
 Lexus RC 300h Hybrid bez nutnosti dobíjania 

_009G1_110003582 LEXUS RC MB MY19 SK All-In_Cover.indd   1 12/12/2018   10:35



RC02

 „Nový model RC 300h sme vytvorili ako športové kupé s očarujúcim 
vzhľadom. Prináša neuveriteľnú radosť z jazdy, pričom vo vnútri víta 
cestujúcich v japonskom štýle pohostinnosti Omotenashi.“ 

 ŠÉFKONŠTRUKTÉR RC
NAOKI KOBAYASHI 
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RC 03

 OBSAH  „EXPERIENCE AMAZING“ (ZAŽITE NIEČO ÚŽASNÉ) 

 Nový model RC 300h je navrhnutý na rozbúšenie motoristického srdca 
a  je jedným z  najpríťažlivejších vozidiel, aký kedy spoločnosť Lexus 
vytvorila. Vďaka spojeniu dizajnových prvkov inšpirovaných športovým 
kupé LC, prvotriedneho remeselného majstrovstva „Takumi“ a inovačných 
technológií predstavuje nádherné auto, ktoré je snom každého nadšenca 
motoristickej krásy.

Priekopnícky model RC bol vyvíjaný na pretekárskej dráhe Nürburgring, 
ktorá je považovaná za najnáročnejšiu na svete, kde tiež absolvoval 
vyčerpávajúce preteky. Výsledkom vývoja je mimoriadne tuhý skelet karosérie, 
ktorý v kombinácii s „pretekársky“ nastaveným odpružením a vyladenými 
priečnymi stabilizátormi zvyšuje latku kultivovanosti jazdy - výsledkom je 
nezabudnuteľný zážitok, ktorý je skutočne ohromujúci.

RC 300h poháňaný samonabíjacím hybridným pohonným ústrojenstvom 
Self-Charging Hybrid od spoločnosti Lexus sa vyznačuje veľmi pohotovými 
reakciami v kombinácii s ohromujúco presnou ovládateľnosťou. Medzi 
intuitívne technológie tohto modelu Lexus patrí ovládací prvok Touch Pad 
a najnovší balík bezpečnostných systémov Lexus Safety System +. Nové 
verzie RC F SPORT umožňujú ešte dynamickejšiu jazdu vďaka adaptívnemu 
odpruženiu AVS (Adaptive Variable Suspension), 19" kolesám z ľahkej 
zliatiny a volantu F SPORT. 

04
 DIZA�N  

 Zoznámte sa s  novým zvodným 
modelom Lexus RC 300h. 

10
 VÝKON 
 Vychu tna j te  s i  neuver i te ľne 
presnú ovládateľnosť vyvinutú na 
najnáročnejšej pretekárskej dráhe 
na svete. 

14
 REMESELNÉ 

MASTROVSTVO 
 Navštívte náš závod Tahara, kde 
skúsení majstri remeselného umenia 
„Takumi“ dohliadajú na znamenitú 
kvalitu športového kupé RC 300h. 

18
 TECHNOLÓGIE 
 Preskúmajte inovačné technológie, 
ako je Lexus Safety System +. 

22
 VÝBER VOZIDLA 

 Pozývame vás na prehl iadku 
odvážnych dizajnov a  pokročilých 
technológií, ktorá vám pomôže 
pr i  výbere vášho dokona le 
prispôsobeného nového modelu 
RC 300h. 

46
 �EDINEČNÝ ZÁŽITOK Z 
VLASTNÍCTVA VOZIDLA 
LEXUS 
 Spoznajte našu firemnú kultúru 
správania sa k  zákazníkom, ktorej 
filozofiou je uctiť si ich sťaby hostí 
vo vlastnom dome. 
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RC06

 DIZA�N 

 V minulosti boli mnohé modely Lexus opisované ako inovačné, revolučné, 
odvážne alebo dokonca okúzľujúce. Avšak označenie „sexy“ sa s našou 
značkou spájalo len zriedkavo – až do odhalenia nového modelu Lexus 
RC 300h, ktorému tento prívlastok nesporne patrí. 

Nové športové kupé s neprehliadnuteľným štýlom a sršiace príťažlivosťou a 
eleganciou debutovalo na Autosalóne Paríž 2018, pričom prevzalo dizajnové 
prvky viacerých svojich predchodcov. Maska chladiča v charakteristickom 
štýle značky Lexus, ktorý je v súčasnosti uznávaný ako vzor jedinečnosti, 
čerpá inšpiráciu z kupé LC. Ďalšími prevzatými prvkami z modelu LC sú 
kompaktné trojité LED svetlomety a aerodynamické bočné zrkadlá. Na oboch 
stranách mriežky chladiča sa nachádzajú trojuholníkové kryty svetlometov, 
ktoré sú podobné tým, aké sú na superšportovom vozidle LFA. 

 RODENÝ ZVODCA 
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RC 07

 DIZA�N 

Zadná časť je charakteristická kombinovanými zadnými svetlami 
premietajúcimi zrkadlový efekt v tvare písmena L, ktorý zdôrazňuje identitu 
značky Lexus. Tento drobný prvok dizajnového jazyka reprezentuje našu 
dôslednosť v detailoch. 

Vnútro vozidla skrášľuje systém upokojujúceho ambientného osvetlenia 
svietiaceho z dolnej časti kabíny nahor, čím osvetľuje interiér a vytvára 
neopakovateľnú atmosféru. Vyberané ozdobné hliníkové obloženie kabíny 
v štýle Naguri zvýrazňuje prístrojovú dosku modelu RC 300h F SPORT 
a dodáva interiéru honosný charakter. 

Šéfdizajnér oddelenia dizajnu vozidiel Lexus, Yasuo Kajino, vysvetľuje: 
„Výrazom „sexy“ myslíme nádherný zmyselný dizajn, vizuálne dynamickú 
konštrukciu a nízky a široký tvar karosérie, pričom to všetko dopĺňajú 
špičkové technológie spoločnosti Lexus.“ 

Nový model RC 300h vypĺňa dlhoročnú medzeru v zostave modelov 
Lexus. „Keď sme prvýkrát uvideli čerstvo vyrezaný hlinený model v plnej 
veľkosti, prekypovali sme nadšením, pretože sme robili na niečom, čo pred 
nami ešte nikto nerobil: vytvárali sme plnohodnotné kupé Lexus,” spomína 
Naoki Kobayashi, šéfkonštruktér modelu RC.

„Zmysluplne zredukovaný tvar zadnej časti kladie dôraz na výkon, 
vďaka čomu nový model RC 300h ponúka jeden z najrýdzejších a 
najvzrušujúcejších zážitkov z jazdy na vozidle Lexus. 
eho luxusné prevedenie 
je priamo úmerné jeho vysokému výkonu a poskytuje vynikajúce jazdné 
vlastnosti pri vysokej rýchlosti alebo v prostredí s vyšším preťažením,“ 
vysvetľuje Kobayashi-san. 

Model RC 300h poskytuje tiež vysokú mieru bezpečnosti – vďaka osvojeniu 
si vyspelých bezpečnostných technológií v rámci balíka Lexus Safety 
System +. A vyznačuje sa tiež impozantnou tuhosťou karosérie. Bočné 
prahy spodnej časti karosérie a panely dverí sú mimoriadne hrubé v záujme 
zlepšenia jazdných výkonov, pričom mnohé z ich komponentov sú lepené 
a následne zvárané laserom, čo je technika zdokonalená spoločnosťou 
Lexus na spevnenie karosérie vozidla. Nad 19-palcovými kolesami sa 
nachádzajú široké vyklenuté blatníky. Nádherne vytvarovaná kabína ponúka 
vo svojom vnútri dokonale odhlučnené prostredie, pričom pôsobí suverénne 
a športovo. Výzor modelu RC 300h srší odvážnou osobitosťou a silou, 
pretože taký naozaj je a za jeho vytvorením v tomto jedinečnom štýle sa 
ukrýva nesmierne množstvo usilovnej práce. 

„Bolo veľmi náročné dosiahnuť celkovú tuhosť karosérie,“ vysvetľuje 
Kobayashi-san a dodáva: „Výzva spočívala v otázke: Ako dosiahnuť tuhosť 
karosérie pri zachovaní vernosti dizajnovej filozofii L-finesse? L v názve 
filozofie znamená „Leading edge“, čiže vrcholový dizajn a technológie použité 
s finesou.“ Ako ďalej hovorí, odpoveď spočívala v prevzatí dizajnových 
prvkov z uznávaných koncepčných modelov s cieľom majstrovsky spojiť 
nádherné a technologicky vyspelé prvky do jedného pohodlného a vysoko 
funkčného prostredia pre vodiča aj cestujúcich. 
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 DIZA�N 
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RC 09

 DIZA�N 

 VYTVAROVANÝ V JEDNOM 
Z NAJPOKROKOVEJŠÍCH 
AERODYNAMICKÝCH TUNELOV 
NA SVETE 

 Prvou vecou, ktorou vás aerodynamické laboratórium spoločnosti Lexus 
zaujme, je jeho veľkosť. Aerodynamický tunel laboratória bol zhotovený 
na zákazku a nachádza sa v našich centrách výskumu a vývoja v japonskej 
prefektúre Aichi. Ide o 22 metrov vysoký a 260 metrov dlhý uzavretý okruh 
pripomínajúci jaskyňu. Práve v tomto špičkovom objekte strávili naši dizajnéri 
a konštruktéri stovky hodín analyzovaním obtekania vzduchu okolo nového 
modelu RC 300h. „Najdôležitejšou funkciou aerodynamického tunela je 
vyvíjanie veľmi stabilného prúdu vzduchu smerom k vozidlu, aby sme mohli 
skúmať a zdokonaľovať jeho aerodynamiku,“ vysvetľuje Toshiyuki Murayama, 
manažér skupiny pre tepelné riadenie a aerodynamiku. 

Tím konštruktérov neúnavne pracoval na zdokonaľovaní aerodynamického 
balíčka: vzduchovody v prednom nárazníku regulujú rýchlosť prúdenia 
vzduchu po bokoch vozidla, pričom zmierňujú turbulentné prúdenie. Vodidlo 
na aerodynamickú stabilizáciu je umiestnené za prednou maskou chladiča 
a jeho úlohou je potláčať tvorbu vírov a zlepšovať účinnosť chladiča. 

Drážkovaný podbeh predného blatníka pomáha usmerňovať prúdenie 
vzduchu okolo pneumatiky a zlepšuje tak presnosť riadenia. Krídelká plniace 
funkciu aerodynamickej stabilizácie sa nachádzajú na prednej špičke lišty 
rámu dverí a na zadných kombinovaných svetlách. Ich úlohou je zabezpečiť 
hladké prúdenie vzduchu po bokoch vozidla a podporovať stabilitu pri 
priamočiarej jazde. Napokon boli rohy zadného nárazníka a spodná ozdobná 
doska optimalizované tak, aby odvádzali vzduch z povrchu vozidla.

Aj keď je spodná časť karosérie ukrytá pred pohľadmi, zohráva nemenej 
dôležitú úlohu v oblasti aerodynamiky: veľké kryty na motore a ploche pod 
podlahou a tiež krídelká plniace funkciu aerodynamickej stabilizácie ešte 
viac potláčajú turbulencie prúdenia vzduchu. Uhol priestoru pod podlahou 
vozidla navyše stúpa smerom k zadnej časti vozidla, vďaka čomu sa vytvára 
Venturiho efekt, ktorý zvyšuje prítlak a zároveň plynulé odvádzanie vzduchu 
od zadnej časti vozidla. 

01  Výrazná maska chladiča v charakteristickom štýle značky Lexus, trojité LED svetlomety a aerodynamické bočné zrkadlá
02 Vzduchovody v prednom nárazníku regulujú rýchlosť prúdenia vzduchu po bokoch vozidla
03 Krídelká na zadných kombinovaných svetlách podporujú stabilitu pri priamočiarej jazde 
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 VÝKON 

 „Nový model RC 300h ponúka jeden z najrýdzejších a najvzrušujúcejších 
zážitkov z jazdy na vozidle Lexus.“ 

 ŠÉFKONŠTRUKTÉR RC
NAOKI KOBAYASHI 
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RC 11

 VÝKON 

 OSTRÁ JAZDA V KULTIVOVANOM 
DUCHU 

 Nový model RC 300h vyvinuli skúsení jazdci značky Lexus, ktorí priviedli 
k dokonalosti náš superšportový model LFA, vďaka čomu poskytuje 
pri jazde ostré reakcie, no zároveň aj veľmi kultivovaný jazdný prejav. 
Ochota meniť smer je mu vrodená vďaka krátkemu rázvoru a extrémne 
tuhému skeletu karosérie, ktorý sa vyrába najmodernejšími technológiami 
lepenia a skrutkovitého laserového zvárania. Kým prvotriednu úroveň 
jazdných vlastností zaručuje kombinácia viacprvkovej zadnej nápravy 
a rovnobežníkovej prednej nápravy s aerodynamikou inšpirovanou 
motoristickým športom, volič jazdných režimov vám umožní nastaviť si 
model RC 300h podľa svojej nálady. 
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 VÝKON 

 ŠPORTOVÁ POLOHA ZA VOLANTOM 
 Vďaka nízkej športovej polohe za volantom budete skutočne vnímať povrch 
vozovky a cítiť reakcie modelu RC 300h aj na najmenšie pohyby volantu. 
Predné sedadlá sú vyrobené použitím postupu, ktorý bol pôvodne vyvinutý 
pre sedadlá pretekárskych vozidiel. Tento postup spočíva v konštrukčnej 
metóde „integrovaného penenia“, ktorá ponúka spojenie skvelého komfortu 
a výnimočnej bočnej podpory držania tela v sedadle. 

 KAROSÉRIA S VYSOKOU TUHOSŤOU 
 Základom svižnosti, presných reakcií na pohyby volantu a vysokej 
priľnavosti modelu RC 300h k vozovke je karoséria s vysokou tuhosťou. 
Táto neuveriteľne tuhá konštrukcia je vybavená bočnými prahmi s veľkým 
prierezom a strategickým vystužením, pričom je montovaná použitím 
pokrokových metód lepenia, viacbodového zvárania a laserového zvárania. 
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RC 13

 VÝKON 

 
e  d lhý  v íkend spo jený so sv ia tkom 
Nanebovstúpenia Pána v Nemecku. Dvestotisíc 
divákov kempuje v lesoch a na lúkach okolo 
najkultovejšej pretekárskej dráhy na svete. 
Vzduchom sa nesie vôňa dymu z dreveného 
uhlia a opekaných klobás, ktorá sa mieša s arómou 
benzínu z boxov a cukrovej vaty. Zdá sa, že sa 
tu zišli všetci výrobcovia automobilov na tejto 
planéte, aby podstúpili rozhodujúci test svojich 
konštruktérskych schopností: 24-hodinové preteky 
na Nürburgringu. 

Okruh bol postavený v roku 1920 ako projekt pre 
nezamestnaných z odľahlého regiónu Eifel, pričom 
jeho bývalá husto zalesnená severná časť trate s 
názvom „Nordschleife“ bola často spomínaná ako 
„Zelené peklo“. Veľmi náročná dráha, ktorá pri 
svojej 21-kilometrovej dĺžke obsahuje 200 zákrut 
a zmeny nadmorskej výšky v rozsahu 300 metrov, 
už poslúžila na otestovanie superšportového 
vozidla LFA a mnohých ďalších modelov Lexus. 

V tomto roku sa pretekársky tím Lexus Gazoo 
Racing – („Gazoo“ je japonský slangový výraz 
pre autodielňu) zúčastnil pretekov s takmer 
štandardným športovým kupé RC, ktorý riadila 
štvorica vodičov: Takuto Iguchi, Takamitsu Matsui, 
Naoya Gamo, a Hisashi Yabuki. Tím sa dostal 
rýchlo do formy. S najlepším kvalifikačným kolom, 
ktoré absolvovali za deväť minút a 2,157 sekundy, 
získali 52. miesto na štartovacom rošte s celkovo 
viac ako 150 autami.

Pred začiatkom pretekov o 15:30 sme sa pridali k 
tisíckam ľudí na štartovacom rošte, kde sme spravili 
posledné interview s Takutom Iguchim: „Model RC 
sa počas testovania v 
aponsku a kvalifikačných 
pretekov (v rámci pretekov VLN) na Nürburgringu 

neustále zlepšoval. Ovládateľnosť vozidla je oveľa 
ostrejšia, pretože sme neustále zdokonaľovali 
zavesenie kolies, riadenie a aerodynamický balík. 
V podstate celú sezónu jazdilo auto prevažne 
bez problémov, ale nikdy si nemôžete byť istí, čo 
sa stane v deň pretekov. Dúfam, že si celý tím 
dokáže udržať plnú koncentráciu a bude schopný 
odjazdiť celých 24 hodín.“

Okolo 15:00 diváci opustia štartovací rošt a 
mechanici odtlačia zariadenia na zahrievanie 
pneumatík a akumulátory. Napätie stúpa a 
motory burácajú. Štartová vlajka klesá dolu a 
vysokovýkonné autá štartujú do 24-hodinového 
šialenstva. S napätím sledujeme monitory v garáži 
Lexus. Naše vozidlo si na okruhu počína dobre a 
prvýkrát zabočuje do boxov, kde sa bude každé 
dve hodiny dopĺňať palivo a meniť vodič. 

Bezprostredne po súmraku popadne personál 
boxu značky Lexus horúčkovitá aktivita. Príčinou je 
rádiová správa z modelu RC. Do vozidla narazilo 
konkurenčné vozidlo a vyžaduje si náročnú 
opateru a poriadnu dávku motoristickej vášne a 
pozornosti. Na opravu poškodení sa v rýchlosti 
použije niečo, čo pripomína 10 kotúčov striebristej 
lepiacej pásky, a náhradné panely karosérie. 
Po komplexnej kontrole sa zdá, že nič nie je 
vážne poškodené. Sme opäť v kolotoči pretekov. 
V noci vyniká lesk kotúčových bŕzd v tme a 
model RC sa rúti po okruhu bez akýchkoľvek 
vážnejších technických problémov, pričom vyzýva 
konkurenčné značky do súboja o vedúcu pozíciu 
na štarte v triede SPT3.

Východ slnka je najnebezpečnejším časom 
pre všetky tímy. Oči sa prispôsobujú denným 
podmienkam a začína sa prejavovať únava. 

Lexus, poznačený rozmliaždenými komármi a 
preliačeniami z menších kolízií s obrubníkmi 
a ostatnými konkurentmi, pokračuje napriek 
všetkému ďalej. Nálada je teraz optimistická. Na 
raňajky sa podávajú sparené japonské rezance. 
Špičkoví manažéri z 
aponska vyzerali spokojne 
aj napriek zjavnému nedostatku spánku. Takamitsu 
Matsui je vybraný ako posledný vodič, ktorý si 
sadne za volant na záverečnú časť pretekov. S 
modelom RC prichádza do cieľa na druhom mieste 
vo svojej kategórii a tesne za víťazným vozidlom, 
pričom v porovnaní so všetkými vozidlami získava 
úctyhodné 25. miesto. 

Po uvoľnení napätia v garáži Lexus sa rozprávame 
so Shigekim Tomoyamaom, ktorý je prezidentom 
tímu Lexus Gazoo Racing: „Viac ako konečné 
umiestnenie ma teší to, že vozidlo bezpečne 
dokončilo celé preteky. 
e to vďaka individuálnemu 
úsiliu našich vodičov, mechanikov, konštruktérov 
a podporných pracovníkov, ktorí sa zjednotili pre 
dosiahnutie jediného cieľa.“ Dúfame, že sa pretekov 
v Nürburgringu zúčastníme aj na budúci rok.“

Yasuo Hirata, hlavný mechanik značky Lexus, bol 
nadšený výsledkom tímu: „Postupné zlepšenia, 
ktoré dosahoval tím aj model RC, sa jasne odrazili 
v tohtoročnom výsledku.“

Na odpočinok je len málo času. Zástupy fanúšikov 
pomaly opúšťajú Nürburgring a pretekárske 
vozidlo RC sa presúva do nákladnej plochy 
kamiónu. Medzitým sa terabajty dát prenášajú 
naspäť ku konštruktérom vozidla Lexus v 
aponsku. 

Preteky trvali 24 hodín. Preteky o vytváranie stále 
lepších vozidiel Lexus však nekončia nikdy. 

 OVERENÝ NA PRETEKÁRSKEJ 
DRÁHE NÜRBURGRING 
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RC14

 REMESELNÉ MA�STROVSTVO 

 Vitajte v oceňovanej továrni na automobily Lexus v meste Tahara v japonskej 
provincii Aichi, kde popri modeloch, ako je vlajkový sedan LS, vzniká 
úchvatné nové športové kupé RC 300h. 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“. 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. Cestou do lakovne sme narazili na more rolní 
oceľového plechu. Ten sa najprv dvakrát čistí a potom sa z neho lisujú 
zložité panely, z ktorých sa model RC 300h skladá. Prebieha to pod 
starostlivým dozorom majstrov „Takumi“, ktorí neustále striehnu na najmenšiu 
nedokonalosť – sotva postrehnuteľný kaz na povrchu, najnepatrnejšiu chybu 
vzniknutú pri obrábaní.

Vchádzame do lakovne. Puntičkársky sa tam nanáša podkladový náter a 
ručne sa brúsi za mokra, aby bola kvalita povrchu perfektná. Potom sa 
nálada mení a na rad prichádza kontrola akosti prostredníctvom červeno-
zeleno-modrého (RGB) osvetlenia, čím sa 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 1,5-milimetrovou medzerou. Vedia 
čo taký milimeter znamená, pokiaľ ide o vibrácie prístrojovej dosky. Ich 
kolegovia medzitým šetrne zasadzujú starostlivo prešívané kožené sedadlá a 
leštené obloženie dverí, ktoré vytvárajú charakteristickú atmosféru interiéru 
modelu RC 300h.

Zvuková kulisa, ktorá nás v priebehu exkurzie sprevádzala, sa náhle stratí. 
Ocitáme sa v úplnom tichu. Hluk síce utíchol, práca však pokračuje ďalej. 
Dívam sa na Suzukiho a pozorne vnímam, ako z hmatových schopností 
prechádza na sluchové. Nachádzame sa v odhlučnenej miestnosti, 
kde remeselníci úzkostlivo skúmajú každý model RC 300h z hľadiska 
tichého chodu. Využívajú pritom mimoriadne vyvinutý sluch a nesmierne 
citlivé mikrofóny.

Stretávame sa s jedným zo skúšobných jazdcov vozidiel RC 300h, ktorí 
podrobujú jazdnej skúške každé auto, ktoré vychádza 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 na dôchodku, pretože jeho reč vôbec nepôsobí ako reč penzistu. K 
novému RC 300h má rovnako vrelý vzťah, aký musel mať k modelu prvej 
generácie spred takmer tridsiatich rokov. 

 VÝROBNÝ ZÁVOD TAHARA 

01  Výrobný závod Tahara 
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RC 15

 REMESELNÉ MA�STROVSTVO 

 FUTURISTICKÝ, ALE TRADIČNE 
JAPONSKÝ 

 Ak si dôkladnejšie prezriete interiér kabíny, vašej pozornosti zaiste neuniknú 
prvky obloženia na prístrojovej doske, stredovej konzole a dverách, ktoré síce 
pôsobia moderne, no zároveň z nich vyžaruje duch tradičného japonského 
remeselného majstrovstva. Spoločnosť Lexus dala tomuto obloženiu názov 
hliníkové Naguri.

Slovo „Naguri“ pochádza z tradičnej tisícročnej japonskej techniky hobľovania 
dreva. Miestni remeselníci odstraňovali kôru z gaštanového dreva, aby 
zabránili jeho napadnutiu chrobákmi. Na odkôrnený povrch potom vyrezávali 
náhodné umelecké vzory. 

Táto prax sa v 16. storočí stala vysoko váženou umeleckou formou – slávnemu 
čajovému majstrovi Sen No Rikyuimu sa zapáčil vzhľad upraveného dreva 
a použil ho na ozdobenie svojich čajovní. Avšak po skončení éry šógunov 
na konci 19. storočia, keď starodávny samurajský spôsob života postupne 
nahrádzal západný životný štýl, popularita umenia Naguri pomaly upadala. 
V súčasnosti existuje už iba zopár špecialistov na umeleckú drevorezbu. 

Ayumi Kido, výkonná šéfdizajnérka v spoločnosti Tecno Art Research Co., 
dizajnovom centre spoločnosti Lexus, vysvetľuje: „Naši partneri zo spoločnosti 
Yamaha nás informovali, že jeden z ich dlhoročných dodávateľov vyvinul 
nový spôsob opracovania hliníka inšpirovaný rezbárskym umením Naguri. 
Domnievali sa, že by sa tak dalo vytvoriť naozaj jedinečné obloženie do 
našich športových áut. Keď som to prvýkrát videla, hneď som vedela, že to 
bude dokonalé obloženie do nového modelu RC.“ 

Výrobný proces zostáva prísne stráženým tajomstvom. Vstup do budovy, v 
ktorej sa vyrábajú materiály Naguri, je prísne zakázaný. Nikto, kto nepôsobí 
v tejto spoločnosti, tam nesmie vstúpiť. „Keď som navštívila dodávateľa, 
pracovníci mi poskytli nádhernú prehliadku, avšak neodhalili veľa z toho, 
že kde alebo ako sa vyrába hliník v štýle Naguri. Prísne si strážili tajomstvo 
postupu výroby,“ dodáva Kido. 
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RC 19

 TECHNOLÓGIE 

 MIESTO PRE RADOSŤ 

 Usaďte sa do sedadla vodiča nového športového kupé RC 300h, kde si rýchlo nájdete svoju dokonalú 
polohu za volantom. Sedadlo je nízke a neodolateľne pohodlné, pričom vám ponúka dokonalý výhľad 
na cestu pred vami. Luxusný interiér v maximálnej miere využíva kontrastné farby, kvalitné materiály a 
osvetlenie. Posledná z menovaných možností je zastúpená jedinečným ambientným osvetlením, ktoré 
viac svieti zdola nahor ako opačne. 
eho súčasťou je osvetlenie v obložení dverí, ktoré automaticky 
prispôsobuje intenzitu jasu tak, aby vyhovovala podmienkam jazdy.


edinečnú atmosféru zvýrazňuje ručne šitý kožený volant a páčky sekvenčného radenia na volante, 
ktoré umožňujú športové radenie rýchlostí. Okamžité reakcie plynového pedála zabezpečuje 
technológia „shift-by-wire“. Ergonomická prístrojová doska športového kupé bola navrhnutá tak, 
aby čo najmenej odvádzala pozornosť vodiča, vďaka čomu sa môžete plne sústrediť na dianie na 
ceste. Všetky funkcie nového modelu RC 300h sú intuitívne a ľahko prístupné, pričom sú ovládané 
najnovšou technológiou Touch Pad. 

 MULTIMEDIÁLNY DISPLE� 
 Dokonalé umiestnenie multimediálneho displeja 
modelu RC 300h zabezpečuje uvoľnenú jazdu. 
Displej sa dá ovládať hlasovými príkazmi alebo 
technológiou Touch Pad, ktorá je navrhnutá na 
imitáciu obsluhy smartfónu. 
eho režim rozdelenej 
obrazovky vám umožňuje súčasne zobrazovať 
informácie na jednej obrazovke, ako napríklad 
pokyny navigácie Lexus Premium Navigation a 
údaje o počasí. 

 AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 
 Tento audiosystém Mark Levinson® Premium 
Surround so 17 reproduktormi bol špeciálne 
navrhnutý pre nový model RC 300h, aby v 
360-stupňovom sónickom priestore dokázal 
vykúzliť nádherné symfónie. Napriek svojim 
kompaktným rozmerom poskytuje audiosystém 
s výkonom 835 W prvotriedny zvuk vo formáte 
digitálneho domáceho kina 7.1. Kvalitu zvuku ešte 
vylepšuje technológia Clari-Fi™, ktorá obnovuje 
zvuk stratený digitálnou kompresiou MP3. 
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RC20

 TECHNOLÓGIE 

 ŠPIČKOVÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI 

 Nech už so svojím novým modelom RC 300h pôjdete kamkoľvek, je 
veľmi upokojujúce jazdiť s pocitom, že šoférujete jedno z najbezpečnejších 
vozidiel, aké bolo kedy skonštruované. Všetky modely je možné vybaviť 
bezpečnostným balíkom Lexus Safety System + zahŕňajúcim vyspelé 
technológie, ktoré pomáhajú predchádzať trom najčastejším typom nehôd, 
medzi ktoré patria: nárazy do zadnej časti iného vozidla, opustenia jazdného 
pruhu a zrážky vozidla s chodcom.

Či už pri jazde po preplnených diaľniciach alebo pri dochádzaní do práce a 
z práce, nebezpečenstvo číha najmä pri prechádzaní do druhého jazdného 
pruhu alebo pri nespozorovaní, že sa premávka pred vami náhle spomalila. 
Preto už pri začiatku manévru zmeny jazdného pruhu model RC 300h 
okamžite monitoruje vozidlá jazdiace za vami prostredníctvom asistenta 
pre sledovanie slepého uhla BSM. Prípadne spomalí použitím aktívneho 
tempomatu DRCC (Dynamic Radar Cruise Control), ak vozidlo vpredu 
zabrzdí.

Model RC 300h je tiež vybavený asistentom rozpoznávania dopravných 
značiek RSA, ktorý získava informácie z dopravných značiek pri ceste. 
Ďalej obsahuje funkciu automatického ovládania diaľkových svetlometov 
AHB, ktorá v noci rozpoznáva vozidlá jazdiace vpredu, a systém varovania 
pri opustení jazdného pruhu LDA, ktorý je užitočný najmä pri jazde v 
zákrutách a na diaľnici.

Počas jazdy cez uponáhľané centrá miest určite oceníte prednárazový 
bezpečnostný systém PCS. Ten využíva mikrovlnný radar v kombinácii s 
kamerou a odteraz dokáže rozpoznať aj chodcov nachádzajúcich sa pred 
vozidlom. Ak systém rozpozná nebezpečenstvo, upozorní vás vizuálnou 
výstrahou, aby ste vykonali nevyhnutné opatrenia na zabránenie nehody. 
Ak napriek tomu nevykonáte žiadnu akciu, model RC 300h zvýši tlak v 
brzdovej sústave, aby pomohol predísť kolízii. 
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 TECHNOLÓGIE 
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RC22

 V tejto publikácii by sme vás chceli pripraviť na vzrušujúci zážitok, akým je 
výber vášho nového modelu Lexus RC 300h. Predstavíme vám aktuálne 
novinky v konštrukcii vozidiel Lexus a najnovšie štylistické prvky, akými 
sú výrazná maska chladiča v charakteristickom štýle značky Lexus, ktorú 
dopĺňajú štýlové chrómované detaily, a športovo tvarované LED svetlomety. 

Keď si vyberiete prelomový model RC 300h Self-Charging Hybrid so 
samonabíjacím hybridným pohonným ústrojenstvom, zistíte, že vám poskytne 
nevšedný zážitok z jazdy a mimoriadnu agilitu v mestskej premávke.

Priestor vodiča je v modeli RC 300h teraz omnoho praktickejší a 
vycibrenejší. Rozmerný multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3" je ľahko 
čitateľný a ovláda sa intuitívne dotykovým ovládačom Touch Pad. Luxusnú 
atmosféru interiéru dotvárajú precízne spracované prístroje a ovládacie 
prvky, ako aj prekrásne prešívané kožené čalúnenie sedadiel. 

Všetky modely RC 300h môžu byť vybavené prelomovým balíkom 
bezpečnostných systémov Lexus Safety System +. Tento balík systémov 
zahŕňa prednárazový bezpečnostný systém PCS s detekciou chodcov, 
systém varovania pri opustení jazdného pruhu LDA s funkciou Sway 
Warning pre udržovanie jazdy v priamom smere, automatické ovládanie 
diaľkových svetiel AHB pre lepšiu viditeľnosť v noci, asistenta rozpoznávania 
dopravných značiek RSA, ktorý dokáže rozpoznávať dopravné značky, a 
aktívny tempomat DRCC (Dynamic Radar Cruise Control), ktorý upravuje 
rýchlosť vášho vozidla podľa rýchlosti vpredu idúceho vozidla. 

Kto túži po dynamickejších zážitkoch, môže si vybrať model RC 300h 
F SPORT, ktorý sa vyznačuje exkluzívnou mriežkou masky chladiča, 
citlivejším odpružením, prvkami interiéru F SPORT a výraznými novými 
kolesami z ľahkej zliatiny. 

 VÝBER VOZIDLA 
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RC 23

 VÝBER VOZIDLA 

01.  MODEL 

 Zoznámte sa bližšie s priekopníckym 
modelom RC 300h Self-Charging 
Hybrid so samonabíjacím hybridným 
pohonným ústrojenstvom. 

Strany 24-27

03.  PRVKY VÝBAVY 

 Objavte neuveriteľne pestrú ponuku 
štandardnej a voliteľnej výbavy pre 
vaše športové kupé RC 300h. 

Strany 30-31

02.  STUPNE VÝBAVY 

 Aká verzia modelu RC 300h 
najlepšie vyhovuje vášmu životnému 
štýlu? Vyberajte si zo stupňov výbavy 
Comfort, F SPORT a Luxury. 

Strany 28-29

04.  TECHNOLÓGIE 

 Zoznámte sa podrobnejšie s novými 
technológiami modelov RC 300h, 
akými sú Lexus Safety System +, 
klimatizácia s funkciou S-Flow či 
navigácia Lexus Premium Navigation. 

Strany 32-35

06.  VERZIA F SPORT 

 Pre ešte väčší zážitok z dynamickej 
jazdy objavte model RC 300h 
F SPORT. 

Strana 37

07.  FARBY 

 Vyberte si svoju najobľúbenejšiu 
farbu karosérie a farebnú kombináciu 
interiéru spracovaného remeselnými 
majstrami „Takumi“, v ktorom sa 
zakaždým, keď budete riadiť svoj 
nový model RC 300h, budete cítiť 
ako doma. 
Strany 38-43

08.  TECHNICKÉ ÚDA�E 

 Preštudujte si základné technické 
údaje modelu RC 300h ešte 
predtým, ako si objednáte svoje 
športové kupé RC. 

Strany 44-45

05.  PRÍSLUŠENSTVO 

 Prezrite si skvelú ponuku originálneho 
príslušenstva značky Lexus, ktoré 
umocní váš pôžitok z vlastníctva 
modelu RC 300h. 

Strana 36

 Lexus RC 300h Self-Charging Hybrid 
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RC24

 MODEL 

 Úchvatná karoséria v titánovej farbe Sonic,
19" kolesá z ľahkej zliatiny. 

 RC 300h nie je iba jedno z najelegantnejších športových kupé, aké boli kedy 
vytvorené, ale je tiež prvé vozidlo na svete so samonabíjacím hybridným 
pohonným ústrojenstvom Self-Charging Hybrid. Vďaka pohonu Lexus Hybrid 
Drive je jazda s modelom RC 300h zábavou, pričom vypúšťa emisie CO2 
na úrovni iba 113 g/km* a jeho spotreba paliva je iba 4,9 l/100 km*. Keď 
si chcete vybrať takmer tichú jazdu bez spotreby benzínu a s nulovými 
emisiami, môžete si tiež zvoliť režim EV (elektrické vozidlo). Model RC 300h 
vám tiež ponúka dostatok priestoru na vašu batožinu, pretože hybridný 
akumulátor zaberá minimálny priestor pod podlahou batožinového priestoru. 

 * Platí pre model RC 300h so stupňom výbavy Executive. 

 MODEL 
RC 300h 
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RC 25

 MODEL 

01.  SAMONABÍ�ACIE HYBRIDNÉ POHONNÉ 
ÚSTRO�ENSTVO SELF-CHARGING HYBRID OD 
SPOLOČNOSTI LEXUS 

 Ako je tomu pri každom modeli Lexus vybavenom samonabíjacím pohonným 
ústrojenstvom Self-Charging Hybrid, aj model RC 300h dokáže jazdiť v čisto 
benzínovom alebo elektrickom režime, ako aj využívať výhody vyplývajúce 
z kombinácie oboch režimov. 
eho systém pohonu Lexus Hybrid Drive 
harmonicky spája 2,5-litrový zážihový motor (spĺňajúci emisnú normu 
Euro 6) generujúci výkon 181 k (podľa normy DIN)/133 kW a elektromotor 
s výkonom 143 k (podľa normy DIN)/105 kW. 

02.  2,5-LITROVÝ ZÁŽIHOVÝ MOTOR 
 Vysoko účinný 4-valcový motor, ktorý pracuje podľa „Atkinsonovho cyklu“ 
a je vybavený inovatívnym priamym vstrekovaním paliva D-4S a premenným 
časovaním nasávacích a výfukových ventilov Dual VVT-i. Spoločne s 
funkciou Start/Stop a funkciou recyklácie tepla z výfuku pomáha znižovať 
spotrebu paliva a emisie. 

03.  HYBRIDNÁ PREVODOVKA 
 Vo veľmi kompaktnej hybridnej prevodovke, ktorá nie je väčšia ako 
konvenčná samočinná prevodovka, je uložený predný elektromotor, 
generátor a mechanizmus na rozdeľovanie výkonu systému Lexus Hybrid 
Drive. Toky energie sú riadené pokrokovou jednotkou riadenia výkonu 
PCU (Power Control Unit), ktorá priebežne optimalizuje využívanie zdrojov 
hnacej sily – elektromotora, zážihového motora alebo kombinácie oboch. 

04.  HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR 
 Inovatívne a kompaktne konštruovaný hybridný akumulátor je uložený tak, aby 
nezasahoval do batožinového priestoru modelu RC 300h, pričom poskytuje 
v pomere k svojej hmotnosti vysoký výkon. V prípade potreby je hybridný 
akumulátor modelu RC 300h dobíjaný elektrickou energiou vznikajúcou 
počas jazdy a brzdenia, takže nevyžaduje dobíjanie z vonkajšieho zdroja. 
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RC26

 ROZ�AZD VOZIDLA 
 Pri rozjazde a nízkych rýchlostiach poháňa model RC 300h elektromotor, 
ktorý napája hybridný akumulátor. V tomto režime ide kupé takmer nehlučne, 
nespotrebováva žiadny benzín a nevypúšťa žiadne emisie. 

 NORMÁLNE �AZDNÉ PODMIENKY 
 Pri vyšších rýchlostiach sa takmer nehlučne pripojí zážihový motor, ktorý stále 
podporuje elektromotor v prípade potreby. Takmer dokonalým využívaním 
oboch zdrojov hnacej sily poskytuje systém Lexus Hybrid Drive výnimočný 
jazdný komfort spoločne s nízkymi emisiami a minimálnou spotrebou paliva. 

 ZAŽITE LEXUS HYBRID DRIVE 

 SAMONABÍ�ACIE HYBRIDNÉ POHONNÉ ÚSTRO�ENSTVO SELF-CHARGING HYBRID OD SPOLOČNOSTI LEXUS 

_009IM_110003582 LEXUS RC MB MY19 SK All-In.indd   26 13/12/2018   15:28



RC 27

 MAXIMÁLNA AKCELERÁCIA 
 Akonáhle požadujete maximálnu akceleráciu, je 2,5-litrový zážihový motor 
okamžite podporený elektromotorom. Vďaka tomu mohutná vlna krútiaceho 
momentu zaistí strhujúcu lineárnu akceleráciu presne v okamihu, kedy ju 
potrebujete. 

 SPOMAĽOVANIE, ZASTAVENIE, REKUPERAČNÉ BRZDENIE 
 Pri spomaľovaní alebo zastavení sa zážihový motor vypne a emisie klesnú 
na nulu. Pokiaľ brzdíte alebo uvoľníte pedál plynu, využíva rekuperačný 
systém kinetickú energiu, ktorá v iných vozidlách prichádza navnivoč. 
Kinetická energia sa premieňa na elektrickú energii, ktorá sa ukladá do 
akumulátora hybridného systému, vďaka čomu je samonabíjací hybrid Lexus 
vždy pripravený na jazdu. 

 SAMONABÍ�ACIE HYBRIDNÉ POHONNÉ ÚSTRO�ENSTVO SELF-CHARGING HYBRID OD SPOLOČNOSTI LEXUS 

_009IM_110003582 LEXUS RC MB MY19 SK All-In.indd   27 13/12/2018   15:28



RC28

 STUPNE VÝBAVY 
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RC 29

 STUPNE VÝBAVY 

 EXECUTIVE 

 Stupeň výbavy EXECUTIVE sa vyznačuje atraktívnymi doplnkami karosérie 
a zároveň prináša vyššiu úroveň komfortu. 

 18" kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn s piatimi dvojitými lúčmi, pneumatiky 
235/45 R18
Mriežka chladiča s charakteristickou štruktúrou v tvare písmena L
Bi-LED svetlomety

Čalúnenie zo syntetickej kože Tahara
Audiosystém Pioneer® so 6 reproduktormi
Systém Lexus Media Display so 7" centrálnym displejom 

 LUXURY 

 Vyberte si absolutórium, čo sa týka atraktívneho dizajnu, kultivovanosti a 
komfortu modelu RC 300h. 

 F SPORT 

 Tento stupeň výbavy, uprednostňujúci dynamický vzhľad, ponúka exkluzívnu 
masku chladiča v charakteristickom štýle značky Lexus, kolesá z ľahkej 
zliatiny F SPORT a športové prvky interiéru. 

 19" kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT, pneumatiky R19 – 235/40 
(vpredu) a 265/35 (vzadu)
Mriežka chladiča s charakteristickou štruktúrou v tvare písmena F
Trojité LED svetlomety
Kožené čalúnenie

Audiosystém Pioneer® s 10 reproduktormi
Multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3"
Navigácia Lexus Premium Navigation 

 19" kolesá z ľahkej zliatiny, viaclúčový dizajn, pneumatiky R19 – 235/40 
(vpredu) a 265/35 (vzadu)
Mriežka chladiča s charakteristickou štruktúrou v tvare písmena L
Trojité LED svetlomety
Kožené čalúnenie

Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround so 17 reproduktormi
Multimediálny displej s uhlopriečkou 10,3"
Navigácia Lexus Premium Navigation 
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RC30

 PRVKY VÝBAVY | EXTERIÉR 

01.  18" KOLESÁ Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 Klasický dizajn s piatimi dvojitými lúčmi dodá vozidlu jedinečný profil, zatiaľ 
čo sa pneumatiky 235/45 R18 postarajú o športový zážitok z jazdy. 

02.  19" KOLESÁ Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 Tento sofistikovaný dizajn s piatimi dvojitými lúčmi prepožičiava vozidlu 
dynamický vzhľad. Zdrojom ešte vyšších jazdných výkonov sú pneumatiky 
rozmeru 235/40 R19 (vpredu) a 265/35 R19 (vzadu). 

03.  TRO�ITÉ LED SVETLOMETY V TVARE L/LED SVETLÁ PRE 
DENNÚ PREVÁDZKU 

 Trojité LED svetlomety v tvare L pripomínajú svojim vzhľadom drahokam 
a rovnaký zdroj svetla používajú pre diaľkové i tlmené svetlá. Pôsobivú 
auru modelu RC 300h umocňujú svetlá pre dennú prevádzku zostavené 
kompletne z LED diód v tvare písmena L. 

04.  ZADNÉ LED SVETLÁ 
 Zadné svetlá kombinujú elegantné LED diódy usporiadané do tvaru písmena 
L, ktorý je pre značku Lexus charakteristický. Technológia hrubostenného 
lisovania vytvára kryštalický vzhľad a pôsobí pozoruhodne odvážnym 
dojmom i v neosvetlenom stave. 

05.  BEZKĽÚČOVÝ PRÍSTUP SMART ENTRY 
 Pristúpte k modelu RC 300h s kľúčikom vo vrecku a kľučky oboch dverí 
sa na pozdrav rozsvietia. Hneď ako ich uchopíte, dvere sa odomknú. Ich 
nádherná konštrukcia nemá po prvýkrát na svete u tohto druhu kľučky 
dverí otvor pre zámku. 
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RC 31

 PRVKY VÝBAVY | INTERIÉR 

01.  KOŽOU OBŠITÝ VYHRIEVANÝ VOLANT 
 Nádherne spracovaný kožou obšitý volant a veniec s optimalizovaným 
prierezom pre komfortné uchopenie. Integrované prvky ovládajú audiosystém, 
telefón a multifunkčný displej. Veniec volantu môže byť vyhrievaný pre ešte 
vyššiu úroveň komfortu v chladnejších podmienkach. 

02.  VYHRIEVANÉ/ODVETRÁVANÉ SEDADLÁ 
 Vodič a spolujazdec vpredu si môžu zapnúť vyhrievanie alebo odvetrávanie 
svojich kožou čalúnených sedadiel. Obe funkcie umocňujú dojem luxusu, 
najmä za extrémneho počasia. 

03.  LUXUS ZAMERANÝ NA VODIČA 
 Na vodiča orientovaná prístrojová doska nového modelu RC 300h vám 
umožní dokonalé pohodlie a koncentráciu na dianie na ceste, a to pri 
cestovaní na dlhé vzdialenosti. Okrem nádherne spracovaného volantu 
zahŕňa výbava interiéru luxusné predné sedadlá so všestranným elektrickým 
nastavovaním polohy. 

04.  ŠPORTOVÉ SEDADLÁ 
 Športové sedadlá vpredu využívajú výrobný proces „integrovaného 
penenia“. Táto technológia inšpirovaná motoristickým športom umožňuje 
vyššiu úroveň komfortu a priečneho vedenia než je tomu u konvenčného 
čalúnenia. Optimalizovaný tvar a tuhosť sedáka sedadla znižuje tlak na 
citlivú oblasť sedacej kosti. 

05.  VARIABILITA SO ZADNÝMI SEDADLAMI DELENÝMI V 
POMERE 60:40 

 Modely RC 300h sú štandardne vybavené praktickými zadnými sedadlami, 
delenými a sklopnými v pomere 60:40. Sklopením sedadiel vznikne priestor 
pre prepravu rozmernejších predmetov. RC 300h tak ponúka praktickosť 
kombi, avšak s pôvabom a kultivovanosťou športového kupé. 
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RC32

 TECHNOLÓGIE | AUDIOSYSTÉMY, KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY 

01.  PRÍSTRO�E A MULTIFUNKČNÝ DISPLE� 
 Multifunkčný TFT displej s vysokým rozlíšením, umiestnený medzi dvomi 
hlavnými prístrojmi, poskytuje širokú škálu prevádzkových informácií a 
údajov. Vodič si môže zvoliť nastavenie displeja prostredníctvom ovládacích 
prvkov na volante. 

02.  MONITOR PARKOVACIEHO ASISTENTA 
 Zaraďte spätný chod a na multimediálnom displeji Lexus môžete pozorovať 
situáciu za vozidlom. Parkovanie uľahčia pomocné línie na displeji. 

03.  NAVIGÁCIA LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
 10,3-palcový displej s ostrou 3D grafikou a mnohými možnosťami 
zobrazovania máp sa ovláda prostredníctvom touchpadu alebo hlasových 
povelov. Systém dokáže dokonca vygenerovať kód QR pre váš smartfón, 
aby ste mohli do svojho cieľa dôjsť pešo, ak je cieľ na mieste neprístupnom 
pre automobily. 

04.  SLUŽBY LEXUS CONNECTED SERVICES 
 Model RC 300h ponúka služby, ako je internetové vyhľadávanie Online 
Search, Google Street View® alebo Connected Traffic. Veľmi praktická je 
možnosť nahrať trasu z notebooku alebo tabletu do navigačného systému 
modelu RC 300h. 

05.  DIGITÁLNA KONEKTIVITA 
 Viacero digitálnych aplikácií možno synchronizovať s multimediálnym 
displejom. Napríklad si môžete jednoducho stiahnuť kompletný adresár zo 
svojho smartfónu a následne ním prechádzať na displeji. Rôzne zobrazenia 
na displeji vám umožnia prezerať si obsah a ovládať iPhone® alebo iné 
multimediálne zariadenia. 

06.  AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 
 Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround so 17 reproduktormi a 
výkonom 835 W je prispôsobený akustickým vlastnostiam interiéru modelu 
RC 300h. 
eho jedinečný zvuk vo formáte digitálneho domáceho kina 7.1 
vylepšuje technológia Clari-Fi™, ktorá obnovuje zvuk stratený digitálnou 
kompresiou MP3. 

07.  TOUCH PAD 
 Touchpad s rozhraním Remote Touch umožňuje cestujúcim na predných 
sedadlách intuitívne ovládať centrálny 10,3-palcový multimediálny displej. 
Ergonomicky navrhnutý systém sa používa rovnako ľahko ako smartfón 
alebo notebook. 
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RC 33

 TECHNOLÓGIE | PODPORNÉ SYSTÉMY PRE VODIČA A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY 

01.  OSEM AIRBAGOV 
 Okrem nesmierne odolnej bezpečnostnej štruktúry karosérie sa na ochrane 
posádky podieľa aj osem airbagov. Vodič a spolujazdec na prednom 
sedadle sú chránení dvojfázovými čelnými airbagmi, ako aj kolennými 
a postrannými airbagmi. V celej dĺžke kabíny sa po obidvoch stranách 
rozvinú priebežné bočné hlavové airbagy. Všetky bezpečnostné pásy sú 
vybavené aj predpínačmi. 

02.  SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO UHLA BSM 
 Radarové senzory v zadnom nárazníku detekujú vozidlá v susedných 
jazdných pruhoch, ktoré nie sú viditeľné vo vonkajších spätných zrkadlách. 
Ak zapne vodič ukazovateľ smeru na znamenie, že chce prejsť do susedného 
jazdného pruhu, a do oblasti slepého uhla vodiča vojde vozidlo, systém 
sledovania slepého uhla BSM okamžite aktivuje výstražný signál v príslušnom 
vonkajšom spätnom zrkadle. 

03.  SYSTÉM SLEDOVANIA PREMÁVKY V PRIEČNOM SMERE 
ZA VOZIDLOM RCTA 

 Pri cúvaní, napríklad na parkovisku s hektickou premávkou, používa systém 
RCTA radar systému sledovania slepého uhla BSM k detekcii vozidiel 
prichádzajúcich k vozidlu z priestoru, kam má vodič zlý výhľad. Ak sa nejaké 
vozidlo detekuje, upozorní funkcia RCTA vodiča vizuálnym signálom vo 
vonkajších spätných zrkadlách a zvukovým signálom. 

04.  AKTÍVNA KAPOTA MOTORA 
 Model RC 300h je vybavený aktívnou kapotou motora, ktorá pohlcuje 
nárazovú energiu pri kolízii s chodcom. Kapota je aktivovaná senzormi v 
prednom nárazníku. 
ej miernym nadvihnutím vznikne viac priestoru medzi 
kapotou a tvrdými komponentmi v motorovom priestore. Tým klesá riziko 
poranenia chodca. 
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RC34

 TECHNOLÓGIE | LEXUS SAFETY SYSTEM + 

01.  BEZPEČNOSTNÝ BALÍK LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Športové kupé RC 300h si môžu zákazníci objednať s našim prelomovým 
bezpečnostným systémom Lexus Safety System +, ktorý zahŕňa prednárazový 
bezpečnostný systém PCS s detekciou chodcov, systém varovania pri 
opustení jazdného pruhu LDA slúžiaci na udržiavanie jazdy v priamom 
smere, automatické ovládanie diaľkových svetlometov AHB pre lepšiu 
viditeľnosť počas noci, asistenta rozpoznávania dopravných značiek RSA, 
ktorý dokáže rozpoznávať dopravné značky, a aktívny tempomat DRCC 
(Dynamic Radar Cruise Control), ktorý reguluje vašu rýchlosť podľa rýchlosti 
vozidla jazdiaceho pred vami. 

02.  PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM PCS/
FUNKCIA DETEKCIE CHODCOV 

 Mikrovlnný radar a palubný počítač vypočítavajú riziko čelnej kolízie. Ak je 
riziko vysoké, prednárazový bezpečnostný systém PCS upozorní vodiča 
a v brzdovej sústave sa zvýši tlak. Ak systém vyhodnotí, že sa zrážke nedá 
vyhnúť, dôjde k  automatickému brzdeniu a  pritiahnutiu bezpečnostných 
pásov na predných sedadlách. Okrem toho, ak je pri rýchlosti od približne 
10 do 80 km/h pred vozidlom detekovaný objekt (ako napr. chodec), 
aktivuje sa automatické brzdenie s cieľom zabrániť zrážke. 

03.  SYSTÉM VAROVANIA PRI OPUSTENÍ �AZDNÉHO 
PRUHU LDA/AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÝCH 
SVETLOMETOV AHB 

 Štandardne ponúkaný systém využívajúci kameru na vnútornom spätnom 
zrkadle vás varuje, keď začnete neúmyselne opúšťať jazdný pruh.
Systém AHB využíva rovnakú kameru ako systém LDA, pričom rozpoznáva 
protiidúce vozidlá a podľa potreby automaticky prepína na stretávacie svetlá. 
Tým sa znižuje riziko náhodného oslnenia iných vodičov a pri šoférovaní 
sa môžete plne sústrediť na cestu pred sebou. 

04.  AKTÍVNY TEMPOMAT DRCC (DYNAMIC RADAR CRUISE 
CONTROL) 

 Aktívny tempomat DRCC poskytuje uvoľnenejšiu jazdu tým, že udržiava 
nastavený odstup medzi modelom RC 300h a vozidlom pre ním – a to 
dokonca aj v prípade, ak vozidlo vpredu zmení svoju rýchlosť alebo zastaví. 

05.  ASISTENT ROZPOZNÁVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 
RSA 

 Asistent rozpoznávania dopravných značiek RSA modelu RC 300h 
rozpoznáva dopravné značky pomocou kamery zabudovanej na čelnom skle 
a zistené informácie zobrazuje vodičovi na multifunkčnom displeji. Systém 
RSA dokáže rozpoznať značky, ktoré sú v súlade s Viedenským dohovorom 
(vrátane elektroluminiscenčných značiek a značiek s prerušovaným svetlom. 

 Za žiadnych okolností nemôže systém Lexus Safety System + nahradiť vaše vodičské schopnosti. Naštudujte si prosím 
starostlivo inštrukcie o používaní tohto systému a uvedomte si, že za bezpečnosť jazdy je vždy plne zodpovedný vodič. 
Technické údaje a podrobný opis výbavy sa môžu líšiť kvôli snahe o súlad s miestnymi podmienkami a požiadavkami. 
Informujte sa u miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus. 
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RC 35

 TECHNOLÓGIE | 
AZDNÁ DYNAMIKA 

01.  TUHÁ KAROSÉRIA 
 Základom agility a vynikajúcej ovládateľnosti modelu RC 300h je vysoká 
tuhosť karosérie, ktorá má bočné prahy s veľkým prierezom, robustnú spodnú 
vzperu vpredu a ďalšie strategické výstuhy. Tuhosť zvyšujú tiež početné 
špeciálne výrobné metódy značky Lexus, vrátane lepenia, skrutkovitého 
laserového zvárania a viacbodového zvárania. 

02.  VYSPELÁ AERODYNAMIKA 
 Model RC 300h má vynikajúcu aerodynamiku vďaka detailom, medzi 
ktoré patrí takmer plochá spodná časť vozidla a miniatúrne spojlery na 
strešných stĺpikoch predných dverí. Tieto aerodynamické prvky, použité po 
prvý raz na pretekárskych automobiloch F1, vytvárajú vzdušné víry, ktoré 
pomáhajú usmerňovať prúdenie vzduchu smerom dovnútra, čo zmenšuje 
aerodynamický odpor vzduchu. 

03.  ŠPORTOVÁ POLOHA ZA VOLANTOM 
 Vďaka nízkej športovej polohe za volantom budete skutočne vnímať povrch 
vozovky a cítiť reakcie vozidla aj na najmenšie pohyby volantu. 

04.  VOLIČ �AZDNÝCH REŽIMOV 
 Prevádzkové vlastnosti vozidla možno doladiť pomocou voliča jazdných 
režimov. Režim ECO znižuje emisie a spotrebu paliva, zatiaľ čo režim 
NORMAL pre každodenné cestovanie poskytuje ideálnu rovnováhu medzi 
výkonom, hospodárnosťou a jazdným komfortom. Pre ešte rýchlejšie reakcie 
pohonného ústrojenstva jednoducho zapnete režim SPORT. 

05.  ZAVESENIE PREDNÝCH KOLIES 
 Rovnobežníková predná náprava s kovanými hliníkovými komponentmi je 
ľahká a zaručuje pohotové reakcie vozidla. Inovatívna geometria zavesenia 
umožňuje vynikajúcu jazdnú stabilitu a komfort odpruženia. 

06.  ZAVESENIE ZADNÝCH KOLIES 
 Viacprvková zadná náprava má na starosti smerovú stabilitu pri jazde 
priamym smerom a pri prejazde zákrutou. Kombinácia vysokoťažnej ocele a 
odlievaných/kovaných hliníkových komponentov prispieva k nízkej hmotnosti 
a zároveň zaručuje precíznu jazdu bez vibrácií. 
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RC36

 PRÍSLUŠENSTVO 

01.  18" STRIEBRISTÉ KOLESÁ Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 18" zliatinové disky s  exkluzívnym 10-lúčovým dizajnom značky Lexus 
dokonale dopĺňa robustný, no zároveň štýlový vzhľad vozidla. 

02.  PRÍSTUPOVÝ BOD 
 Poskytuje mobilné pripojenie pre až 10 zariadení kompatibilných s rozhraním 
WiFi, ktoré sa môžu súbežne pripojiť. Pevne sa upevňuje vo vozidle bez 
stôp po zavedení, pričom sa drôty napájajú priamo do systému akumulátora, 
aby sa zabezpečila stála dodávka energie. 

03.  OSVETLENÉ PRAHOVÉ LIŠTY 
 Originálne prahové lišty Lexus zanechajú okamžite dojem nevšednej 
elegancie, zároveň však majú aj veľmi praktickú funkciu, pretože chránia 
lak na prahoch pred znečistením a poškriabaním. 

04.  TEXTILNÉ KOBERČEKY 
 Luxusné a zároveň ochranné čierne textilné koberčeky. Sú vyrobené zo 
zvukovo izolačného materiálu akuveluru a ich tvar je prispôsobený tvaru 
podlahy. Koberček na strane vodiča má dvojité bezpečnostné úchyty, ktoré 
bránia nežiadúcemu pohybu. 

05.  VODOROVNÁ SIEŤ NA BATOŽINU 
 Praktické riešenie problému rušivého pohybu batožiny za jazdy. Sieť sa 
pripevní k háčikom montovaným z výroby v batožinovom priestore a je 
ideálna pre zaistenie tašky alebo diplomatky. 

06.  OCHRANNÁ ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 
 Ochranná rohož s dokonalými rozmermi pre batožinový priestor vášho 
vozidla poskytuje ochranu pred znečistením a rozliatymi tekutinami. Špeciálny 
protišmykový povrch bráni pohybu batožiny. 

07.  ZADNÝ SPO�LER 
 Farebne zladený zadný spojler zvýši atraktivitu vášho vozidla. Aerodynamický 
dizajn zámerne odráža najvyššiu úroveň výkonu a jazdných vlastností vozidla. 

08.  OCHRANNÁ VRSTVA NA PRAHU BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU 

 Chráni lak nárazníka na prahu batožinového priestoru pred prípadným 
poškodením a poškriabaním pri nakladaní alebo vykladaní batožiny. 
e 
vyrobená z odolnej priehľadnej samolepiacej fólie a má tvar, ktorý je na 
mieru je prispôsobený nárazníku vozidla. 

 Vyššie uvedené príslušenstvo predstavuje iba malý výber z rozsiahleho sortimentu. 
Navštívte webovú stránku spoločnosti Lexus, kde nájdete kompletný prehľad celého príslušenstva Lexus. 
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RC 37

 VERZIA F SPORT 

01.  DIZA�N F SPORT 
 Maska chladiča s typickým vzorom včelieho plastu je široká a nízka, vďaka 
čomu zvýrazňuje nízke ťažisko a priebojný výraz modelu RC 300h. 

02.  INTERIÉR F SPORT 
 Sedadlá verzie RC 300h F SPORT využívajú výrobný proces „integrovaného 
penenia“. Táto technológia inšpirovaná motoristickým športom umožňuje 
vyššiu úroveň komfortu a priečneho vedenia než u konvenčného čalúnenia. 
Pre ešte osobitejší vzhľad sa verzia RC 300h F SPORT ponúka tiež s našim 
novým ozdobným obložením „Brushed Metal“ vo vzhľade brúseného kovu. 

03.  VOLANT F SPORT 
 Kedykoľvek uchopíte tento volant s logom F SPORT do svojich rúk, 
pocítite nevšedné spojenie so svojím automobilom. Dizajn rýchlostnej 
páky F SPORT obšitý perforovanou kožou ladí s volantom a prispieva k 
vzrušujúcej športovej atmosfére. 

04.  EXKLUZÍVNE 19" KOLESÁ F SPORT Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 Štandardne dodávané kolesá z ľahkej zliatiny s 10 dvojitými lúčmi a tmavým 
metalickým lakom zvýrazňujú dynamický charakter verzií RC 300h F SPORT. 

05.  PRAHOVÉ LIŠTY F SPORT 
 Prahové lišty dverí zabezpečujú odolnú ochranu. Sú vyrobené z brúseného 
hliníka a opatrené logom LEXUS, exkluzívne v čiernom odtieni 
et. 

06.  PRÍSTRO�E F SPORT 
 Úchvatné prístroje používajú inovatívnu technológiu TFT (Thin Film Transistor) 
a dizajn s pohyblivým centrálnym prstencom prevzatý zo superšportového 
vozidla LFA. Pri ovládaní multimediálneho systému sa prstenec presunie 
k strane a odhalí menu. 

07.  FRÉZOVANÉ ŠPORTOVÉ PEDÁLE 
 Frézované hliníkové pedále s vynikajúcou protipreklzovou úpravou odrážajú 
inspiráciu verzie RC 300h F SPORT svetom motoristického športu. 

01

02/03

04 05

07

06
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 FARBY | EXTERIÉR 

 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 i viac než 
dva roky. Lexus ponúka tridsať rôznych odtieňov vrátane metalických lakov, 
ako je napr. Biela Sonic a Titánová Sonic.

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 pomaly nemôžem zaostriť,” 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 nemu domov, či vojdem do 
obchodu, v momente si všímam farby a materiály. V našom oddelení pracuje 
veľa ľudí ako som ja,” dodáva.

Dosť práce je aj po výbere odtieňa. Počas procesu vývoja laku využíva 
dizajnérka Megumi Suzuki početný tím expertov. Sú nimi laboratórni 
technici miešajúci laky, plastickí modelári, inžinieri a pracovné osadenstvo 
lakovne, ktorí pre každé vozidlo vytvoria bezchybný jednoliaty povrch. 
Vždy po niekoľkých týždňoch pripraví spoločnosť Kansai Paint (dodávateľ 
lakov pre Lexus) novú sériu, ktorú dizajnéri Lexus podrobia 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 roku.

Finálny výber odtieňa nie je jednoduchý. Farba, ktorá žiari počas letného 
rána, môže v tieni alebo pod reflektormi v showroome vyzerať bledo. 
Návrhári musia tiež eliminovať svoje osobné preferencie. „Zvláštnou vecou 
na vnímaní farieb je to, že sa môže meniť v závislosti na ročnom období, na 
nálade, ktorú v ten deň máte, alebo na trendoch, ktorými ste momentálne 
ovplyvnení,” dodáva dizajnérka Suzuki. 
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 FARBY | EXTERIÉR 

 BIELA NOVA | 0831  BIELA SONIC | 0852 

 TITÁNOVÁ SONIC | 1
7  SIVÁ MERCURY | 1H9 

 ČIERNA | 2123  ČIERNA GRAFITOVÁ | 223 

 ČERVENÁ RADIANT | 3T5  ŽLTÁ ŽIARIVÁ | 5C11 

 ORANŽOVÁ SOLAR FLARE | 4W71  MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X11 

 MODRÁ NEBESKÁ | 8X9 

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

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

_009IM_110003582 LEXUS RC MB MY19 SK All-In.indd   39 13/12/2018   15:28



RC40

 FARBY | INTERIÉR 

 Červená Dark 
Rose 

 Červená Flare 

 Okrová  Červená Dark 
Rose 

 Biela Nova 

 Béžová Clove 

 Horčicovo žltá 

 Béžová Clove 

 OZDOBNÉ OBLOŽENIA F SPORT4 

 Leštený kov  Hliníkové Naguri 

 KOŽA TAHARA1 

 Čierna 

 �EMNÁ KOŽA2 

 KOŽA F SPORT 

 Čierna 

 Čierna 

 Sivé drevo 
Shimamoku 

 Hnedé drevo 
Shimamoku 

 OZDOBNÉ OBLOŽENIA3 

 Čierne Piano Black 

 1 Obloženie Tahara sa dodáva na želanie pre stupeň výbavy Executive.
2 
emná koža sa dodáva štandardne pre stupne výbavy Executive a Luxury.
3 Čierne ozdobné obloženia Piano Black sú štandardnou výbavou stupňa výbavy Executive, zatiaľ čo ozdobné obloženia dreva Shimamoku sú štandardnou výbavou stupňa výbavy Luxury. 
4 Ozdobné obloženia Leštený kov sú štandardnou výbavou verzií F SPORT, zatiaľ čo hliníkové ozdobné obloženia Naguri sa dodávajú na želanie.

Fotografie na nasledujúcej strane ilustrujú výber ponúkaných kombinácií v interiéri. Váš najbližší autorizovaný predajca Lexus vám ochotne poskytne akúkoľvek ďalšiu pomoc. 

 Okrová 
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 FARBY | INTERIÉR 

01  Čierne čalúnenie zo syntetickej 
kože Tahara, čierne ozdobné 
obloženie Piano Black (Executive)

02 Čalúnenie zo syntetickej kože 
Tahara v červenom prevedení Dark 
Rose, čierne ozdobné obloženie 
Piano Black (Executive)

03 Okrové čalúnenie zo syntetickej 
kože Tahara, čierne ozdobné 
obloženie Piano Black (Executive)

01

02

03
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04 Kožené čalúnenie v červenom 
prevedení Dark Rose, čierne 
ozdobné obloženie Piano Black 
(Executive)

05 Okrové kožené čalúnenie, 
sivé ozdobné obloženie drevo 
Shimamoku (Luxury)

06 Béžové čalúnenie z jemnej kože 
Clove, hnedé ozdobné obloženie 
drevo Shimamoku (Luxury)

 FARBY | INTERIÉR 

04

05

06
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07 Kožené čalúnenie v prevedení 
biela Nova, ozdobné obloženie vo 
vzhľade lešteného kovu (F SPORT)

08 Kožené čalúnenie v prevedení 
červená Flare, hliníkové ozdobné 
obloženie Naguri (F SPORT)

09 Horčicovo žlté kožené čalúnenie, 
hliníkové ozdobné obloženie 
Naguri (F SPORT) 

 FARBY | INTERIÉR 

07

08

09
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RC 300h

RC 300h

RC 45

 TECHNICKÉ ÚDA�E 

 1. Hodnota platí pre modely RC 300h s 19" kolesami z ľahkej zliatiny. Pre modely vybavené 18" kolesami z ľahkej zliatiny platí hodnota 1600.
2 Hodnota platí pre modely RC 300h s voliteľným skleneným strešným oknom. Pre modely so štandardnou strechou platí hodnota 991.

Poznámka: Rozmery sú uvedené v milimetroch. 
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 Počas celej doby životnosti vášho vozidla sa budeme 
snažiť, aby ste mali prvotriedne zážitky z jeho vlastníctva. 
Súčasťou starostlivosti značky Lexus je taktiež ponuka 
na mieru šitých plánov servisu a údržby, z ktorých každý 
je zaistený tak, aby vám zabezpečil úplnú spokojnosť 
a pokoj v duši. Ak navštívite naše predajné centrum, 
budeme sa vždy snažiť nadbiehať všetkým vašim želaniam 
a požiadavkám a poskytnúť vám to najkomfortnejšie 
zázemie, aby ste sa cítili uvoľnene a úplne spokojní. 
V našich pohodlných salónikoch budete mať vždy k 
dispozícii aktuálne tlačoviny, prístup k internetu a čerstvé 
pohostenie. Zatiaľ čo budete relaxovať, naši technici budú 
precízne a efektívne pracovať, aby ste se dostali späť na 
cesty s minimálnou časovou stratou. 

 �EDINEČNÝ ZÁŽITOK Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS 
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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 našim zákazníkom ponúknuť 
vždy „niečo navyše“. Napokon svedčí o tom celý 
rad ocenení, ktoré sme dostali za uplynulých 
dvadsaťpäť rokov. Našim 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 sa prekladá z 
japončiny ako „pohostinnosť a zdvorilé služby“. 
No Omotenashi predstavuje omnoho viac ako 
excelentné služby, je to starobylá japonská tradícia 
vychádzajúca z princípu predvídania potrieb a 
želaní druhého ešte predtým, ako vôbec nastanú. 

Omotenashi je životnou filozofiou a štýlom 
uvažovania každého jednotlivého zamestnanca 
značky Lexus. To sa pochopiteľne odráža aj v 
tom, ako sme navrhli a skonštruovali náš model 
RC. To je Omotenashi vo svojej hmotnej forme. 

 �EDINEČNÝ ZÁŽITOK Z VLASTNÍCTVA VOZIDLA LEXUS 
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 © 2018 Lexus Europe* si vyhradzuje právo meniť technické údaje a opis výbavy vozidiel bez 
predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje a podrobný opis výbavy sa tiež môžu líšiť kvôli 
snahe o súlad s miestnymi podmienkami a požiadavkami. Informujte sa u miestneho autorizovaného 
predajcu vozidiel Lexus o všetkých takýchto zmenách, ktoré vyplývajú z požiadaviek vašej oblasti.

Poznámka: zobrazené vozidlá a uvedené technické údaje v rámci tejto brožúry sa môžu líšiť od 
modelov a výbavy, ktoré sú dostupné vo vašej oblasti. Farba karosérie vozidla a môže mierne 
odlišovať od fotografií, ktoré sú vytlačené v rámci tejto brožúry.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke: www.lexus.sk 

Starostlivosť o životné prostredie je prioritou spoločnosti Lexus. Prijímame množstvo opatrení, 
aby sme zabezpečili, že po celú dobu životného cyklu – počínajúc konštrukciou, cez výrobu, 
distribúciu, predaj, servis až po skončenie životnosti – bude vplyv a dopad našich vozidiel na 
životné prostredie minimálny. Váš predajca vás rád oboznámi s ďalšími informáciami, ktoré súvisia 
s koncom životnosti vášho vozidla.

* Lexus Europe je divíziou spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.

Vytlačené v Európe, november 2018. 

 Viac informácií o novom modeli RC nájdete na: 
lexus.sk/RC
youtube.com/LexusEurope
twitter.com/Lexus_EU 
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