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WSŁUCHAJ SIĘ 
W CISZĘ

Gdy tylko ruszysz hybrydowym Lexusem w trybie samochodu 
elektrycznego, od razu dostrzeżesz, a raczej usłyszysz różnicę: 
brzmienie ciszy. Na tym etapie pojazd porusza się niemal bezgłośnie 
i w ogóle nie zużywa benzyny – nie wydziela więc do atmosfery żadnych 
szkodliwych substancji. Podobnie jest podczas jazdy z umiarkowaną 
prędkością lub podczas postoju w korku czy na światłach.

Kiedy zaczynasz przyspieszać, silnik elektryczny podaje zastrzyk 
momentu obrotowego, budząc benzynowy, który płynnie przejmuje 
rolę głównego napędu. Silniki współdziałają ze sobą oraz z przekładnią 
E-CVT, aby rozpędzanie przebiegało płynnie. Twoim zadaniem jest 
już tylko czerpać czystą przyjemność z jazdy. Dzięki zaawansowanym 
systemom wygłuszenia pojazdu – nadal w niemal doskonałej ciszy.
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Jura Krakowsko-Częstochowska

Rekreacyjna pętla Mirów – Bystrzanowice – Mirów idealnie sprawdzi się przy lekkiej 
weekendowej przejażdżce. Przebiega przez przepiękny, fascynujący przyrodniczo 
obszar Gór Gorzkowskich, zwykle nieuczęszczany przez turystów. Poza urokami 
natury trasa wyróżnia się atrakcjami historycznymi – ruinami średniowiecznych zamków  
w Mirowie i Babolicach oraz strażnicy w Łutowcu.

Współrzędne geograficzne: N 51°12’8.591”, E 21°3’16,876”
Początek: Mirów
Koniec: Mirów
Długość: 31 km

Mierzeja Helska

Trasa prowadząca z Władysławowa do Helu zachwyca niepowtarzalną scenerią 
i mnóstwem urozmaiceń dla fanów rowerowych wypraw. Leśne, piaszczyste drogi 
przebiegające ponad wydmami co chwilę przeplatają się z ulicami popularnych 
wakacyjnych miejscowości. Do najciekawszych należą Jastarnia, w której znajduje się 
najniższa latarnia nad polskim morzem, oraz sam Hel, wybudowany już w XIII wieku.

Współrzędne geograficzne: N 54°47’27”, E 18°24’03”
Początek: Władysławowo
Koniec: Hel
Długość: 35 km

NAJPIĘKNIEJSZE TRASY  
ROWEROWE W POLSCE
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NAJPIĘKNIEJSZE TRASY  
ROWEROWE W POLSCE

Szlak rowerowy „Gruszka”, Bieszczady

Trasa zaczyna się w Lesku i prowadzi przez szereg malowniczych miejscowości, takich jak 
Kiełczawa czy Zahoczewie, by wrócić do urokliwie położonego miasteczka. Do największych 
atrakcji po drodze należą Wzniesienie Gruszki (583 m n.p.m.) z doskonałym widokiem na całe 
góry oraz bystra rzeka Hoczewka i muzeum łowiectwa w Nowosiółkach.

Współrzędne geograficzne: N 49°28’12”, E 22°19’49”
Początek: Lesko
Koniec: Lesko
Długość: 46 km

Szlak wokół jeziora Niegocin, Mazury

Jezioro Niegocin robi fantastyczne wrażenie nie tylko z pokładu żaglówki – oglądane 
z brzegu prezentuje się równie pięknie. Rowerowy objazd wokół zbiornika to świetny 
pomysł na intrygującą wycieczkę przez mazurskie wsie i lasy, rozpoczętą lub zakończoną 
zwiedzaniem majestatycznej Twierdzy Boyen oraz podziwianiem unikalnego mostu 
obrotowego na Kanale Łuczańskim w Giżycku.

Współrzędne geograficzne: N 54°02’17”, E 21°45’51”
Początek: Giżycko
Koniec: Giżycko
Długość: 32 km
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UCHWYTY ROWEROWE 
– HAKI I AKCESORIA DO 
PRZEWOZU ROWERÓW*

Hak holowniczy dla modelu GS

Zaprojektowany do łatwego montażu i demontażu w zależności od
potrzeb. Możliwy do zablokowania, pokryty odporną antykorozyjną
powłoką. Umożliwia holowanie przyczepy o masie do 1500 kg.

Uwaga! Produkt niekompatybilny ze zderzakiem wersji F-Sport
z chromowanym wykończeniem. 

Dachowy uchwyt rowerowy

Gwarantuje maksymalną stabilność roweru podczas transportu. 
Zastosowane zabezpieczenie antykradzieżowe chroni zarówno 
przewożony pojazd, jak również sam uchwyt.

Maksymalna masa przewożonego roweru: 15 kg. Możliwość mocowania 
do ram rowerowych o maksymalnych wymiarach 80 mm i minimalnych 
20 mm (okrągłych lub owalnych). Profil opony roweru: maksymalnie  
56 mm. Uchwyt jest wyposażony w gniazda na śruby typu C. 

Kompatybilny z modelami: CT, GS, GS F, IS, NX, RX, RX L.

Hak holowniczy dla modelu IS

Prosty w montażu i demontażu, możliwy do zablokowania i pokryty 
antykorozyjną powłoką. Pozwala na holowanie przyczepy o masie 
do 1500 kg.

Uwaga! Do haka należy zamówić dedykowaną wiązkę  
7 lub 13 pin.

Tylny uchwyt rowerowy (składany)

Idealny do bezpiecznego transportu jednego lub dwóch rowerów 
górskich, sportowych bądź miejskich. Prosty w montażu, obsłudze 
i przechowywaniu. Nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwy dostęp 
do bagażnika.

Zawiera blokadę bezpieczeństwa, zintegrowane światła oraz uchwyt 
na tablicę rejestracyjną. Możliwość podłączenia przez złącze 13 pin. 
Całkowita ładowność: 60 kg (2 rowery o maksymalnej masie 30 kg 
każdy). 

Kompatybilny z modelami: GS, NX, RX.

Hak holowniczy dla modelu RX

Stworzony z myślą o równomiernym rozprowadzaniu sił działających 
na zawieszenie i nadwozie pojazdu podczas ciągnięcia przyczepy, 
by ograniczyć ryzyko uszkodzenia samochodu. Umożliwia holowanie 
ładunku o masie do 2000 kg.

Uwaga! Do haka należy zamówić dedykowaną wiązkę  
7 lub 13 pin.

Tylny uchwyt rowerowy

Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, przeznaczony 
do przewozu jednego lub dwóch rowerów. Mocowany do haka 
holowniczego, wyposażony w zamek bezpieczeństwa.

Zawiera zintegrowane światła oraz uchwyt na tablicę rejestracyjną, 
które można podłączyć za pomocą złącza 13 pin. Masa uchwytu 
rowerowego: 14,2 kg. Ładowność: 36 kg.

Kompatybilny z modelami: CT, IS, GS, NX, RX.

* Szczegóły oferty dostępne są w autoryzowanej stacji Lexus.
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NAJPIĘKNIEJSZE TRASY 
ROWEROWE W EUROPIE

Prowansja, Francja

Południowo-wschodni rejon ojczyzny najsłynniejszego wyścigu kolarskiego kusi rowerzystów 
mnóstwem czarujących tras. Jedna z bardziej malowniczych prowadzi z miejscowości Cavaillon, 
przez Saint Rémy de Provence, w której żył Nostardamus, do Arles zwanego małym Rzymem. 
Zwiedzanie pozostałości antycznego teatru, areny i term Konstantyna to doskonałe zwieńczenie 
jedynej w swoim rodzaju wycieczki.

Współrzędne geograficzne: N 43°50’11.776”, E 5°2’26.813”
Początek: Cavaillon
Koniec: Arles
Długość: 46 km

Isle of Wight, Wielka Brytania

Położona na południu Wielkiej Brytanii kraina wydaje się wręcz stworzona dla rowerzystów. 
Dzięki niesamowitym krajobrazom i zróżnicowaniu terenu spełni oczekiwania tak zupełnych 
amatorów, jak i doświadczonych profesjonalistów. Wszystkim przypadnie do gustu prosta, 
malownicza trasa z Brighstone do Chale – idealna dla całej rodziny, pełna punktów 
widokowych i gastronomicznych. 

Współrzędne geograficzne: N 50°41’38”, W 1°18’17”
Początek: Brighstone
Koniec: Chale
Długość: 10 km 
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Szlak wzdłuż rzeki Drawy, Austria

Malownicza trasa prowadzi z tyrolskiej miejscowości Sillian, położonej nieopodal źródeł rzeki 
Drawy, przez austriackie Dolomity, aż do przepięknej Karynckiej Krainy Jezior. Do największych 
atrakcji po drodze należą ptasi rezerwat Nedenstein oraz kąpielisko Klopeiner See. Wyznaczony 
z myślą o wszystkich, szlak spodoba się zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i amatorom 
okazjonalnych rodzinnych wypraw w poszukiwaniu niezapomnianych widoków.

Współrzędne geograficzne: N 46°45’10”, E 12°25’15”
Początek: Sillian
Koniec: Lavamünd
Długość: 250 km

Serra de Tramuntana, Majorka, Hiszpania

Pasmo górskie położone w zachodniej części najsłynniejszej hiszpańskiej wyspy to wymarzona kraina dla 
fanów dwóch kółek. Pętla zaczynająca i kończąca się w Palma de Mallorca zachwyca pofalowanym terenem 
oraz widokami na majestatyczne zielone szczyty, a dodatku rzuca przed rowerzystami wyzwanie w postaci 
aż 4000 m przewyższeń. Odcinek między miejscowościami Valldemossa a Soller prowadzi ponadto wzdłuż 
gorącego morza Balearskiego, nieustannie zachęcając do postoju i kąpieli.

Współrzędne geograficzne: N 39°34’10.562”, E 2°39’0.577”
Początek: Palma de Mallorca
Koniec: Palma de Mallorca
Długość: 167 km 

NAJPIĘKNIEJSZE TRASY
ROWEROWE W EUROPIE
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JAK BEZPIECZNIE 
PRZEWIEŹĆ ROWER?

Można oczywiście schować rower do bagażnika, ale wiąże się to 
z koniecznością składania tylnych foteli czy zredukowania ilości 
bagażu. Grozi również uciążliwymi zabrudzeniami. Znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest wybór bagażnika rowerowego – na dach lub hak.

Bagażnik dachowy pozwala cieszyć s ię  pełną przestrzenią 
w samochodzie i nie ogranicza widoczności. Przed jego zamontowaniem 
zwróć szczególną uwagę na łączne obciążenie dachu (określone 
w instrukcji obsługi samochodu), a następnie miej na uwadze nową 
wysokość pojazdu – szczególnie na parkingach podziemnych czy pod 
wiaduktami.

Kolejne rozwiązanie to bagażnik przymocowany do haka. Sprawdzi się 
świetnie przy pojazdach typu SUV, w przypadku których ciężko byłoby 
się dostać do rowerów zamontowanych na dachu. 

Niezależnie od wyboru rozwiązania pamiętaj, aby zawsze sprawdzić, 
czy rower jest prawidłowo przymocowany do bagażnika i czy nie będzie 
stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Aby rozpocząć przygodę na dwóch kółkach, często niezbędne jest wcześniejsze 
przetransportowanie roweru za pomocą samochodu.

PRZEPISY ROWEROWE 
W POLSCE

Uprawnienia
Osoby posiadające prawo jazdy nie potrzebują żadnych dodatkowych 
dokumentów do legalnego poruszania się rowerem, podobnie jak wszyscy 
po 18 roku życia. Niepełnoletni muszą mieć już jednak kartę rowerową, 
a dzieci poniżej 10 roku życia mogą jeździć wyłącznie pod opieką dorosłego 
i wedle prawa traktowane są jak piesi.

O czym należy pamiętać
Rowerzyści mają obowiązek poruszać się po ścieżce rowerowej, o ile 
istnieje taka możliwość. Jeśli muszą zjechać na jezdnię, powinni utrzymać 
bezpieczną odległości względem samochodów. Jazda po chodniku jest 
dozwolona tylko dla opiekunów dzieci do lat 10 kierujących rowerem, 
podczas złej pogody lub gdy jednocześnie: brakuje oddzielonej drogi 
dla rowerów, chodnik ma min. 2 m szerokości, a na jezdni dozwolony jest 
ruch z prędkością ponad 50 km/h. Cykliści nie mogą jeździć pod prąd 
po ulicach jednokierunkowych, gdy pod znakiem zakazu wjazdu nie 
ma tabliczki „nie dotyczy rowerów”, a dodatkowy znak nie ogranicza 
prędkości do 30 km/h. W kwestii spożycia alkoholu rowerzystów 
obowiązują takie same przepisy jak kierowców – jazda z 0,2 promila 
i więcej w wydychanym powietrzu jest karana.

Wyposażenie
Obowiązkowe wyposażenie roweru na polskich drogach to:
• skutecznie działający hamulec,
• sygnał dźwiękowy,
•  z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub 

żółtej selektywnej,
•  z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej 

o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło 
pozycyjne barwy czerwonej.

Kask i odblaski na ubraniu są nieobowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane.

Bezpieczeństwo dzieci na rowerach
Przede wszystkim pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego dziecka 
zależy głównie od Ciebie. Zacznij od wyboru odpowiedniego kasku 
oraz opcjonalnie rękawiczek i ochraniaczy. Podczas wycieczki nie trać 
malucha z oczu – staraj się przewidzieć i asekurować jego zachowanie. 
Jeśli przewozisz dziecko w wózku lub foteliku rowerowym, dopilnuj,  
aby był zawsze odpowiednio oznaczony oraz oświetlony. 

Kierowcy a rowerzyści
Kierowcy są zobowiązani zawsze traktować rowerzystów z wielką uwagą. 
Muszą ustąpić pierwszeństwa cykliście znajdującemu się na przejeździe 
rowerowym, a także jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla 
rowerów czy drodze dla rowerów.
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FILTRY 
KABINOWE

W samochodach Lexus zawsze oddychasz świeżym i rześkim 
powietrzem, praktycznie pozbawionym zanieczyszczeń.

Filtry kabinowe Lexus chronią Ciebie oraz Twoich pasażerów przed 
szkodliwymi substancjami, takimi jak np.: pyłki, kurz, sadza, siarczany czy 
cząsteczki spalin. Aby cieszyć się niezawodnym działaniem filtra, pamiętaj 
o jego regularnej wymianie – optymalnie na nową, ulepszona wersję.

CZYSTY FILTR TO CZYSTE POWIETRZE

•  Nagromadzenie zablokowanych substancji w filtrze redukuje jego 
skuteczność.

• Zapchany filtr może utrudnić prawidłowe działanie klimatyzacji.
•  Zalecamy regularną wymianę filtra – szczególnie jeśli często 

poruszasz się w mocno zanieczyszczonym środowisku.

JAKIE FILTRY OFERUJE LEXUS?

Standardowy
•  Blokuje główne zanieczyszczenia, takie jak kurz, sadza, siarczany 

czy cząsteczki spalin.
• Jest wykonany ze specjalistycznej włókniny najwyższej jakości.

Ulepszony
• Usuwa o 25% więcej zanieczyszczeń niż standardowy filtr.
•  Dla lepszego działania łączy włókninę z dodatkową warstwą węgla 

aktywnego.
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LEXUS 
SAFETY SYSTEM +

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka 
zderzenia (PCS)

W przypadku wykrycia dużego prawdopodobieństwa zderzenia 
czołowego z pojazdem lub pieszym rozlega się sygnał akustyczny, 
aby kierowca wykonał manewr wymijający. Zwiększane jest również 
potencjalne ciśnienie płynu w układzie hamulcowym, co wspomaga 
kierowcę w uniknięciu kolizji. Gdy układ wykryje bardzo duże ryzyko 
zderzenia czołowego, hamulce uruchamiają się samoczynnie.

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Rozpoznaje określone znaki drogowe i wyświetla kierowcy niezbędne 
informacje. Jeżeli system oceny stwierdzi, że kierowca prowadzi 
samochód z nadmierną prędkością lub np. wykonuje niedozwolone 
manewry w odniesieniu do mijanych znaków drogowych, układ ostrzega 
go za pomocą komunikatów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym oraz 
sygnału akustycznego. 

Aby zapewnić kierowcy maksimum bezpieczeństwa w każdych okolicznościach, stworzyliśmy zintegrowany 
system oparty o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wykorzystuje układy łączące działanie 
przedniej kamery i radaru wykrywającego obiekty znajdujące się przed samochodem. 

Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu
z kontrolą kierownicy (LDA)

Podczas jazdy na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu, która ma 
oznaczone pasy ruchu białymi bądź żółtymi liniami, układ ostrzega kierowcę, 
gdy samochód zjeżdża z pasa, i wspomaga utrzymanie właściwego toru jazdy 
poprzez sterowanie kierownicą.

Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM) 
i ostrzeganie o podjeździe nadjeżdżającym z boku (RCTA) 
Kierowcę wspomagają systemy, które obserwują słabo widoczne 

obszary wokół samochodu. Są to układy:

BSM – ułatwia decyzję o zmianie ruchu poprzez monitorowanie martwych pól,

RCTA – pomaga podczas cofania, ostrzegając przed pojazdem 

nadjeżdżającym z boku.

VDIM

POZOSTAŁE UKŁADY WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE SAMOCHODU I TWOJE BEZPIECZEŃSTWO:

VSC Układ stabilizacji 
toru jazdy

HUD Wyświetlacz
projekcyjny

BA Wspomaganie 
hamowania awaryjnego

EPS Elektryczne wspomaganie

układu kierowniczego

ABS Układ zapobiegający blokowaniu 
kół podczas hamowania

HAC3 Wspomaganie ruszania
na pochyłości

System zintegrowanego 
zarządzania dynamiką 
samochodu

AHB Automatyczne
światła drogowe

TRC Układ kontroli
napędu

AHS Dwustopniowe adaptacyjne 
światła drogowe

ACC Aktywny tempomat 

SWAY System monitorowania
zmęczenia kierowcy
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Siatka bagażnika

Wytrzymała, czarna nylonowa siatka pomaga bezpiecznie 
przechowywać przedmioty w przestrzeni bagażnika. Można ją 
przymocować do specjalnych fabrycznych uchwytów. 

Gumowa wykładzina do bagażnika

Wykonana z wytrzymałego, elastycznego tworzywa, kompleksowo 
chroni podłogę bagażnika przed błotem, brudem i innymi 
zanieczyszczeniami oraz zapobiega poślizgowi przewożonych 
bagaży.

Organizer

Wygodny, składany kosz umożliwia sortowanie i bezpieczniejsze 
przewożenie towarów o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 kg. 

Foteliki dziecięce

Gwarantują maksymalne bezpieczeństwo dzięki pięciopunktowym 
pasom bezpieczeństwa, miękkim skrzydełkom bocznym oraz 
komfortowym zagłówkom. Ponadto najnowsza technologia D-SIP® 
zapewnia wzmocnioną ochronę przed uderzeniem. Każdy z fotelików 
to idealne rozwiązanie dla małych pasażerów ważących maksymalnie 
13 kg. Więcej o konkretnych modelach dowiesz się w autoryzowanych 
salonach Lexus.

Folia ochronna pod klamkę

Praktycznie niewidoczna, zapewnia skuteczną ochronę przed 
zarysowaniami kluczami czy biżuterią. W skład jednego zestawu 
wchodzą dwie folie – do ochrony dwojga drzwi. 

Zestaw pierwszej pomocy

Wygodne rozwiązanie dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod ręką. 
W skład kompletu wchodzą wysokiej jakości elementy spełniające 
niezbędne normy:
• kamizelka odblaskowa (EN 471 – Klasa 2),
• apteczka (DIN 13164),
• trójkąt ostrzegawczy (ER-27).

AKCESORIA*

* Szczegóły oferty dostępne są w autoryzowanej stacji Lexus.
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LEXUS
COLLECTION

Otwórz się na więcej i poznaj całą kolekcję stylowych 
akcesoriów oraz przydatnych gadżetów marki Lexus. 
Wszystkie zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o Twoich 
potrzebach i komforcie.

PRZEJDŹ DO LEXUS COLLECTION
– ZESKANUJ KOD QR
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ODWIEDŹ PORTAL
MÓJ LEXUS 

LEXUS EURO
ASSISTANCE 24

Zachęcamy do zalogowania się na portalu Mój Lexus. Znajdziesz tam najpotrzebniejsze informacje dotyczące 
Twojego Lexusa oraz cyfrowe wersje instrukcji obsługi. 

www.lexus-polska.pl/my-lexus

Lexus zapewnia swoim klientom europejski program assistance. Zrobimy, co w naszej mocy, abyś dotarł tam, dokąd zmierzasz. 
Euro Assistance 24 działa przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 52 tygodnie w roku. 

 GWARANTUJEMY POMOC 24 / 7 / 365

 ORGANIZUJEMY NOCLEG W HOTELU
W SYTUACJI AWARYJNEJ

 ZAPEWNIAMY KIEROWCĘ, W PRZYPADKU
GDYBYŚ NIE MÓGŁ SAM PROWADZIĆ

 ORGANIZUJEMY POMOC DROGOWĄ

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

LEXUS EURO ASSISTANCE 24

+48 22 874 42 40
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AUTORYZOWANE
SALONY LEXUS

Lexus Katowice
Aleja Roździeńskiego 208 A
40-315 Katowice
tel. 32 743 70 00

Lexus Kraków
Aleja Pokoju 63 A
31-564 Kraków
tel. 12 416 76 66

Lexus Łódź
Green Horizon, 
ul. Pomorska 106 A
91-402 Łódź
tel. 42 235 55 00

Lexus Poznań
ul. Lechicka 7 
61-691 Poznań
tel. 61 829 02 80

Lexus Szczecin
ul. Mieszka I 25
71-007 Szczecin
tel. 91 433 35 88

AUTORYZOWANE STACJE LEXUS W EUROPIE
https://www.lexus.eu/concierge-tool/quick-actions

Lexus Trójmiasto
Aleja Zwycięstwa 241/3
81-521 Gdynia
tel. 58 670 43 00

Lexus Warszawa-Puławska
ul. Puławska 562
02-884 Warszawa
tel. 22 544 06 06

Lexus Warszawa-Wola
ul. Połczyńska 32
01-337 Warszawa
tel. 22 210 36 00

Lexus Warszawa-Żerań
ul. Jagiellońska 84
03-303 Warszawa
tel. 22 203 70 00

Lexus Wrocław
ul. Legnicka 164
54-206 Wrocław
tel. 71 359 85 85
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Zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2  
oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. 

Szczegóły promocji dostępne w Autoryzowanych Stacjach Dilerskich Lexusa.  
W celu dobrania odpowiednich akcesoriów do swojego modelu Lexusa skontaktuj 

się z Autoryzowanym Dilerem Lexusa.




