LEXUS RC F

CENNIK
WERSJA

CENA

Elegance

397 900

Carbon

468 700

Prestige

442 400

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

CENY OPCJI I PAKIETÓW
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Carbon

22 770

Sportowy dyferencjał TVD (z systemem wektorowania momentu obrotowego)

22 770

Podgrzewanie kierownicy

1 060

1 060

Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty

1 610

1 610

Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników z systemem nawigacji Lexus
Premium Navigation z Lexus Connected Services, dotykowy interfejs Remote Touch

14 910

System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 17 głośników z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected Services, dotykowy interfejs Remote Touch

21 250

Elektryczny szyberdach

5 650

19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze High

2 050

Prestige

6 340
5 650

19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze High Plus

2 510

19" obręcze kół z aluminium (z przodu 255/35 R19; z tyłu 275/35 R19) o wzorze Paint High Plus
Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo F

bez dopłaty

2 510
900

900

900

System monitorowania "martwego pola" (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

4 960

4 960

Zaawansowany system antykradzieżowy (alarm z syreną, czujnik wtargnięcia, czujnik stłuczenia szyb, czujnik przechyłu)

2 550

2 550

2 550

LEXUS SAFETY SYSTEM+
Aktywny tempomat (ACC), System ochrony przedzderzeniowej (PCS ) z wykrywaniem pieszych, System automatycznych świateł drogowych (AHB), System ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu z korektą toru
jazdy (LDA), Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)

10 900

10 900

10 900

PAKIET LUXURY
Tapicerka ze skóry naturalnej o podwyższonej jakości (półanilinowej), podgrzewane i wentylowane fotele przednie

11 430

11 430

lakier metalik, opal, F

4 400

4 400

wyposażenie standardowe

|

4 400

opcja niedostępna

KOLORY LAKIERU

083 BIAŁY F

1J7 SREBRNY TITANIUM METALIK

1H9 WULKANICZNY GRAFIT METALIK

223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK

8X1 HEAT BLUE METALIK

3T5 RADIANT RED METALIK

4W7 LAVA ORANGE METALIK

5C1 ZŁOCISTY SZAFRAN
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LEXUS RC F

DANE TECHNICZNE

1390 mm

2070 / 1845 mm
PARAMETRY

4705 mm
RC F
Wymiary zewnętrzne

Długość (mm)
Szerokość z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami (mm)
Wysokość (mm)
Rozstaw osi (mm)
Prześwit (mm)
Zwis przedni (mm)
Zwis tylny (mm)
Współczynnik oporu powietrza (Cx)

4705
2070 / 1845
1390
2730
130
930
1045
0,33
Masy

Masa własna (kg)
Nacisk na przednią oś (kg)
Nacisk na tylną oś (kg)
Rozkład masy (% na przednią oś)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1765-1860
970-980
795-880
54,9% - 52,6%
2250
Pojemności

Pojemność bagażnika (l)
Ilość miejsc
Pojemność zbiornika paliwa (l)

366
4
66
Silnik benzynowy

Pojemność (cm3)
Liczba cylindrów / liczba zaworów
Układ cylindrów
Max.moc [KM (kW) / obr./min.]
Max. moment obrotowy (Nm / obr./min.)
Stopień kompresji
Zalecane paliwo (liczba oktanów)

4969
8 / 32
V8
463 (341) / 7100
520 / 4800-5600
12,3 : 1
98 lub więcej
Osiągi

Max. prędkość (km/h)
Max. prędkość ustawiona na tempomacie (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)
Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)

270
240
4,5
3,7
Zużycie paliwa i emisja CO2

Cykl miejski
Cykl pozamiejski
Cykl mieszany
Norma emisji spalin

16,5 (l/100 km)
8,3 (l/100 km)
11,3 (l/100 km)

376 (g/km)
189 (g/km)
258 (g/km)
EURO 6d
Zawieszenie

Przód
Tył

Wielowahaczowe Double Wishbone
Wielowahaczowe
Hamulce

Rodzaj
Przód (średnica / grubość) (mm)
Tył (średnica / grubość) (mm)
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tarcze wentylowane
380 / 34
345 / 28

LEXUS RC F

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Carbon

Prestige

Napęd
Silnik 5.0l V8
Napęd na oś tylną (RWD)
Dyferencjał o ograniczonym poślizgu
Sportowy dyferencjał TVD (z systemem wektorowania momentu obrotowego)
Automatyczna, 8-stopniowa skrzynia biegów z trybem sekwencyjnym
Komfort
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z dotykową regulacją
3-ramienna, skórzana kierownica F z łopatkami do zmiany biegów
Podgrzewanie kierownicy
Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
Sterowanie głosowe
Fotele sportowe
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (fotel kierowcy: 8 kierunków z pamięcią, fotel pasażera: 6 kierunków)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym
Podgrzewane fotele przednie
Wentylowane fotele przednie

LUX

LUX

LSS+

LSS+

LUX

LUX

Tempomat (cruise control) 1
Aktywny tempomat (ACC) (zakres prędkości 40 - 240 km/h) 1
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku
Szyby regulowane elektrycznie
Podgrzewane wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu
Czujniki parkowania (8 sztuk)
Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu)
Lusterka zewnętrze fotochromatyczne z pamiecią, elektrycznie składane i podgrzewane
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Oświetlenie wnętrza LED włączane dotykowo
Podłokietnik przedni
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)
Filtr przeciwpyłkowy
System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)
Multimedia
Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD, 6 głośników z systemem nawigacji
Lexus Navigation, wyświetlacz 7”
Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników z systemem nawigacji Lexus
Premium Navigation z Lexus Connected Services i asystentem parkowania, wyświetlacz 10,3”
System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 17 głośników z systemem nawigacji
Lexus Premium Navigation z Lexus Connected Services i asystentem parkowania, wyświetlacz 10,3”
Dotykowy interfejs Remote Touch (Touch pad)
Obsługa Bluetooth
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio
Wnętrze
Tapicerka z tkaniny Alcantara połączona ze skórą Tahara
Tapicerka ze skóry naturalnej (skóra o podwyższonej jakości - półanilinowa)
Aluminiowe nakładki pedałów o wzorze L, emblematy wersji
Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej
Podświetlenie wnętrza Ambiente
Elementy wykończenia wnętrza ze srebrnego włókna szklanego (listwa przy schowku pasażera, panele w drzwiach)
Elementy wykończenia wnętrza z włókna węglowego (listwa przy schowku pasażera, panele w drzwiach)
Zegar analogowy na desce rozdzielczej
Kolorowy zegar zespolony inspirowany tablicą przyrządów Lexusa LFA
Elektryczny szyberdach
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LSS+

LEXUS RC F
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Carbon

Prestige

Wyposażenie zewnętrzne
19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze standardowym
19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze High
19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze High Plus
19" obręcze kół z aluminium (z przodu 255/35 R19; z tyłu 275/35 R19) o wzorze Paint High Plus
Hamulce tarczowe Brembo (przód 380 mm; tył 345 mm)
Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo F
Elektrycznie wysuwany tylny spojler
Pokrywa silnika, dach oraz wysuwany spojler wykończone z karbonu
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
Zestaw naprawczy do kół F
Trójprojektorowe przednie reflektory LED
System adaptacyjnych świateł długich (AHB)

LSS+

LSS+

LSS+

System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)

LSS+

LSS+

LSS+

System automatycznych świateł drogowych (AHB)

LSS+

LSS+

LSS+

LSS+

LSS+

LSS+

Spryskiwacze reflektorów
Reflektory z czujnikami zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Kierunkowskazy przednie LED
Bezpieczeństwo czynne
System antypoślizgowy (ABS)
Systemy kontroli trakcji (TRC)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu o sportowej charakterystyce (VDIM)
Sportowe adaptacyjne zawieszenie z układem korekcji sztywności (AVS)
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS) z funkcją wskazywania koła
System wspomagania ruszania na wzniesieniu z czujnikiem przechyłu (HAC3)
System monitorowania „martwego pola” (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Tylne lampy z systemem ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania
Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) 1
Bezpieczeństwo bierne
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)
Przednie boczne poduszki powietrzne
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera
Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia foteli przednich i tylnych
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zabezpieczenia
Centralny zamek z podwójną blokadą
System antykradzieżowy (alarm z syreną)
Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)1
Zaawansowany system antykradzieżowy (alarm z syreną, czujnik wtargnięcia, czujnik stłuczenia szyb, czujnik przechyłu)
Immobilizer
1

wyposażenie standardowe |
opcja niezależna |
opcja niedostępna |
NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
 oszt dla Klienta 299 złotych (montaż u Dilera po rejestracji samochodu). Szczegółowe informacje u Handlowca. Funkcje systemu: alarm sabotaż i holowanie, rozbrajanie/Uzbrajanie systemu Kartą Kierowcy, dostęp mobilny My
K
Connected Car (Lokalizacja, Opcje Specjalne, Połączenia SOS, Wiadomości, Geostrefy, Przekroczenia prędkości), 6 miesięczny abonament w cenie

SYMBOL

PAKIET

LSS+

Aktywny tempomat (ACC), System ochrony przedzderzeniowej (PCS ) z wykrywaniem pieszych, System automatycznych świateł drogowych (AHB), System ostrzegający
przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu z korektą toru jazdy (LDA), Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR), System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)

LUX

Pakiet Luxury: Tapicerka ze skóry naturalnej o podwyższonej jakości (półanilinowej), podgrzewane i wentylowane fotele przednie
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