí, sa zadné sedadlá automaticky naklonia, aby
ste mali lepší výhľad. A pokiaľ vzadu niekoho veziete, dostáva sa mu veľkej
pozornosti. Ak si napríklad praje sledovať zábavný systém, vozidlo jemne
nastaví zadné sedadlo do takej polohy, aby sa mohol čo najviac uvoľniť
a zároveň nakloní vstavanú obrazovku do čo najvýhodnejšieho zorného uhla.

LS
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LUXUSNÉ ZADNÉ SEDADLÁ
Ak budete cestovať na zadných sedadlách
modelu LS, užijete si výnimočný komfort. Ak
si si budete chcieť poriadne oddýchnuť, stačí si
zvoliť polohu Relax: zadné relaxačné sedadlo
automaticky zväčší oporu vašich dolných končatín
a sklopí operadlo pod uhlom 48° - tento uhol sme
zvolili na základe dlhodobých testov.
ZADNÉ MASÁŽNE SEDADLO
Obidve zadné sedadlá sú dostupné s vysoko
sofistikovanou masážnou funkciou, ktorá
znižuje únavu a poskytuje relaxáciu cestujúcim.
Pri konštrukcii sedadiel sme spolupracovali
s odborníkmi na japonskú techniku masáže
Shiatsu, ktorí dozerali na to, aby sme správne
nastavili intenzitu masáže, dobu jej trvania, rytmus
a priebeh. Výsledky sú veľmi uspokojivé a odlišné
od všetkého, čo ste zažili skôr.

NESKUTOČNÝ PRIESTOR PRE DOLNÉ
KONČATINY
Ak budete sedieť za predným sedadlom
spolujazdca, môžete si náležite užiť neskutočne
veľký priestor pre dolné končatiny v dĺžke jedného
metra (presne 1022 mm).Tým sa nemôže pochváliť
žiadne z konkurenčných vozidiel.

01

FUNKCIA SPRÁVCU KLÍMY
Funkcia „Správca klímy“ firmy Lexus neustále
reguluje optimálnu teplotu, a to individuálne
pre každého z cestujúcich. Napríklad keď ďalší
cestujúci nastúpi do vozidla, systém detekuje jeho
telesnú teplotu a v čo najkratšom čase nastaví pre
neho komfortné prostredie. Ak počas sparného
dňa svieti slnko do interiéru vozidla zo strany
vodiča, systém zaisťuje prúdenie chladného
vzduchu len v okolí vodiča, pričom nedochádza
k nadmernému ochladzovaniu vzduchu na strane
spolujazdca.

02
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ZÁBAVNÝ SYSTÉM PRE ZADNÉ
SEDADLÁ
Zadné sedadlá limuzíny LS sú ideálne miesto,
kde je možné užiť si zabudovaný zábavný
systém. Kontrastná obrazovka s uhlopriečkou
11,6" podporuje výstup s vysokým rozlíšením. e
umiestnená na zadnej strane predného sedadla
a stlačením tlačidla ju možno elektricky natáčať.
Ak si zvolíte funkciu sedadla „zábava“, zadné
sedadlo sa automaticky nastaví do ideálnej polohy
a obrazovka sa nastaví tak, aby vám poskytla
perfektný uhol na jej sledovanie.

3D AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON®
Počúvať hudbu v limuzíne LS prostredníctvom
3D audiosystému Mark Levinson® QLI Reference
Surround je ako byť priamo v koncertnej sále.
Výsledný 3D zvuk je priezračný, dynamický,
úplne dokonalý a v neposlednom rade veľmi
prirodzený, a to vďaka prelomovej technológii
QLI (Quantum Logic Immersion), ktorá rozdeľuje
zdroj zvuku na jednotlivé stopy – vokály, nástroje
a priestorový zvuk – zhodne s pôvodným aranžmá.
Tieto zvukové stopy sú následne zmiešané, aby
sa opäť vytvoril 3D priestorový zvuk. Očakáva
sa, že tento nový systém bude v nasledujúcich
desiatich rokoch zdrojom inšpirácie pre ostatných
svetových výrobcov audiotechniky.

01 Zadné relaxačné sedadlo
02 Ovládanie širokej škály
funkcií pre zadné sedadlo
jedným prstom
03 Zábavný systém pre
zadné sedadlá
04 Zadný multiovládací
panel pre riadenie funkcií
zadného sedadla
04
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MAJSTROVSKÉ
SPRACOVANIE

01

Vo výťahu počúvam prednášku o starodávnom umení
origami, teda umení papierových skladačiek. To sa stáva,
keď idete v nejakej budove smerom hore a zmienite sa
o „papierových lietadlách“ pred majstrom origamistom.
„Robotika, družicová technika, zdravotnícka technika,
energeticky úsporná architektúra, a dokonca aj také veci
ako móda alebo súčasná gurmánska kuchyňa“, poúča
ma Koichi Suga. „Vo všetkých týchto priemyselných
odvetviach sa veci navrhujú pomocou rovnakých
matematických princípov aké používame na skladanie
papiera do zložitých tvarov, takže sa hromada vecí
podobá a prekrýva.

02

V aponsku a hocikde inde je origami samozrejme stále
hlavne detská hra, pri ktorej sa skladajú labute, žeriavy
a podobne, ale jeho využitie v priemysle a technike je
takmer nekonečné. Počínajúc mikroskopickými robotmi
a končiac rozmernými slnečnými kolektormi vo vesmíre
nás origami doslova obklopuje na každom kroku,“ tvrdí.
„Nezabudnite na autá,“ dodáva s úsmevom.
Šéfkonštruktér Koichi Suga stojí na čele odborníkov,
ktorých remeslo pomohlo skonštruovať nový Lexus
LS. Prevažne pracujú v Kjótu. Majú takú zručnosť
a povesť, že si ich spoločnosť najala špeciálne na projekt
zameraný na začlenenie zásad origami do umeleckého
vývoja automobilu.

04
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01 Intuitívne ovládanie navigácie Lexus Premium Navigation prostredníctvom
Touch Padu
02 Prekrásne stehovanie - typická ukážka remeselného umenia majstrov „Takumi“
03 Elegantné ručne plisované dverové panely s ozdobným obložením Kiriko
Glass
04 Sofistikovaný dizajn a špičkové prevedenie zadných sedadiel

03

Schôdzku máme v sídle
konštrukčného oddelenia firmy Lexus,
vo veľkolepej štvorpodlažnej budove
v japonskej prefektúre Aichi, kde
vznikajú prototypy, vrátane nového
LS. V ateliéri panuje tichá, zato však
neklamná spokojnosť.
„Úloha je to veľmi vzrušujúca, ale
pritom aj náročná,“ rozpráva hostiteľ,
keď prechádza okolo pozoruhodných
makiet a predsériových modelov.
„Cieľom bolo zakomponovať jemné
a zložité vzory origami, ktoré
slúžia ako predloha, do procesu
navrhovania interiéru automobilov.
Aby to bolo dokonalé, vyžadovalo
to hodne skúseností a testov.“
Umeleckí remeselníci museli dať
dohromady skutočné papierové
makety, podľa ktorých by sa
potom vytvorila karoséria vozidla,
predovšetkým výplne dverí.

Odhaduje sa, že než sa im podarilo ozdobou tohto predmetu, ktorý je
stvoriť niečo, s čím by návrhári mohli príkladom japonskej remeselnej
pracovať, zložili „stovky, možno tisíc“ zručnosti.
tvarov.
Sklo ako by menilo vzhľad v závislosti
Výsledkom je celkom pekná na intenzite a uhle dopadajúceho
trojrozmerná kombinácia vzoriek svetla. Nikdy som v žiadnom aute
a štruktúra, ktorá obloženie dverí nevidel nič tak prekrásneho. Niečo
doslova oživuje. Tak ako každé tak jemné patrí do sveta umenia,
umenie ovplyvňuje origami, vnútorné avšak v automobilovom svete je
obloženie stien vozidla je zároveň to absolútne nevídané. „Napríklad
jednoduché i zdržanlivé, pritom však vypadá jemne, alebo dokonca
veľmi prepracované. (aponci majú krehko, ale bolo spevnené pomocou
najvyspelejšej technológie,“ upresňuje
pre to výraz „Shibumi“.)
Koichi Suga.
e to fascinujúca práca, počínajúc
elegantnými ručne plisovanými panelmi, Sklo Kiriko – ktoré pretvára prednú
ktoré vyvolávajú charakteristický motív masku vozidla Lexus – je parádny
značky Lexus v tvare písmena L, detail, ktorý zvyšuje pocit luxusu
a končiac nádherným kusom a vytríbenosti. Podobne nápadná
trblietavého brúseného skla okolo je oslnivá umelecká povrchová
madla. Podobne ako origami, tiež úprava dreva ozdobného obloženia
značka skla Kiriko patrí k najznámejším a elegantné horčíkové rebrá
japonským umeleckým tradíciám prístrojovej dosky, ktorými poslúžili
(a vývozným artiklom) a je vhodnou ako vzor struny japonskej harfy.

Celkový dojem je vskutku veľmi
umelecký.
Zastavujeme pri vchode do prístavby
k hlavnému ateliéru. Koichi Suga je
práve vo vnútri. Ďakujem svojmu
hostiteľovi, že si vyhradil pre mňa
čas, a za veľkorysosť. Podávame si
ruky. Hneď ako sa roztvoria dvere,
do oka mi padne drevená maketa
v plnej veľkosti, okolo ktorej sa
tiesnilo možno pol tucta návrhárov
a umeleckých remeselníkov. Všetci
sa uprene upriamili na jedno malé
miesto. „e čas sa dať do práce,“
usmieva sa šéfkonštruktér.

LS
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VÝROBNÝ ZÁVOD TAHARA
Sme v továrni na automobily
v meste Tahara v prefektúre Aichi, kde
vzniká najnovšia generácia modelov
Lexus LS, rovnako, ako to bolo pri
predošlých štyroch generáciách.
Sprevádza nás Kenji Suzuki, remeselný
majster „Takumi“ v dôchodku, ktorý
pracoval na úplne prvom modeli LS.
To bolo v roku 1989.
Keď sa predstavujeme, všímam si jeho
ruky. Sú to ruky umelca. Uprostred
tej všetkej špičkovej technológie sme
tu, v továrni na automobily, ktorá sa
pýši jednou z najlepších automatizácií
v aponsku, svedkami toho, že niet
nad ľudské „nástroje“.

Vchádzame do lakovne. Puntičkársky
sa tam nanáša blýskavý náter a ručne
sa brúsi za mokra, aby bola kvalita
povrchu perfektná. Potom sa nálada
mení a na rad prichádza kontrola
akosti, čo zaisťuje, aby bol konečný
výsledok úplne dokonalý. Ostatne,
toto slovo tu počúvame často.
V montážnych kolektívoch sa
zrkadlí súlad medzi človekom
a strojom. Zatiaľ čo minimálne
prípustné odchýlky zaisťujú veľmi
presné lasery, remeselníci poznajú
rozdiel medzi milimetrovou
a dvojmilimetrovou medzerou. Vedia
čo taký milimeter znamená, pokiaľ
ide o vibrácie prístrojovej dosky. Ich
kolegovia medzitým šetrne zasadzujú
starostlivo vybranú kožu a drevom
vykladané výplne dverí, ktoré nové
LS charakterizujú.

Závod v Tahare je rozľahlý, meria štyri
milióny štvorcových metrov. Napriek
tomu nás Suzuki víta, akoby pracoval
v remeselníckej dielničke. Rovnako
ako o technike okolo chce hovoriť
o svojich spolupracovníkoch.
Zvuková kulisa, ktorá nás v priebehu
exkurzie sprevádzala, sa náhle
Cestou do lakovne sme narazili na stratí. Ocitáme sa v úplnom tichu.
more rolní oceľového plechu. Ten sa Hluk síce utíchol, zato práca sa
najprv dvakrát čistí a potom sa z neho nezastavila. Dívam sa na Suzukiho
lisujú zvodné panely, z ktorých sa LS a tuším, ako z hmatových schopností
skladá. Prebieha to pod starostlivým prechádza na sluchové. Nachádzame
dozorom „Takumi“, ktorí neustále sa v odhlučnenej miestnosti, kde
striehnu na najmenšiu nedokonalosť – remeselníci úzkostlivo skúmajú každý
sotva postrehnuteľný kaz na povrchu, model LS z hľadiska tichého chodu.
najnepatrnejšiu chybu vzniknutú pri Využívajú pritom mimoriadne vyvinutý
sluch a nesmierne citlivé mikrofóny.
obrábaní.

Stretávame sa s jedným zo skúšobných
jazdcov vozidiel LS, ktorí podrobujú
jazdnej skúške každé auto, ktoré
schádza z montážneho pásu. Ľutuje,
že nám nemôže ukázať, ako v rýchlosti
100 km/h dáva dolu ruky z volantu.
Aj to patrí k testu. Snáď inokedy.
V Tahare na človeka najviac zapôsobí
to, ako sa snúbi technika s remeselnou
zručnosťou. A tento zväzok stelesňuje
práve náš sprievodca. Chcem sa
Suzukiho spýtať, ako dlho je už
v dôchodku, pretože ako penzista
vôbec nehovorí. K novému LS má
rovnako vrelý vzťah, aký musel mať
k modelu prvej generácie spred
takmer tridsiatich rokov.

LS
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TECHNOLÓGIE

KOKPIT V KTOROM SA VODIČ
MÔŽE PLNE SÚSTREDIŤ NA
RIADENIE

Za volantom nového modelu LS zistíte, že luxusná vlajková loď môže byť taktiež vozidlom, ktoré prináša neobyčajný pocit radosti z jazdy. Doslova
vkĺznete na sedadlo vodiča – dá sa nastaviť do neuveriteľných dvadsiatich polôh, aby ste mohli zaujať optimálnu polohu. e nízka, lákavá a máte
z nej ideálny výhľad na cestu pred sebou. V priestore vodiča je všetko usporiadané komfortne, nič vás nerozptyľuje, takže sa môžete plne sústrediť na
riadenie. Hneď pri rozbehu pocítite okamžité a rýchle reakcie auta, začnete oceňovať výsledky práce našich dizajnérov a odborníkov na ergonómiu:
všetky funkcie vozidla môžete ovládať bez toho, aby ste museli meniť polohu či otáčať hlavu. e to ľahké a intuitívne. Všetky ovládacie prvky, ktoré sa
vzťahujú k prevádzke vozidla, sú zoskupené okolo volantu, takže ich máte všetky na dosah ruky. Informačné displeje sú umiestnené v rovnakej výške,
takže ich oči ihneď vyhľadajú. Vďaka projekčnému displeju HUD sa podstatné informácie zobrazujú s maximálnou ostrosťou a rozlíšením priamo do
zorného pola vodiča, takže ich naozaj neprehliadnete. Taktiež môžete využiť aj športové sekvenčné radenie prostredníctvom pádiel pod volantom.
Odozva je okamžitá vďaka elektronickému radeniu prevodových stupňov, čo umožňuje priame digitálne prepojenie s prevodovkou.

PROEKČNÝ DISPLE HUD
Farebný projekčný displej HUD modelu LS využíva
technológiu po prvý raz použitú pri konštrukcii
prúdových bojových lietadiel. Má veľmi vysoké
rozlíšenie, je umiestnený v zornom poli vodiča
a zobrazuje najdôležitejšie prevádzkové údaje
a informácie priamo na čelné sklo. So svojimi
rozmermi 24" ide o najväčší displej HUD na
svete a jeho veľmi kontrastné zobrazenie je ľahko
čitateľné aj v najjasnejšom slnečnom svetle.
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12,3" MULTIMEDIÁLNY DISPLE
Multimediálny displej modelu LS s uhlopriečkou
12,3", perfektne umiestnený v zornom poli všetkých
cestujúcich, možno ovládať hlasovými povelmi,
alebo intuitívnym Touchpadom, ktorý je štylizovaný
tak, aby umožňoval ovládanie ako u chytrého
telefónu. Funkcia delenej obrazovky umožňuje
simultánny prístup k informáciám, napríklad
o funkcii navigácie Lexus Premium Navigation
či klimatizácie, alebo si jej prostredníctvom
môžete vychutnať priezračný zvuk audiosystému
Mark Levinson® QLI Reference Surround s 24
reproduktormi.

HODINY
Charakter modelu LS sa odráža i v palubných
hodinách. Prekrásny a jemný dizajn analógových
hodín je vysoko funkčný a vyhotovený s veľkým
citom pre detail. Umiestnenie hodín v zornej
zobrazovacej zóne vodiča minimalizuje stratu
jeho pozornosti. Ručičky hodín emitujú svetlo
pre okamžitú čitateľnosť, a hneď ako sa vlastník
priblíži k vozidlu, osvetlenie hodín sa automaticky
zosilní – ďalší nenápadný príklad japonského ducha
pohostinnosti „Omotenashi“.

VÝKONNOSŤ

POŽIADAVKA: DOSIAHNUŤ NAJLEPŠIU MOŽNÚ KOMBINÁCIU
AGILITY A KOMFORTU

Ako človek, ktorý vždy miloval
autá, má Toshio Asahi zamestnanie
ako šité na mieru. Zastáva funkciu
šéfkonštruktéra pre novú vlajkovú
loď LS značky Lexus. Sám o sebe
hovorí, že nikdy nerobí kompromisy
a neprestáva sa snažiť, pokiaľ všetkým
veciam nepríde na kĺb. Keď máte
postaviť automobil, ktorý najlepšie
spája agilitu a komfort, tieto povahové
rysy prídu vhod.
20
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Dnes sa všeobecne uznáva, že
pôvodný model LS 400 bol
kultivovanejší, tichší a konštrukčne
dokonalejší než akýkoľvek automobil
pred ním. Hoci bol vo vtedajšej dobe
prevratný, kombinácia uvedených
vlastností už nestačí, ako hovorí
Toshio Asahi: „Podmienky pre luxusný
automobil sa roky vyvíjali. Nestačí len
ponúknuť dokonalosť pokojnej jazdy –
ľudia chcú aj vzrušenie a emócie.“

Preto sa aj nové LS začalo vyvíjať
na novej podvozkovej platforme,
ktorá je zároveň základom závratnej
výkonnosti nového kupé Lexus LC.
Pozoruhodná tuhosť a nízke ťažisko
sú ideálne pre agilitu vozidla a jeho
jazdné parametre. Keď k tomu
prirátate voľbu dvoch fantastických
pohonných jednotiek s bleskurýchlym
radením a najmodernejšie odpruženie
ovládané poslednou generáciou

VÝKONNOSŤ

systému integrovaného riadenia
dynamiky vozidla značky Lexus,
zistíte, že LS má na to, aby potešilo
i najzapálenejšieho vodiča. A ako
Toshio pohotovo podotýka, nízka
poloha vodiča LS ešte umocňuje
vzrušujúce zážitky z jazdy.

zvýšenou tuhosťou dokáže lepšie
pohlcovať nerovnosť cesty, čo sa
odráža v celkovo lepších jazdných
parametroch vozidla a jeho stabilite
v rýchlo prechádzaných zákrutách.

vlastnosťami a pohodlím, to vyžaduje
zladenie viacerých rozmanitých
prvkov, a nakoniec ide len o ľudský
úsudok. Základom úspechu je navyše
vyčerpávajúce testovanie, dni a noci
strávené na ceste či na pretekárskej
Toshio Asahi sa domnieva, že dráhe a v neposlednom rade i neustále
vytváranie maximálneho pôžitku dolaďovanie vozidla.
Paradoxné je, že to, čo je dobré pre z riadenia luxusnej limuzíny je práve
potešenie z riadenia, môže byť dobré tak umením ako veda. Dosiahnuť
aj pre jazdný komfort. Podvozok so dokonalú rovnováhu medzi športovými
LS
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BEZPEČNOSŤ

ZÁCHRANNÁ SIEŤ

Z hľadiska riadenia patrí k najnáročnejším
a najzložitejším mestám na svete Tokio. A vlastne
sa hovorí, že je pre autonómne pohonné systémy
vôbec najnáročnejším mestským prostredím na
svete.

aké boli kedy postavené. Model LS je vybavený
bezpečnostnými prvkami, ktoré sú výsledkom
technológií, s ktorými prišiel Lexus ako prvý na
svete, a to s jednoznačným cieľom: predchádzať
štyrom najbežnejším typom nehody: nárazom
do vozidla zozadu, vyjdeniu z jazdného pruhu,
Preto neexistuje lepšie miesto, kde by sme si mohli kolíziám na križovatkách a stretom vozidiel
nový Lexus LS poriadne vyskúšať. eho sústava s chodcami.
senzorovej a bezpečnostnej techniky vyjadruje
úsilie firmy Lexus o splnenie vytýčeného cieľa, „Tu, kde sa teraz nachádzame, hlavné
aby úmrtia pri cestných nehodách patrili už len nebezpečenstvo spočíva v tom, keď vodič prejde
do vedľajšieho jazdného pruhu a nepredpokladá,
minulosti.
že sa premávka vpredu spomalí alebo zastaví,“
Aby som si toto úsilie o automobilovú bezpečnosť vysvetľuje Asahi. „Takže keď začneme nechtiac
vyskúšal na vlastnej koži, súhlasil som, že sa opúšťať jazdný pruh, asistent udržania jazdy
nechám povoziť v onom príslovečnom oku v jazdnom pruhu LKA v okamihu aktivuje
uragána. Volantu LS sa ujíma sám šéfkonštruktér výstražný zvukový signál a prípadne zaistí
značky Lexus Toshio Asahi. Mierime do i potrebný korekčný zásah do riadenia.“
najväčšieho mumraja, k preslávenej križovatke
Shibuya v Tokiu, jednej z najrušnejších zo všetkých Teraz prituhuje. Nachádzame sa v Shibui neďaleko
miest na svete.
od preslávenej križovatky Center Gai. „Na
veľkých križovatkách sú vždy predpoklady na
Pomaly postupujeme po triede Harajuku, ktorú ohrozenie. LS má senzor s oveľa širším dosahom
lemujú stromy a okolo nás panuje čulý ruch: chodci radaru ako súčasné snímače smerujúce vpred,“
prechádzajú na červenú, sú zahĺbení a roztržití, informuje ma Asahi. „Kombinácia automatického
motoristi často bezohľadne prechádzajú z jedného brzdenia a aktívneho riadenia radikálne znižuje
jazdného pruhu do druhého a jazdia tesne za riziko kolízie.“
vozidlom pred sebou. A v neposlednom rade je
Vozidlo taktiež disponuje takými vymoženosťami,
tu množstvo váhavcov.
ako sú asistent na rozpoznávanie dopravného
Zatiaľ sa to pre nás vyvíja dobre. Veď aj značenia, ktorý zbiera pre vodiča informácie
sme chránení v jednom z najbezpečnejších áut, z dopravných značiek a máp, ďalej automatickým
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prepínaním diaľkových svetiel, dvojstupňovým
adaptívnym systémom diaľkových svetiel a Lexus
CoDrive, ktorý podporuje riadenie tým, že vytuší
úmysel vodiča – to je obzvlášť užitočné pri zatáčaní
alebo pri jazde po diaľnici.
Dostali sme sa do samého stredu najväčšej
tlačenice. Sunieme sa ku križovatke Shibuya,
na semafore naskakuje červená a my máme ten
blázinec priamo pred očami. Tri, dva, jeden…
a naraz sa do križovatky nahrnú stovky chodcov;
niektoré húfy prúdia po hlavne uhlopriečnej
trase, iné po jednom zo štyroch obvodových
prechodov. Mnoho ľudí drží v ruke telefón a má
sklonenú hlavu.
„Pomocou radaru pracujúceho v pásme
milimetrových vĺn a stereokamery systém vytuší,
že by sa pred autom náhle mohli objaviť chodci,“
objasňuje Asahi. „Prostredníctvom projekčného
displeja HUD dostáva vodič optickú výstrahu
a vďaka tomu môže zareagovať tak, aby sa vyhol
zrážke.“
Poslední oneskorenci utekajú do bezpečia
a my sa rozbiehame vpred. Niekde za nami
húka klaksón a po ňom ďalšie a ďalšie. Niečo sa
stalo. Zrýchľujeme, hluk sa vzďaľuje a križovatku
nechávame za chrbtom – bezpečne.

BEZPEČNOSŤ

LEXUS SAFETY SYSTEM + A
Prelomový systém Lexus Safety
System + štandardne dodávaný
pre všetky modely LS ťaží z našej
celosvetovej vedúcej pozície
v oblasti prevencie dopravných nehôd.
Zahŕňa prednárazový bezpečnostný
systém PCS s ochranou chodcov,
asistent pre udržanie jazdy
v jazdnom pruhu LKA s funkciou
Sway Warning, ktorá vám pomáha
udržať smer jazdy, automatické
ovládanie diaľkových svetiel AHB
pre lepšiu viditeľnosť v noci, asistent
pre rozpoznávanie dopravného
značenia RSA a dynamický radarový
tempomat DRCC, ktorý upravuje
rýchlosť vášho vozidla podľa rýchlosti
vpredu idúceho vozidla. Pro zaistenie
ešte väčšej bezpečnosti všetkých
cestujúcich je k dispozícii systém
Lexus Safety System + A, ktorý
oproti systému Lexus Safety System +
obsahuje ešte navyše: prednárazový
bezpečnostný systém PCS
s ochranou chodcov a systémom
Active Steering Assist, systém
sledovania premávky v priečnom
smere pred vozidlom FCTA, systém
Lexus CoDrive a adaptívny systém
ovládania diaľkových svetiel AHS.
PREDNÁRAZOVÝ
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
INTEGROVANÝ DO
SYSTÉMU LEXUS SAFETY
SYSTEM + A
Prednárazový bezpečnostný systém*,
ktorý je súčasťou systému Lexus
Safety System + A, poskytuje vodičovi
vyspelú asistenčnú podporu. Pomáha
vodičovi vyvarovať sa rôznych kolízií
a znižovať riziko zranení a škôd
v prípade havárie. Ak však mikrovlnný
radar a stereokamera detekujú pred
vozidlom iné vozidlo, chodca či
cyklistu, a riziko stretu je vysoké,
vodiča to ihneď varuje a zvýši sa tlak
v brzdovej sústave modelu LS. Ak
potom vodič nezošliapne brzdový
pedál, automaticky sa aktivuje
prednárazový brzdový systém
a pritiahnu sa bezpečnostné pásy na
predných sedadlách. Ak hrozí riziko

kolízie vozidla s pevnou prekážkou,
akou sú napríklad zvodidlá
alebo chodci, a prednárazový
bezpečnostný systém vyhodnotí, že
sa kolízii nedá zabrániť samotným
brzdením, zasiahne do riadenia
v spolupráci s brzdovým systémom
asistent Active Steering Assist.

LEXUS CODRIVE
Lexus CoDrive poskytuje integráciou
niekoľkých systémov podporu
vodičovi v situáciách, ktoré sú
potenciálne únavné a stresujúce napríklad v dopravnej zápche alebo
na cestách s mnohými zákrutami.
Medzi systémy integrované do
Lexus CoDrive patria: dynamický
radarový tempomat DRCC
s prepojeným ovládaním smerových
svetiel (pre ľahké predbiehanie pri
jazde s tempomatom) a asistent
pre sledovanie jazdy v jazdnom
pruhu LTA.

SYSTÉM SLEDOVANIA
PREMÁVKY V PRIEČNOM
SMERE PRED VOZIDLOM
Tento systém pomáha zaistiť
bezpečnejšiu jazdu na križovatkách
tým, že detekuje vozidlá blížiace sa
zľava či sprava, ktoré by mohli byť
skryté na neprehľadných miestach,
a varuje vodiča pomocou
projekčného displeja HUD a 12,3“
multimediálneho displeja.

* Prosíme uvedomte si, že prednárazový bezpečnostný systém nemusí za každých okolností stopercentne fungovať. eho činnosť môže ovplyvniť stav vozovky, technický stav vozidla, poveternostné podmienky a reakcie vodiča, chodca
alebo cyklistu. Vodič je vždy plne zodpovedný za bezpečnú jazdu. Prosím kontaktujte svojho najbližšieho predajcu značky Lexus, aby ste získali ďalšie detailnejšie informácie o týchto systémoch.
Za žiadnych okolností nemôžu systémy Lexus Safety System + alebo Lexus Safety System + A nahradiť vaše vodičské schopnosti. Naštudujte si prosím starostlivo inštrukcie o používaní tohto systému a uvedomte si, že je vodič vždy
plne zodpovedný za bezpečnosť jazdy.
Na niektorých trhoch nie je systém Lexus Safety System + A k dispozícii.

LS
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VÝBER VOZIDLA

V tejto publikácii by sme vás chceli pripraviť na vzrušujúci zážitok, akým je
výber vášho nového modelu Lexus LS. Táto vlajková loď stojí na vrchole
ponuky značky Lexus a je kombináciou priestornosti štvordverovej limuzíny
s dlhým rázvorom a neodolateľného vzhľadu s nízkym profilom v štýle kupé.
Vo vnútri vozidla objavíte dômyselne riešený interiér, ktorý utvárala vytríbená
japonská estetika, znamenitá remeselná zručnosť a vynaliezavá technika.
Nech si sadnete na ktorékoľvek miesto, budete mať pôžitok z maximálneho
pohodlia, ktoré poskytujú sedadlá s rozličnými funkciami elektrického
nastavovania, vyhrievania/odvetrávania a masážnymi funkciami. Pri modeli
so stupňom výbavy SUPERIOR je štandardne k dispozícii zadné sedadlo
typu Otoman, ku ktorému patrí vysúvacia opierka nôh (v tomto prípade je
priestor pre nohy dlhší ako meter).
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Nízka poloha za volantom a kokpit orientovaný na vodiča boli v modeli LS
koncipované tak, aby prinášali maximálny pocit radosti z riadenia. Vďaka
novej podvozkovej platforme sa vozidlo vyznačuje skvelými reakciami
v spojení s maximálnym jazdným pohodlím a vytríbenosťou. Model
LS sa ponúka vo verzii LS 500 so zážihovým motorom V6 s dvomi
turbodúchadlami vo verzii LS 500h s prelomovým viacstupňovým plne
hybridným pohonom. Kto túži po ešte dynamickejších luxusných zážitkoch,
môže si vybrať nový model LS F SPORT, ktorý sa vyznačuje exkluzívnou
mriežkou chladiča so štruktúrou v tvare písmena L, interiérom F SPORT
a elegantnými novými kolesami.

VÝBER VOZIDLA

01. MODELY

LS 500

Vyberte si dynamický model LS 500
alebo atraktívny plne hybridný model
LS 500h.

LS 500h

Strany 26-31

02. STUPNE VÝBAVY

03. PRVKY VÝBAVY

04. TECHNOLÓGIE

05. PRÍSLUŠENSTVO

Aký model LS najlepšie vyhovuje Objavte neuveriteľne pestrú ponuku
vášmu životnému štýlu? Vyberajte štandardnej a voliteľnej výbavy pre
si zo stupňov výbavy ELEGANCE, našu luxusnú limuzínu LS.
PRESTIEGE, F SPORT a SUPERIOR.

Zoznámte sa podrobnejšie s novými P r e z r i t e s i b o h a t ú p o n u k u
technológiami modelov LS, akými sú originálneho príslušenstva pre modely
Lexus Safety System +, projekčný LS.
displej HUD a audiosystém Mark
Levinson® so systémom Quantum
Logic Immersion.

Strany 32-33

Strany 34-37

Strany 38-42

Strana 43

06. F SPORT

07. FARBY

08. ŠTANDARDNÁ VÝBAVA I
VOLITEĽNÁ VÝBAVA

09. TECHNICKÉ ÚDAE

Modely LS ponúkajú bohatú
štandardnú výbavu. Získajte viacej
informácií o voliteľných prvkoch výbavy,
ktoré by ste si chceli objednať.

Preštudujte si základné technické
údaje modelov LS 500 a LS 500h
ešte predtým, ako si objednáte svoju
novú luxusnú limuzínu.

Strany 52-55

Strany 56-57

Pre ešte väčší dynamický zážitok Vyberte si svoju najobľúbenejšiu
farbu karosérie a farebnú kombináciu
objavte model LS F SPORT.
interiéru spracovaného remeselnými
majstrami „Takumi“, v ktorom si vždy
užijete každú jazdu.
Strany 44-45

Strany 46-51
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MODELY

LEXUS LS 500
Model LS 500 poháňa preplňovaný zážihový motor V6 s objemom
3,5 litra. Tento motor pracuje v súčinnosti s novo vyvinutou desaťstupňovou
automatickou prevodovkou a modelu LS poskytuje vynikajúcu akceleráciu
a agilitu pri vysokej hospodárnosti a tepelnej účinnosti. Model LS 500 je
vybavený pohonom všetkých kolies.

Reprezentatívny lak karosérie v odtieni Grafitová čierna,
20“ kolesá z ľahkej zliatiny.
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MODELY

LEXUS LS 500h
Nový model LS 500h poháňaný novou generáciou viacstupňového
hybridného systému Lexus Multi Stage Hybrid predstavuje revolučný
krok vo vývoji hybridnej výkonnosti. Pridaním viacstupňového radiaceho
ústrojenstva k plne hybridnému pohonu so zážihovým motorom 3,5 litra
V6 vytvorili naši konštruktéri úžasné vozidlo, ktoré sa môže pochváliť
mimoriadnou lineárnou akceleráciou, flexibilnou výkonnosťou a dokonalou
súhrou s desaťstupňovou prevodovkou v manuálnom režime radenia. A to
pri zachovaní nesmierne kultivovaného jazdného prejavu a hospodárnosti
hybridného vozidla Lexus. Model Lexus LS 500h je k dispozícii s pohonom
všetkých kolies.

Elegantný odtieň farby karosérie Strieborná Sonic,
20“ kolesá z ľahkej zliatiny.

LS
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MODELY | SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM

ZÁŽIHOVÝ MOTOR V6
Pod kapotou modelu LS 500 sa nachádza zážihový
motor V6 s objemom 3,5 litra preplňovaný dvomi
turbodúchadlami. Tento motor poskytuje našej vlajkovej
limuzíne nielen mimoriadnu kultivovanosť a tichý chod, ale
aj vynikajúcu výkonnosť a strhujúcu akceleráciu. Reakcia
vozidla na zošliapnutie plynového pedálu je okamžitá
vďaka charakteristike oboch turbodúchadiel, špičková
tepelná účinnosť motora potom zaisťuje excelentnú
hospodárnosť prevádzky.
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DESAŤSTUPŇOVÁ PREVODOVKA
Ďalšia svetová novinka firmy Lexus – desaťstupňová
automatická prevodovka modelu LS 500 – zaisťuje
enormne rýchle radenie. e vybavená systémom ovládania
Al-SHIFT, ktorý volí optimálny prevodový stupeň podľa
preferencií vodiča, v závislosti od rýchlosti vozidla či
podľa štýlu jazdy. Výsledkom je plynulá a rytmická jazda.

MODELY | S PLNE HYBRIDNÝM POHONOM

VIACSTUPŇOVÝ PLNE HYBRIDNÝ SYSTÉM
POHONU
Model LS 500h je vybavený prvým viacstupňovým
hybridným systémom pohonu na svete, ktorý optimálne
kombinuje výkon zážihového motora 3,5 litra V6 VVT-i
a vyspelého elektromotora. Výkonnosť tohto systému
zvyšuje prelomové štvorstupňové radiace ústrojenstvo.
To reaguje bezprostrednejšie na pokyny vodiča a zaisťuje
omnoho dynamickejšiu výkonnosť vozidla pri zachovaní
kultivovanosti prevádzky a vysokej hospodárnosti tak
typickej pre plne hybridné vozidlá značky Lexus.

LÍTIUM-IONTOVÝ HYBRIDNÝ
AKUMULÁTOR
Model LS 500h je vybavený ľahkým kompaktným
lítium-iontovým hybridným akumulátorom. e menší ako
konvenčný nikel-metal hydridový akumulátor a je uložený
medzi zadnými sedadlami a batožinovým priestorom.
Hoci má malé rozmery, disponuje vysokým výkonom
a jeho 84 článkov poskytuje napätie 310,8 V. Lítiumiontová technológia prispieva tiež k nízkej hmotnosti
akumulátora a celého modelu LS 500h, čo sa pozitívne
odráža v jeho výkonnosti a dynamike.

LS
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PLNE HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA

ZAŽITE LEXUS HYBRID DRIVE

ROZAZD VOZIDLA
Pri rozbiehaní model LS 500h poháňa elektromotor napájaný hybridným
akumulátorom až do rýchlosti jazdy 129 km/h. V tomto režime ide vozidlo
takmer nehlučne, nespotrebováva žiadny benzín a nevypúšťa žiadne emisie.
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NORMÁLNE AZDNÉ PODMIENKY
Pri rýchlostiach nad 129 km/h sa takmer nehlučne pripojí extrémne
kultivovaný zážihový motor a v prípade potreby ho i naďalej podporuje
elektromotor. Takmer dokonalým využívaním hnacej sily zážihového motora
a elektromotora ponúka LS 500h výnimočné potešenie z jazdy - spoločne
s nízkymi emisiami a minimálnou spotrebou paliva.

PLNE HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA

MAXIMÁLNA AKCELERÁCIA
Pri prudkej akcelerácii zážihový motor 3,5 litra okamžite podporí
elektromotor s výkonom 179 k. Spoločne poskytujú obidve jednotky
neuveriteľný príval krútiaceho momentu, ktorý zaručí závratnú lineárnu
akceleráciu presne v okamihu, keď ju budete potrebovať.

SPOMAĽOVANIE, ZASTAVENIE, BRZDENIE
Pri spomaľovaní alebo zastavení sa zážihový motor vypne, takže emisie
klesnú na nulu. Pokiaľ brzdíte alebo uvoľníte pedál plynu, využíva rekuperačný
systém kinetickú energiu, ktorá by bola v konvenčnom vozidle inak bez
úžitku stratená. Kinetická energia sa premieňa na elektrickú energiu, ktorá
sa ukladá do hybridného akumulátora, čo je jeden z dôvodov, prečo nikdy
nebudete musieť plne hybridný Lexus dobíjať z vonkajších zdrojov.

LS
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STUPNE VÝBAVY

32

LS

STUPNE VÝBAVY

ELEGANCE
Tento stupeň výbavy, ako sa dá očakávať od značky Lexus, zahŕňa bohatú
ponuku štandardných prvkov.

20" kolesá z ľahkej zliatiny s tlmením hluku
Vretenovitá maska chladiča, prepracovaný dizajn mriežky
Zadná parkovacia kamera
Bezpečnostný systém Lexus Safety System +

Navigácia Lexus Premium Navigation
Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi
12,3" multimediálny displej

PRESTIEGE
Model LS PRESTIEGE je určený pre tých, ktorí uprednostňujú kombináciu
výnimočného dizajnu a komfortu.

20" kolesá z ľahkej zliatiny s tlmením hluku
Parkovací systém s panoramatickým zobrazovaním okolia vozidla
Čalúnenie zo semi-anilínovej kože

Predné masážne sedadlá
Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá

F SPORT
Tento stupeň výbavy je určený pre milovníkov dynamického vzhľadu a ponúka
exkluzívnu „vretenovitú“ masku chladiča a kolesá z ľahkej zliatiny F SPORT.

20" kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT
Vretenovitá maska chladiča, mriežka so štruktúrou v tvare písmena L
Predný a zadný nárazník F SPORT
Kožené čalúnenie F SPORT

Predné sedadlá, dizajn F SPORT
Frézované hliníkové športové pedále
Volant a páka voliča prevodovky F SPORT

SUPERIOR
Model LS SUPERIOR je určený pre tých, ktorí vyžadujú vysoký komfort
a relaxáciu počas jazdy.

20" kované kolesá z ľahkej zliatiny
Čalúnenie zo semi-anilínovej kože
Projekčný displej (HUD)

Masážna funkcia sedadiel vpredu a vzadu
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround s 24 reproduktormi
Zábavný systém pre zadné sedadlá

LS
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PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR

01. 19" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Kolesá s dvojfarebným povrchom, ktorý kombinuje opracované plochy so
sivým metalickým povlakom. Ploché okraje ráfikov zlepšujú aerodynamiku
týchto kolies.
02. 19" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Tieto kolesá sú vybavené hyper-chrómovou metalickou povrchovou úpravou,
ktorá zvýrazňuje dynamický vzhľad modelu LS.
03. 20" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Tieto 20" kolesá svojou špeciálnou povrchovou úpravou a prekrásnym
dizajnom umocňujú vzhľad vozidla a jeho výkonnosť.

01

04. 20" KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Tieto kolesá majú lesklý povrch a ich desaťlúčový dizajn podčiarkuje
športový charakter vozidla a zároveň prispieva k zníženiu ich hmotnosti.
05. VRETENOVITÁ MASKA CHLADIČA
Predná časť novej vlajkovej lode značky Lexus sa vyznačuje odvážnou novou
konštrukciou „vretenovitej“ masky chladiča s prepracovanou mriežkou,
ktorej úžasný dizajn vyvíjali niekoľko mesiacov remeselní majstri „Takumi“
s využitím najmodernejšej počítačovej techniky.
06. TROITÉ LED SVETLOMETY
Elegantné svetlomety modelu LS sa skladajú z troch ultra kompaktných LED
jednotiek, ktoré poskytujú výnimočnú svietivosť. Svetlomety sú doplnené
sekvenčnými smerovými svetlami, ktoré sú vybavené svetlami ľahko
rozlíšiteľnými i v nepriaznivých poveternostných podmienkach, napríklad
pri jazde v hmle.

02

07. ZADNÉ LED ZDRUŽENÉ SVETLÁ
Zadné združené svetlá modelu LS sú zostavené z LED svetiel, ktoré poskytujú
vozidlu okamžite rozpoznateľný „svetelný podpis“ s charakteristickým
kryštalickým lineárnym osvetlením.
08. STREŠNÉ OKNO
Elektricky ovládané výklopné a posuvné sklenené strešné okno prináša pocit
slobody, priestrannosti a presvetlenia interiéru modelu LS.
09. AUTOMATICKY OVLÁDANÉ VEKO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Pre ľahké nakladanie a vykladanie batožiny je model LS vybavený automaticky
ovládaným vekom batožinového priestoru, ktoré možno aktivovať s kľúčom
vo vrecku pohybom nohy pred senzorom umiestneným v dolnej časti
zadného nárazníka.
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PRVKY VÝBAVY | INTERIÉR

01. KOKPIT ORIENTOVANÝ NA VODIČA
Všetky dôležité prístroje a displeje sú umiestnené vo vašom zornom poli,
takže vás nič neodvádza od sledovania dopravnej situácie pred vozidlom
a používané ovládacie prvky, ako je napríklad volič jazdných režimov, sú
sústredené v blízkosti volantu. Naši konštruktéri dôkladne premýšľali aj
o frekvencii obvyklého používania ovládacích prvkov, takže teraz môžete
ovládať vozidlo s maximálnym potešením.

01

02

02. KLIMATIZÁCIA S FUNKCIOU S-FLOW / SPRÁVCA KLÍMY
Funkcia S-Flow inteligentne riadi teplotu v interiéri vozidla podľa vonkajších
podmienok a zaisťuje vynikajúci komfort a hospodárnosť prevádzky tým, že
reguluje teplotu len pre obsadené sedadlá. Príjemné prostredie vo vnútri
automobilu navodíte len jedným dotykom prstu.
03. KOŽOU OBŠITÝ VOLANT / VOLANT OBŠITÝ KOŽOU
A OBLOŽENÝ DREVOM
Kožou obšitý trojramenný volant padne pohodlne a komfortne do vašich
rúk. e vybavený vyhrievaným vencom, ktorý oceníte obzvlášť v chladných
dňoch. Na volante sú umiestnené tlačidlá na ovládanie audiosystému,
telefónu, multiinformačného displeja, dynamického radarového tempomatu,
asistenta pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu a asistenta na sledovanie
jazdy v jazdnom pruhu. Tento volant kombinuje pravú kožu s obkladmi
z krásne štrukturovaného dreva. Zatiaľ čo sa vaše prsty dotýkajú ušľachtilého
povrchu kože, môžete obdivovať elegantný dizajn volantu.
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04. KOŽENÉ SEDADLÁ
Kožené sedadlá modelu LS sú typickou ukážkou vynikajúcej remeselnej
zručnosti japonských majstrov „Takumi“. Koža má tú najvyššiu prémiovú
kvalitu a jej stehovanie vykonali s obrovskou presnosťou a starostlivosťou.
K dispozícii sú tri druhy kože: jemná, semi-anilínová a špičková L-anilínová.
Iba 1 % starostlivo vybraných koží spĺňa štandardy kvality L-anilínovej kože,
a to vďaka špeciálnemu procesu vypracovávania, ktorý zaisťuje jej maximálnu
mäkkosť. Výsledkom sú sedadlá, ktoré sú nesmierne elegantné a pohodlné.
05. RUČNE PLISOVANÉ DVEROVÉ PANELY
Ručne plisované dverové panely exkluzívne dodávané pre modely LS sú
ďalšou zaujímavou ukážkou japonského remeselného umenia, ktoré využíva
presnú skladaciu techniku v štýle origami.
06. PRÉMIOVÝ PRÍSTUP DO VOZIDLA
Model LS je vybavený systémom, ktorý zvýši polohu sedadla vodiča pre
ľahšie nastupovanie. Hneď ako si vodič sadne za volant, poloha sedadla sa
zníži a vráti sa do pôvodne nastavenej pozície. Nastupovanie a vystupovanie
z vozidla uľahčuje aj automatická úprava výšky bočnej opory sedadla. Pri
nasadnutí do vozidla sa táto bočná opora opäť automaticky vráti do svojej
pôvodnej polohy.

05

06

36

LS

PRVKY VÝBAVY | INTERIÉR

07. NASTAVOVANIE PREDNÝCH SEDADIEL
Vysoký komfort pri dlhých cestách poskytujú vodičovi a jeho spolujazdcovi
predné sedadlá elektricky a pneumaticky nastaviteľné do 28 rôznych polôh.
08. PREDNÉ MASÁŽNE SEDADLÁ
Pre model LS sú k dispozícii predné sedadlá s masážnou funkciou. Môžete
si zvoliť až päť rôznych masážnych programov, ktoré sú zamerané na
konkrétne partie vášho tela. Masážne programy boli vyvinuté v spolupráci
s odborníkmi na japonskú techniku masáže Shiatsu.
09. VYHRIEVANÉ A ODVETRÁVANÉ SEDADLÁ
Komfort vodiča a jeho spolucestujúcich, najmä v extrémnych poveternostných
podmienkach, zaistujú vyhrievané a odvetrávané sedadlá.
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10. NASTAVENIE ZADNÉHO SEDADLA / OTOMAN
Zadné relaxačné sedadlo typu Otoman je umiestnené za predným
sedadlom spolujazdca. Toto sedadlo poskytuje svojím sklonom, komfortnou
konštrukciou a priestorom pre dolné končatiny úplné uvoľnenie počas jazdy.
Kombinovaným elektrickým a pneumatickým ovládaním možno sedadlo
nastaviť až do 22 rôznych polôh. Keď chce cestujúci z vozidla vystúpiť,
sedadlo sa nastaví do svojej pôvodnej základnej polohy.
11. ZADNÉ MASÁŽNE SEDADLÁ
Model LS 500h je vybavený zadnými sedadlami s vyhrievaním a masážnou
funkciou. Cestujúci si môže zvoliť až sedem rôznych masážnych programov
a presne podľa svojho želania si nastaviť optimálny pomer teploty a intenzity
masáže.
12. ZADNÝ MULTIFUNKČNÝ OVLÁDACÍ PANEL
Zadný dotykový ovládací panel umožňuje pri tomto modeli vybavenom
štvorzónovou klimatizáciou regulovať teplotu pre zadné sedadlá, nastavovať
audiosystém a roletu zadného okna.
13. ZADNÉ SLNEČNÉ CLONY
Zadné elektricky ovládané slnečné clony zvyšujú komfort v horúcom počasí
a tienia celý priestor zadných sedadiel. Cestujúci môžu využiť clonu zadného
okna či obidve clony bočných okien.
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TECHNOLÓGIE | AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

01. OPTITRÓNOVÉ PRÍSTROE
Prístrojová doska modelu LS je vybavená optitrónovými prístrojmi a 8"
TFT LCD displejom, ktorý zobrazuje veľmi kontrastne prevádzkové údaje
a taktiež pôsobivú animáciu pri nástupe do vozidla a jeho spustení.
02. LEXUS PREMIUM NAVIGATION S 12,3" DISPLEOM
Navigácia Lexus Premium Navigation s širokým 12,3" displejom disponuje
sviežou 3D grafikou a množstvom možností zobrazenia máp. Hneď ako
zaparkujete, vytvorí QR kód pre váš chytrý telefón, aby vás doviedol pešo
do zadaného cieľa.
01

02

03. DOTYKOVÝ OVLÁDAČ TOUCH PAD
12,3" multimediálny displej je ovládaný hlasovými pokynmi, alebo dotykovým
ovládačom Touch Pad. Rozhranie Touch Padu bolo navrhnuté tak, aby vám
poskytlo intuitívny pocit ovládania smartfónu, a to pomocou operácií, ako
je dvojité kliknutie a potiahnutie jedným prstom.
04. PROEKČNÝ DISPLE HUD
Prevádzkové údaje sú farebne zobrazované priamo na predné sklo.
Projekčný displej HUD má v modeli LS zvlášť veľké rozmery, a teda aj ľahkú
čitateľnosť, a umožňuje sledovať napríklad navigačné informácie, nastavenie
audiosystému či bezpečnostné pokyny bez toho, aby ste spustili zrak
z dopravnej situácie pred vozidlom.
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05. AUDIOSYSTÉM PIONEER® S 12 REPRODUKTORMI
Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi (a subwooferom) je zdrojom
neuveriteľne čistého zvuku. Zahŕňa tuner AM/FM s funkciou RDS, CD
prehrávač a systém Bluetooth®.
06. AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® SURROUND SOUND
S 24 REPRODUKTORMI
Prémiový audiosystém Mark Levinson ® Premium Surround s 24
reproduktormi je uspôsobený špecifickým akustickým vlastnostiam interiéru
modelu LS. Poskytuje dokonalý priestorový zvuk vo formáte 7.1 a zážitok
na úrovni domáceho digitálneho kina.
07. ZÁBAVNÝ SYSTÉM PRE ZADNÉ SEDADLÁ
Zábavný systém pre zadné sedadlá ovládaný zadným multifunkčným panelom
poskytuje nevšedné zážitky pri sledovaní filmov na 11,6" LCD obrazovke.
Systém môže prehrávať Blu-ray disky, je kompatibilný s čítačkou SD kariet
a Wi-Fi. Stredná lakťová opierka je vybavená konektorom na pripojenie
slúchadiel a HDMI portom.
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08. POMOCNÁ PARKOVACIA BRZDA
Pomocná parkovacia brzda vám pomôže vyvarovať sa menších kolízií
a prípadných škôd pri manévrovaní malou rýchlosťou. Systém monitoruje
situáciu pred vozidlom a za ním, a ak vyhodnotí, že by mohlo dôjsť ku
kontaktu s pevnou prekážkou, alebo približujúcim sa vozidlom či chodcom
zozadu, aktivuje systém pohonu alebo brzdovú sústavu.
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TECHNOLÓGIE | BEZPEČNOSŤ

01. LEXUS SAFETY SYSTEM +
Pre všetky modely LS štandardne dodávaný vyspelý bezpečnostný systém
Lexus Safety System + zahŕňa:
- Prednárazový bezpečnostný systém s detekciou chodcov
- Asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu
- Asistent rozpoznávania dopravných značiek
- Automatické ovládanie diaľkových svetiel
02. LEXUS SAFETY SYSTEM + A
Pre dosiahnutie ešte väčšej bezpečnosti obsahuje systém Lexus Safety
System + A oproti systému Lexus Safety System + ešte navyše:
- Prednárazový bezpečnostný systém s ochranou chodcov
- Prednárazový bezpečnostný systém s asistentom Active Steering Assist
- Systém sledovania premávky v priečnom smere pred vozidlom
- Systém Lexus CoDrive
- Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel

01

03. PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
S ASISTENTOM ACTIVE STEERING ASSIST
Prednárazový bezpečnostný systém* s asistentom Active Steering Assist,
svetová novinka firmy Lexus, vyhodnocuje situáciu, kedy hrozí veľké riziko
kolízie s chodcom či pevnou prekážkou, ako sú napríklad zvodidlá. Keď
systém zistí, že sa nedá zabrániť kolízii len zásahom bŕzd, využije k jej
zabráneniu či zníženiu následkov nehody asistent Active Steering Assist,
ktorý aktívne spolupracuje s brzdovou sústavou.
04. 12 AIRBAGOV
Model LS môže byť vybavený až dvanástimi airbagmi, okrem iného
prelomovým dvojkomorovým airbagom pre spolujazdca vpredu. Pri nehode
sa uprostred tohto airbagu vytvorí priehlbeň, ktorá umožní jemnejšie
zachytenie citlivých oblastí tváre, ako sú ústa a nos. Zadné relaxačné
sedadlá sú vybavené vankúšovými airbagmi.

02

03

* Prosíme uvedomte si, že prednárazový bezpečnostný systém nemusí za všetkých okolností stopercentne
fungovať. eho činnosť môže ovplyvniť stav vozovky, technický stav vozidla, poveternostné podmienky a reakcie
vodiča, chodca či cyklistu. Vodič je vždy plne zodpovedný za bezpečnú jazdu. Prosím kontaktujte svojho
najbližšieho predajcu značky Lexus, aby ste získali ďalšie detailnejšie informácie o týchto systémoch.
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TECHNOLÓGIE | ASISTENČNÉ SYSTÉMY VODIČA A BEZPEČNOSŤ

01. DYNAMICKÝ RADAROVÝ TEMPOMAT
Dynamický radarový tempomat DRCC znižuje únavu vodiča udržiavaním
nastavenej vzdialenosti modelu LS od vpredu idúceho vozidla i v situáciách,
kedy mení rýchlosť jazdy alebo zastaví. Ovládacie prvky tempomatu sú
umiestnené priamo na volante, takže sa môžete plne venovať riadeniu.
02. ASISTENT ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
Asistent rozpoznávania dopravných značiek RSA modelu LS s kamerou
v priestore čelného skla poskytuje vodičovi informácie prostredníctvom
multiinformačného displeja. Systém dokáže rozpoznávať značenie podľa
Viedenskej konvencie (vrátane svetelných a pulzujúcich značiek).
01
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03. ASISTENT PRE UDRŽANIE AZDY V AZDNOM PRUHU
Asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu LKA využíva kameru umiestnenú
na čelnom okne na monitorovanie pozície vášho vozidla v jazdnom pruhu.
Hneď ako začnete jazdný pruh neúmyselne opúšťať, asistent LKA vás na to
upozorní akustickým signálom a jemným automatickým zásahom do riadenia.

03

04. AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL
/ ADAPTÍVNY SYSTÉM OVLÁDANIA DIAĽKOVÝCH
SVETIEL
Pri jazde v noci využíva systém automatického ovládania diaľkových svetiel
AHB k detekcii protiidúcich vozidiel rovnakú kameru ako asistent udržania
jazdy v jazdnom pruhu LKA a samočinne prepne na tlmené svetlá. Zabraňuje
tak náhodnému oslneniu ostatných vodičov a zároveň vám umožní lepšie
sa koncentrovať na dopravnú situáciu pred vozidlom. Adaptívny systém
ovládania diaľkových svetiel AHS, ktorý je v ponuke ako súčasť voliteľnej
výbavy, automatickým prepínaním diaľkových svetiel znižuje únavu vodiča
pri jazde v noci. Využíva kameru umiestnenú v hornej časti vozidla
k detekcii protiidúcich vozidiel a automaticky optimalizuje funkciu svetlometov,
aby nedochádzalo k oslneniu ostatných vodičov diaľkovými svetlami.
Dvojstupňový systém špeciálne vyvinutý pre model LS poskytuje nezvykle
precíznu distribúciu svetelných lúčov. To umožňuje väčšiu frekvenciu jazdy
s diaľkovými svetlami bez oslnenia protiidúcich vodičov a lepšiu viditeľnosť
a bezpečnosť pri jazde v noci.
05. SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Spracováva údaje zo senzorov umiestnených vo všetkých pneumatikách.
Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách sú zobrazované na
multiinformačnom displeji, ktorý vás tiež okamžite upozorní na únik tlaku
v jednej či viacerých pneumatikách.
06. SYSTÉM SLEDOVANIA PREMÁVKY V PRIEČNOM SMERE
PRED VOZIDLOM
Tento systém pomáha zaistiť bezpečnejšiu jazdu na križovatkách tým, že
detekuje blížiace sa vozidlá sprava a zľava, ktoré by mohli byť ukryté na
neprehľadných miestach, a varuje vodičov pomocou projekčného displeja
HUD a 12,3" multimediálneho displeja.
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07. PARKOVACÍ SYSTÉM PARKING SUPPORT ALERT
Systém Parking Support Alert vám dodá sebadôveru pri parkovaní
v stiesnených priestoroch. Varuje vás pred prípadným nárazom do pevnej
prekážky prostredníctvom dištančných senzorov, systému sledovania
premávky v priečnom smere za vozidlom RCTA a zadnej parkovacej kamery.
08. SYSTÉM SLEDOVANIA PREMÁVKY V PRIEČNOM SMERE
ZA VOZIDLOM A BRZDENIE (RCTAB)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom RCTA vás
varuje pred vozidlami, ktoré sa približujú zozadu v priečnom smere k vášmu
vozidlu, a znižuje tak riziko menších kolízií pri jazde malou rýchlosťou.
Systém monitoruje situáciu za vozidlom, a ak vyhodnotí, že by mohlo dôjsť
ku stretu s vozidlom približujúcom sa zozadu, automaticky upraví rýchlosť
vášho vozidla alebo ho zastaví. V prípade potreby sa aktivujú systémy Drive
Force Limiting Control a Brake Control, aby sa zabránilo kolízii.

07/08

09. SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA
Radarové senzory umiestnené na zadnom nárazníku detekujú vozidlá vo
vedľajších jazdných pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších spätných
zrkadlách. A to až do vzdialenosti 60 metrov za vozidlom. Ak vodič zapne
ukazovateľ smeru na znamenie zmeny jazdného pruhu a v slepom uhle ide
vozidlo, začne indikátor v spätnom zrkadle výstražne blikať.
10. NOVÝ PARKOVACÍ ASISTENT / PANORAMATICKÉ
ZOBRAZOVANIE OKOLIA VOZIDLA
Nový parkovací asistent vám pomôže pri parkovacích manévroch. Na 12,3“
multimediálnom displeji vám zobrazí priestor za vozidlom, do ktorého cúvate,
a zároveň i pomocné línie, ktoré vám uľahčia riadenie vozidla pri parkovaní.
Pre ľahšie a omnoho bezpečnejšie manévrovanie v stiesnených priestoroch
ponúka model LS digitálne panoramatické zobrazovanie okolia vozidla
Panoramic View Monitor so štyrmi kamerami, ktoré snímajú priestor
okolo vozidla s uhlom záberu 360°. Tento systém ponúka aj virtuálne 3D
zobrazovanie vášho modelu LS, pohľad naň zhora a pomocné asistenčné
línie pre ľahšie manévrovanie v úzkych miestach, napríklad v mestskej
premávke. Ďalšia svetová novinka značky Lexus, funkcia Cornering View,
zabraňuje poškodeniu ráfika pri zatáčaní doľava či doprava.
11. LEXUS CODRIVE
Lexus CoDrive je technológia, ktorá predznačuje príchod automobilov
s autonómnym riadením. Optimálne integruje celý rad systémov, ktoré
zaručujú vyšší stupeň podpory vodiča. Systémy spadajúce do technológie
Lexus CoDrive sú nasledovné:
- Dynamický radarový tempomat DRCC, ktorý udržiava ustálenú rýchlosť
vozidla a akceleráciou či brzdením upravuje nastavenú vzdialenosť
od vpredu idúceho vozidla. Dynamický radarový tempomat DRCC
je navyše schopný nastaviť povolený rýchlostný limit v spolupráci
s asistentom pre rozpoznávanie dopravných značiek RSA.
- Prepojené ovládanie smerových svetiel zaisťuje ľahké predbiehanie
pri jazde s dynamickým radarovým tempomatom. Ak vozidlo ide
so zapnutým tempomatom a smerovými svetlami naznačíte úmysel
predbehnúť pomalšie idúce vozidlo, systém automaticky zrýchli váš
model LS.
- Systém na sledovanie jazdy v jazdnom pruhu LTA podporuje riadenie
v dopravných zápchach a na rýchlostných cestách s mnohými zákrutami.
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* Obraz ľudí a prekážok na monitore nemusí úplne presne zodpovedať ich skutočnej aktuálnej polohe
a vzdialenosti od vozidla. Nespoliehajte sa preto úplne na obraz kamery a radšej pri jazde skontrolujte situáciu
okolo vozidla vlastným zrakom.
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01. VYSOKÁ TUHOSŤ KAROSÉRIE I ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA
KAROSÉRIE
Model LS je vybavený vysoko pevnou a tuhou základnou štruktúrou karosérie,
čo prispieva k vynikajúcim jazdným parametrom vozidla a jeho smerovej
stabilite. Využitie vysokopevnostných ocelí, ľahkých materiálov, napríklad
hliníka, a vyspelých technológií lepenia sa odráža v nízkej hmotnosti vozidla
a jeho hospodárnosti.
02. AERODYNAMIKA
Model LS má vynikajúcu aerodynamiku, ktorá prispieva nielen k dosiahnutiu
nízkej spotreby paliva, ale aj k redukcii hluku a turbulencii. Vďaka tomu je
jazda v modeli LS nebývalým zážitkom, a to aj pri veľmi vysokých rýchlostiach.

01

03. VOLIČ AZDNÝCH REŽIMOV
Volič jazdných režimov umiestnený vedľa volantu vám umožňuje vybrať si
zodpovedajúci jazdný režim podľa vašej nálady a prevládajúcich podmienok.
Vybrať si môžete medzi režimami Comfort / Eco, Normal / Custom,
Sport S / Sport S+.
04. ADAPTÍVNE ODPRUŽENIE / PNEUMATICKÉ
ODPRUŽENIE
Voliteľné adaptívne odpruženie inteligentne nastavuje tlmiace sily na každom
jednotlivom kolese a zaisťuje ešte väčší komfort jazdy. Zároveň zvyšuje
stabilitu vozidla a určite ho oceníte pri cestovaní na cestách s nie príliš
kvalitným povrchom. Pre modely LS je taktiež k dispozícii elektronicky
riadené pneumatické odpruženie využívajúce vzduchové tlmiče, ktoré
lepšie absorbujú nerovnosti vozovky a zaručujú ešte komfortnejšiu jazdu.
Pro modeloch vybavených pneumatickým odpružením možno automaticky
zvýšiť svetlú výšku vozidla pre ľahšie nastupovanie a vystupovanie.

02

05. LEXUS DYNAMIC HANDLING
Táto vyspelá technológia značky Lexus vyhodnocuje optimálny uhol riadenia
pre všetky kolesá a zabezpečuje perfektnú odozvu riadenia, vysokú úroveň
ovládateľnosti a stabilitu vozidla vo všetkých jazdných situáciách.
06. INTEGROVANÉ RIADENIE AZDNE DYNAMIKY
LS je štandardne vybavený najmodernejším systémom Vehicle Dynamic
Integrated Management (VDIM), ktorý umožňuje spoluprácu medzi všetkými
stabilizačnými a riadiacimi systémami vozidla, a zaisťuje tak úroveň zásahov,
ktoré sú omnoho jemnejšie, ako keď tieto systémy pracujú nezávisle od seba.
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06

A. Bez VDIM. Systémy riadenia dynamiky pracujú nezávisle.
B. S VDIM. Systémy riadenia dynamiky vzájomne spolupracujú.

PRÍSLUŠENSTVO

01. 19" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY
Športová výkonnosť modelu LS sa odráža aj v dizajne viaclúčových
19" kolies z ľahkej zliatiny. Tieto kolesá sú k dispozícii pre modely so
zážihovým motorom i plne hybridným systémom pohonu.
02. TEXTILNÉ KOBERCE ( TRI FAREBNÉ VYHOTOVENIA)
Luxusné textilné koberce chrániace podlahu vozidla vyrobené z akuvelúru
majú perfektný tvar a vynikajúcu akustickú izoláciu. Koberec vodiča je pevne
a bezpečne pripevnený k podlahe vozidla.
03. GUMOVÉ KOBERCE
Gumové koberce chránia textilnú podlahu vozidla pred hrubým znečistením.
Sú odolné proti špine, blatu a vode a možno ich po vybratí z vozidla
ľahko vyčistiť.

01

04. OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA
(NEHRDZAVEÚCA OCEĽ)
Lišta chráni lak zadného nárazníka pred prípadným poškriabaním počas
nakladania či vykladania batožiny. Zároveň bráni poškodeniu laku
v batožinovom priestore a je štýlovým doplnkom zadného nárazníka.
05. OCHRANNÁ ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
e tvarovo prispôsobená batožinovému priestoru vášho vozidla a poskytuje
ochranu proti nečistotám a rozliatym kvapalinám. Rohož má špeciálny
protišmykový povrch, ktorý bráni nežiadúcemu pohybu batožiny.

02
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F SPORT

01. LOGO F SPORT
Napriek tomu, že je logo F SPORT diskrétne, predstavuje jasné odlíšenie.
Odráža inšpiráciu dizajnu motoristickým športom a odkazuje na spojitosť
so superšportovým automobilom Lexus LFA V10.
02. 20" KOLESÁ Z ĽAHKE ZLIATINY F SPORT
Tieto kolesá podčiarkujú vysokú výkonnosť vozidla a zvýrazňujú jeho
dynamický vzhľad. Kolesá majú tmavú prémiovú povrchovú úpravu
a čierny stred.
03. EXKLUZÍVNE BRZDOVÉ STRMENE F SPORT
Dynamické schopnosti modelu LS umocňujú čierne lakované brzdové
strmene hrdo nesúce logo Lexus.
01

02

04. MRIEŽKA CHLADIČA F SPORT SO ŠTRUKTÚROU
V TVARE PÍSMENA L
Model F SPORT vás určite ihneď upúta dizajnom mriežky chladiča, ktorej
čierne vyhotovenie a štruktúra si vyžiadali viac ako šesť mesiacov usilovnej
práce na počítačoch. Ak sa pozriete pozorne, zistíte, že sa skladá z tisícov
dizajnových prvkov v tvare písmena L.
05. EXKLUZÍVNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA F SPORT
Športový esprit vozidla zvýrazňujú niektoré exteriérové doplnky s exkluzívnou
čiernou povrchovou úpravou.
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06. KOŽENÉ ČALÚNENIE F SPORT
edinečné sedadlá F SPORT majú reliéfny emblém F SPORT na hlavovej
opierke a sú ozdobené exkluzívnou perforáciou so vzorom v tvare písmena L.
07. VOLANT A PÁKA VOLIČA PREVODOVKY F SPORT
Páka voliča prevodovky F SPORT obšitá perforovanou kožou ladí s volantom
a dotvára športovú atmosféru interiéru.
08. FRÉZOVANÉ ŠPORTOVÉ PEDÁLE
Frézované športové pedále vyvolávajú športové vzrušenie.
09. HODINY S MOTÍVOM L
Ciferník exkluzívnych hodín F SPORT má unikátny vzor s motívom písmena L.
10. PRÍSTRO F SPORT
Pohyblivý prstenec prístroja umožňuje vodičovi zobrazovať rôzne informácie
v jednom zornom poli, čo nerozptyľuje jeho pozornosť pri riadení. Tento
združený prístroj sa dodáva výhradne pre model F SPORT.
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VÝVOJ NOVÉHO ODTIEŇA FARBY
KAROSÉRIE JE KOMPLEXNÝ
A ČASOVO NÁROČNÝ PROCES

Dizajnéri značky Lexus nikdy nepoužívajú bežné farby a vždy preferujú
vývoj úplne nových, vlastných odtieňov, ktorý môže niekedy trvať aj viac
ako dva roky. Farebná škála lakov Lexus dnes predstavuje tridsať rôznych
odtieňov: vrátane metalických farieb Biela Sonic a Titánová Sonic.

Hodne práce zostáva aj po výbere odtieňa. Počas procesu vývoja laku
využíva dizajnérka Megumi Suzuki početný tým expertov, sú nimi laboratórni
technici čo miešajú farbu, plastickí modelári, inžinieri a pracovné osadenstvo
lakovne, ktoré pre každý model Lexus vytvorí bezchybný jednoliaty povrch.
Vždy po niekoľkých týždňoch pripraví spoločnosť Kansai Paint (dodávateľ
lakov pre Lexus) novú sériu, ktorú dizajnéri Lexus podrobená dôkladnému
pozorovaniu na skúšobných paneloch napodobňujúcich tvar karosérie
vozidla. Všetky vzorky sa starostlivo skúmajú v rozdielnych svetelných
podmienkach, v interiéri i exteriéri, pod reflektormi, na slnečnom svetle,
v tieni i pri zatiahnutej oblohe. A to všetko v jednotlivých častiach dňa
a jednotlivých mesiacoch roka.

Vytváranie nových farebných odtieňov pre značku Lexus rozhodne nie
je jednoduchý proces. Pred finálnym rozhodnutím musia dizajnéri prejsť
stovky farebných vzoriek. „Pri vývoji nových farieb si musím prezrieť počas
dňa toľko odtieňov laku, že večer takmer nemôžem zaostriť zrak,“ hovorí
Megumi Suzuki, jedna z našich najskúsenejších dizajnérok v oblasti farieb.
ej práca vyžaduje perfektné vnímanie farieb a bystrý zrak. „Kedykoľvek
niekoho stretnem, alebo idem k niekomu domov, či vojdem do obchodu,
okamžite si všímam farby a materiály. V našom oddelení pracuje hodne Finálny výber odtieňa nie je jednoduchý. Farba, ktorá žiari počas letného
rána, môže v tieni alebo pod reflektormi v showroome vyzerať bledo.
ľudí ako som ja,“ dodáva.
Návrhári musia tiež eliminovať svoje osobné preferencie. „Zvláštne na
vnímaní farieb je to, že sa môžu meniť v závislosti na ročnom období, na
nálade, ktorú ten deň máte, alebo na trendoch, ktorými ste momentálne
ovplyvnení,“ dodáva dizajnérka Suzuki.
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BIELA NOVA | 0831

BIELA SONIC | 0852

STRIEBORNÁ SONIC | 12

TITÁNOVÁ SONIC | 17

ČIERNA | 2123

ČIERNA GRAFITOVÁ | 223

MAGNÉZIOVÁ SIVÁ | 1K2

ČERVENÁ MORELLO | 3R1

ACHÁTOVÁ | 3U3

KRÉMOVÁ PIESKOVÁ | 4U72

MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X11

TMAVOMODRÁ | 8X5

HNEDÁ MEDENÁ | 4X22

1
2
3

Výhradne pre modely F SPORT.
Nie je k dispozícii pre modely F SPORT.
Nemetalická farba.

Poznámka: Vzhľadom k tlači sa môžu skutočné farby líšiť od tých na obrázkoch.
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EMNÁ KOŽA1

KOŽA F SPORT2

Čierna

Čierna Galaxy

Žiarivo červená

Biela F White

Hnedá Topaz
Brown

Hnedá Noble
Brown

Biela L White

Karmínová a čierna

Orechové drevo

Orechové drevo
s otvorenými pórmi

Art Wood
Organic

Art Wood
Herringbone

SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA3

Čierna

Slonovinová

L-ANILÍNOVÁ KOŽA4

Camel

Hnedá Saddle Tan

OZDOBNÉ OBLOŽENIE5

Tmavé laserem
gravírované drevo

Čierne drevo
Shimamoku

Kiriko Glass

Laserom
gravírované drevo
s otvorenými pórmi

OZDOBNÉ OBLOŽENIE F SPORT6

Hliníkové Naguri

Čalúnenie z jemnej kože sa štandardne dodáva pre stupne výbavy ELEGANCE.
Koža F SPORT je k dispozícii výhradne pre modely F SPORT.
Semi-anilínová koža sa štandardne dodáva pre stupne výbavy PRESTIEGE a SUPERIOR.
4.
L-anilínová koža sa dodáva ako súčasť voliteľných Balíkov L-anilin a L-anilin Art Wood pre stupeň výbavy SUPERIOR.
5
Tmavé laserom gravírované drevo sa dodáva štandardne pre stupne výbavy ELEGANCE a PRESTIEGE. Pre stupeň výbavy PRESTIEGE sú rovnako štandardne k dispozícii ozdobné obloženia: Čierne drevo Shimamoku, Orechové
drevo a Orechové drevo s otvorenými pórmi. Obloženie Orechové drevo je štandardne k dispozícii pre stupeň výbavy SUPERIOR, zatiaľ čo Tmavé laserom gravírované drevo alebo Orechové drevo s otvorenými pórmi sa
dodávajú ako súčasť voliteľného Balíka L-aniline. Umelecké drevené obloženia Art Wood Organic alebo Art Wood Herringbone sú k dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy pre stupne výbavy PRESTIEGE A SUPERIOR. Umelecké
drevené obloženie Art Wood Herringbone alebo Laserom gravírované drevo s otvorenými pórmi sú k dispozícii ako súčasť voliteľného Balíka L-aniline pre stupeň výbavy SUPERIOR. Sklenené obloženie Kiriko Glass je k dispozícii
ako súčasť voliteľnej výbavy pre stupeň výbavy SUPERIOR.
6
Hliníkové ozdobné obloženie Naguri sa štandardne dodáva pre modely F SPORT.
1

2

3.

Fotografie na nasledujúcich 3 stranách ilustrujú výber ponúkaných kombinácií interiéru. Váš najbližší autorizovaný predajca značky Lexus vám ochotne poskytne akúkoľvek ďalšiu pomoc.
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01

02

03

01 Čierne čalúnenie z jemnej kože,
ozdobné obloženie z tmavého
laserom gravírovaného dreva
(ELEGANCE)
02 Čierne Galaxy kožené čalúnenie
F SPORT, hliníkové ozdobné
obloženie Naguri (F SPORT)
03 Žiarivo červené kožené čalúnenie
F SPORT, hliníkové ozdobné
obloženie Naguri (F SPORT)
04 Biele F White kožené čalúnenie
F SPORT, hliníkové ozdobné
obloženie Naguri (F SPORT)

04
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05
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05 Čierne čalúnenie zo semianilínovej kože, ozdobné obloženie
z čierneho dreva Shimamoku
(PRESTIEGE)
06 Slonovinové čalúnenie zo semianilínovej kože, ozdobné obloženie
z orechového dreva (PRESTIEGE)
07 Hnedé Topaz Brown čalúnenie
zo semi-anilinovej kože, ozdobné
obloženie z orechového dreva
s otvorenými pórmi (PRESTIEGE)
08 Hnedé Noble Brown čalúnenie
zo semi-anilínovej kože, ozdobné
obloženie z tmavého laserom
gravírovaného dreva (PRESTIEGE)

FARBY | INTERIÉR

09

10

09 Karmínové a čierne čalúnenie zo
semi-anilínovej kože, sklenené
ozdobné obloženie Kiriko Glass
(SUPERIOR)
10 Biele L White čalúnenie zo semianilínovej kože, ozdobné obloženie
z umeleckého dreva Art Wood
Organic (SUPERIOR)
11 Čalúnenie Camel z L-anilínové
kože, ozdobné obloženie zo
laserom gravírovaného dreva
s otvorenými pórmi (SUPERIOR)
12 Hnedé Saddle Tan čalúnenie
z L-anilínovej kože, ozdobné
obloženie z umeleckého dreva Art
Wood Herringbone (SUPERIOR)
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Automatické nastavovanie výšky svetlometov
Automatické dovieranie veka batožinového priestoru
Čierne brzdové strmene s logom Lexus, vpredu a vzadu
Funkcie svietenia do zákrut
Predné LED svetlá pre dennú prevádzku
Elektrochromatické vonkajšie spätné zrkadlá (s automatickou clonou),
vyhrievané, elektricky nastaviteľné a sklopné
Svetlá do hmly a rôzneho počasia
Sklenené strešné okno, elektricky sklopné a posuvné
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
Trojité LED svetlomety
Dažďový senzor predných stieračov
Zadné LED svetlá
Zadný spojler
Bez zadného spojlera
Sekvenčné LED ukazovatele zmeny smeru jazdy
Vretenovitá maska chladiča, štýlový a prepracovaný dizajn mriežky
Vretenovitá maska chladiča, mriežka so štruktúrou písmene L
Tónované sklá s filtrom UV a tepelného žiarenia

ELEGANCE

PRESTIEGE

F SPORT

SUPERIOR
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KOLESÁ

20" kolesá z ľahkej zliatiny s tlmením hluku, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
20" kolesá z ľahkej zliatiny s tlmením hluku, RunFlat pneumatiky 245/45 R20,
dizajn PRESTIEGE
20" kolesá z ľahkej zliatiny F SPORT, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
(vpredu) a 275/40 R20 (vzadu)
20" kované kolesá z ľahkej zliatiny, RunFlat pneumatiky 245/45 R20
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A AZDNÁ DYNAMIKA

Dynamický radarový tempomat (DRCC), pre celý rozsah rýchlostí
Adaptívny systém ovládania diaľkových svetiel (AHS)
Adaptívne odpruženie (AVS)
Asistent pre udržanie jazdy v jazdnom pruhu (LKA)
Pneumatické odpruženie
Automaticky blikajúce zadné výstražné svetlá (ARFHL)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Volič jazdných režimov, Comfort / Eco – Normal / Custom – Sport S / Sport S+
Elektrický posilňovač riadenia (EPS)
Systém sledovania premávky v priečnom smere pred vozidlom (FCTA)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Inteligentné parkovacie senzory, vpredu a vzadu
Systém sledovania jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom s brzdnou funkcí
(RCTAB)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM)
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PASÍVNA BEZPEČNOSŤ

Spínač na vypnutie airbagu pre spolujazdca vpredu
Čelné, bočné a kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu, priebežné
bočné hlavové airbagy po celej dĺžke interiéru
Čelné, bočné a kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu, priebežné
bočné hlavové airbagy po celej dĺžke interiéru, airbag umiestnený v sedáku
zadných sedadiel
Zvukové a vizuálne upozornenie na nepripnuté bezpečnostné pásy na
predných sedadlách
Úchyty ISOFIX na vonkajších sedadlách vzadu
Automatické pootvorenie kapoty pri náraze vozidla (PUH)
Predpínače bezpečnostných pásov na predných a zadných sedadlách
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ZABEZPEČENIE

Systém proti odcudzeniu - senzor vniknutia do interiéru / alarm / imobilizér
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Diaľkové zamykanie dverí
AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE

2 konektory na pripojenie slúchadiel a HDMI port
2 USB porty a vstup AUX
8“ farebný multiinformačný displej
12,3" multimediálny displej
Zásuvka 12V
Audiosystém Pioneer® s 12 reproduktormi
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround s 24 reproduktormi
Akustický systém Active Sound Control (ASC)
Analógové hodiny s funkciou GPS
Projekčný displej (HUD) na čelné sklo
Navigačný systém Lexus Premium Navigation
Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
Zadná parkovacia kamera
Zábavný systém pre zadné sedadlá (RSE)
Ovládacie prvky na volante – audiosystém / displej / telefón / hlasové
ovládanie / DRCC / LKA
Ovládanie multimediálneho displeja prostredníctvom Touch Padu

K dispozícii v štandardnej výbave.
K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy.
K dispozícii ako súčasť balíka.
— Nie je k dispozícii.
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KOMFORT A POHODLIE

Trojramenný kožou obšitý volant s radiacimi pádlami
Trojramenný perforovanou kožou obšitý a drevom obložený volant s radiacimi
pádlami
Trojramenný perforovanou kožou obšitý volant s radiacimi pádlami
Elektronický kartový kľúč
Obloženie dverových lakťových opierok a stredovej konzoly L-anilínovou kožou
Obloženie dverových lakťových opierok a stredovej konzoly semi-anilínovou kožou
Obloženie dverových lakťových opierok a stredovej konzoly kožou Tahara
Látkové obloženie dverových panelov
Ručne plisované textilné obloženie dverových panelov
Semi-anilínové obloženie dverových panelov
Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
Elektronicky riadená štvorzónová klimatizácia s technológiou Nanoe®
Predné hlavové opierky motýľovitého tvaru, elektricky nastaviteľné
Predné hlavové opierky motýľovitého tvaru, elektricky nastaviteľné a sklopné
(spolujazdec vpredu)
Predné hlavové opierky, elektricky nastaviteľné
Predné hlavové opierky, manuálne nastaviteľné
Predné relaxačné sedadlá
Bedrová opierka sedadla vodiča elektricky nastaviteľná v 4 smeroch
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné v 20 smeroch, s pamäťovou funkciou
Sedadlo vodiča, elektricky nastaviteľné v 28 smeroch, s pamäťovou funkciou
Predné sedadlo spolujazdca, elektricky nastaviteľné v 28 smeroch, s pamäťovou funkciou
Predné sedadlá F SPORT
Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
Vyhrievané zadné sedadlá
Vyhrievaný veniec volantu
Drevené ozdobné obloženie, dekory podľa výberu
Hliníkové ozdobné obloženie Naguri
Ozdobné obloženie Art Wood
Ozdobné obloženie Kiriko Glass
Laserom gravírované ozdobné obloženie Special Open Pore
Kožou obšitá hlavica voliča prevodovky
Frézované hliníkové športové pedále
Hlavica voliča prevodovky obšitá perforovanou kožou
Zadné hlavové opierky motýľovitého tvaru, elektricky nastaviteľné
Zadné hlavové opierky, manuálne nastaviteľné
Zadné masážne sedadlá
Zadné relaxačné sedadlo, elektricky nastaviteľné v 22 smeroch (na pravej strane
vozidla)
Zadné sedadlá, elektricky nastaviteľné v 18 smeroch
Zadné sedadlá, pevné
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
Textilné čalúnenie stropu
Semišové čalúnenie stropu
Prahové lišty, nehrdzavejúca oceľ, nápis Lexus
Prahové lišty, nehrdzavejúca oceľ, dizajn F SPORT
Slnečná clona, zadné okno, elektricky ovládaná
Slnečné clony, veľké okná zadných dverí, elektricky ovládané
Slnečné clony, malé okienka zadných dverí, elektricky ovládané
Súprava na opravu pneumatík
Kožené čalúnenie F SPORT
Kožené čalúnenie
L-anilínové čalúnenie sedadiel
Semi-anilínové čalúnenie sedadiel
Odvetrávané zadné sedadlá
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VÝBAVA | BALÍKY

PRVKY NA PRIANIE / BALÍKY

ELEGANCE

PRESTIEGE

F SPORT

SUPERIOR

Metalický lak
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Ozdobné prvky interiéru, dizajn „Art Wood“

_

O

_

_

Ozdobné prvky interiéru, dizajn „Art Wood“ (semi-anilín)

-

_

_
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Ozdobné prvky interiéru, dizajn „Art Wood“ (interiér L-White)
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_
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Balík „L-anilin“
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Ozdobné prvky interiéru, dizajn „Cut Glass“

_

_

_

O

Ozdobné prvky interiéru, dizajn „Kiriko Glass“

_

_

_

O

L-anilínové čalúnenie sedadiel
L-anilínová lakťová opierka
L-anilínová stredová konzola
Balík „L-Anilin Art Wood“
L-anilínové čalúnenie sedadiel
L-anilínová lakťová opierka
L-anilínová stredová konzola
Ozdobné prvky interiéru Art Wood

Štandardne v špecifickom stupni výbavy.
K dispozícii ako súčasť balíka.
K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy.
— Nie je k dispozícii.
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TECHNICKÉ ÚDAE

14601

16353
2160

948

946

16352
1900

1
2
3

1434

1399

1170

1493

3125
5235

1410

940

Pre modely s pohonom všetkých kolies platia hodnoty 1460 (pneumatické odpruženie) a 1470 (vinuté pružiny).
Uvedená hodnota platí pre modely LS vybavené pneumatickým odpružením. Ekvivalentná hodnota pre modely s vinutými pružinami a modely F SPORT je 1630.
Pre modely F SPORT vybavené zadnými kolesami 275/40 R20 platí hodnota 1615.
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ZÁŽITKY Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS

Po celý čas životnosti vášho vozidla budeme sa usilovať
o to, aby ste mali prvotriedny zážitky z jeho vlastníctva.
Súčasťou starostlivosti značky Lexus je tiež ponuka na
mieru ušitých plánov servisu a údržby, z ktorých každý
je zabezpečený 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 poskytnú vám to najkomfortnejšie
zázemie, aby ste sa cítili uvoľnene a úplne spokojní.
V našich pohodlných salónoch 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 minimálnou časovou stratou.
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ZÁŽITKY Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS

NAŠÍM CIEĽOM JE, ABY SA KAŽDÝ ZÁKAZNÍK
CÍTIL AKO HOSŤ V NAŠOM VLASTNOM DOME.
Od chvíle, kedy sme predstavili prvý model značky
Lexus, sme sa snažili naším zákazníkom ponúknuť
vždy „niečo navyše“. Ostatne o tom svedčí celý
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých
dvadsaťpäť rokov. Naším cieľom je správať sa ku
každému zákazníkovi ako k hosťovi v našom dome.
Ale aké ďalšie faktory slúžia k dosiahnutiu našej
jedinečnej úrovni zákazníckych služieb? Odpoveď
vychádza z nášho japonského dedičstva a jedného
slova: „Omotenashi“. Omotenashi sa prekladá
z japončiny ako „pohostinnosť a zdvorilé služby“.

Avšak Omotenashi predstavuje omnoho viac
než excelentné služby, je to starobylá japonská
tradícia vychádzajúca z princípu predvídania
potrieb a prianí druhého ešte predtým, ako vôbec
nastanú. Omotenashi je životnou filozofiou a štýlom
uvažovania každého jednotlivého zamestnanca
značky Lexus. To sa pochopiteľne odráža i v tom,
ako sme navrhli a skonštruovali náš nový luxusný
sedan LS. To je Omotenashi vo svojej hmotnej
forme. Nový model LS napríklad nadbieha vaše
priania tým, že sklopí hlavové opierky na zadných
sedadlách vo chvíli, keď zaradíte spätný chod
a umožní vám tak lepší výhľad dozadu.

LS

59

Viac informácií o novom modeli LS získate na:
www.lexus.sk/LS
facebook.com/LexusEurope
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU
2018 Lexus Europe (divízia Toyota Motor Europe NV/SA) a Toyota Central Europe - Slovakia
s.r.o. si vyhradzujú právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho
upozornenia. Technické údaje a vybavenie podliehajú tiež prípadným zmenám v súlade s miestnymi
podmienkami a požiadavkami. Vyžiadajte si od svojho autorizovaného predajcu značky Lexus
informácie o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu platiť vo vašej krajine.

Bližšie informácie nájdete na našich internetových stránkach: www.lexus.sk

Poznámka: Údaje uvedené v tejto publikácii sú predbežné a môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia. Farba vozidiel a detaily sa môžu mierne líšiť od fotografií vytlačených
v tejto publikácii. Všetky údaje, všetky dáta a vyobrazenia sú určené len k informačnému účelu
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Váš predajca vám rád poskytne ďalšie informácie týkajúce sa požiadaviek súvisiacich s koncom
životnosti vášho vozidla.

©

Starostlivosť o životné prostredie je pre Lexus prioritou. Prijímame mnoho opatrení, aby sme zaistili,
že po celý čas životného cyklu – počínajúc konštrukciou, cez výrobu, distribúciu, predaj, servis až
po skončenie životnosti – bude vplyv a dopad našich vozidiel na životné prostredie minimálny.

Vyrobené v Európe, január 2018

