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WYGLĄDWYGLĄD

STYL: WYRAZISTY WIZERUNEK STWORZONY Z MYŚLĄ O NOWOCZESNYCH 
METROPOLIACH

Praca nad modelem CT 200h stanowiła dla naszych projektantów nie lada 
wyzwanie. Mieli za zadanie stworzyć luksusowy, pięciodrzwiowy samochód 
kompaktowy o dynamicznych osiągach, który sprawdzi się podczas jazdy 
ulicami nowoczesnych miast. Chcieliśmy stworzyć samochód o atrakcyjnej 
i zdecydowanie wyróżniającej się linii nadwozia.

Szefową zespołu była Chika Kako, naczelna inżynier Lexusa CT. „Lexus 
nigdy nie idzie na łatwiznę i nigdy nie zgadza się na status quo”, przyznaje. 
„Nasi klienci oczekują oryginalnych rozwiązań, a one wymagają odważnego 
podejścia do innowacji”. 

Jednak co to wszystko oznacza w kontekście samego projektowania? Jak 
zbudować samochód, w którym można poczuć się swobodnie wszędzie 
tam, gdzie przyszłość rysuje się na naszych oczach? Odpowiedź znajdziemy 
w ośrodku projektowym marki Lexus, położonym w prefekturze Aichi w Japonii. 
To właśnie tutaj, dzięki pionierskiej technologii wirtualnej rzeczywistości, 
powstał wyrafinowany miejski styl Lexusa CT.

Przykładowo, sala „Real Scale Theatre” pozwoliła nam przekonać się, jak 
sylwetka samochodu zaprezentuje się na tle pejzaży miejskich w różnych 
zakątkach świata. Dzięki cyfrowym portretom miast takich jak Tokio, Londyn 
czy Mediolan nasi projektanci mogli ocenić, jakie wrażenie wywoła nadwozie 
samochodu we wszystkich sceneriach, w których ostatecznie trafi na drogi. 

Podczas projektowania kokpitu CT również sięgnięto po technologię wirtualnej 
rzeczywistości. Ergonomistów i projektantów wnętrz firmy Lexus posadzono 
w makiecie wnętrza samochodu i założono im okulary 3D, w których widzieli 
i testowali takie funkcje jak interfejs Remote Touch czy nowy wyświetlacz 
centralny o przekątnej 7 cali.

„Każdy Lexus powstaje z myślą o człowieku — na tym opiera się nasza 
filozofia wzornictwa”, zdradza Tetsuo Miki, naczelny projektant modelu CT. 
„Futurystyczne narzędzia umożliwiają nam wizualizację funkcji, przyrządów 

i detali wykończenia otaczających kierowcę, dzięki czemu dopracowujemy 
wnętrza do perfekcji, nie zapominając o najmniejszych choćby detalach”.

Rzecz jasna, doskonałe wzornictwo to coś więcej niż tylko terabajty danych. 
Samochód zaprojektowany przez maszyny to samochód bez duszy. Lexusa 
CT, podobnie jak pozostałe modele marki, wyróżnia wyjątkowa jakość 
wykonania. Z pewnością można tego oczekiwać od tradycji projektanckiej 
silnie ukształtowanej przez liczące kilka tysiącleci rzemiosło japońskich 
mistrzów „Takumi”. „Pragniemy zabrać w podróż nie tylko ludzi, ale także 
ich zmysły”, mówi Tetsuo Miki. 

I choć pomysł na Lexusa CT zrodził się w głowach naszych projektantów, 
a dojrzewał na kartach ich szkicowników, szybko trafił na ekrany nowoczesnych 
komputerów pozwalających dopracować i udoskonalić linię nadwozia 
w najmniejszym detalu. Jednak na pewnym etapie technologia poszła 
w odstawkę. Jej miejsce zajął ziemisty zapach gliny, nieodłącznie towarzyszący 
współpracy naszych projektantów z mistrzami „Takumi”, którzy ręcznie 
wyrzeźbili kontury nadwozia CT. Misterna konstrukcja nowej, „wrzecionowatej” 
atrapy chłodnicy czy aerodynamiczny kształt słupków przednich drzwi 
i tylnych świateł wiele zawdzięczają temu procesowi. Projektowanie jeszcze 
nigdy nie miało tak namacalnego charakteru. „Odpowiadam za wykonanie 
szkicu i przekształcenie go w trójwymiarową postać. Projektant polega na 
inspiracji, modelarz — na swoich rękach”, wyjaśnia jeden z mistrzów „Takumi” 
zatrudnionych w pracowni modelarskiej. „Zdarza się, że projektant zwija liść 
bambusa i mówi, że liczy właśnie na taki efekt. A ja wydobywam ten efekt 
z gliny”.

Wszystko to przekłada się na perfekcyjny wygląd Lexusa CT. Podczas jazdy po 
mieście „wrzecionowata” atrapa chłodnicy, smukła linia nadwozia i oryginalnie 
ukształtowane drzwi bagażnika co i rusz przyciągają czyjś wzrok — to znak, że 
udało nam się scalić potencjał ludzkiego umysłu i możliwości nowoczesnych 
technologii. A to dzięki konsekwencji i dążeniu do stworzenia wyrafinowanego 
samochodu o niebanalnym charakterze.
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MIEJSKIE ŻYCIEMIEJSKIE ŻYCIE

SPORT: Perfekcyjny partner do treningu w mieście, dynamiczny CT 200h 
F SPORT, ma jeszcze bardziej wyrazistą „wrzecionowatą” atrapę chłodnicy 
inspirowaną nowym Lexusem LS, unikalną stylizację wnętrza, usportowione 
zawieszenie i 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich o wzorze F SPORT.

MUZYKA: Każda przejażdżka Lexusem CT to niesamowita przyjemność.
Doskonałe współdziałanie silnika benzynowego i elektrycznego sprawia, że 
samochód niemal bezgłośnie płynie ulicami miasta.

ZAKUPY: Nawet gdy zakupy ledwo mieszczą się w rękach, CT 200h oferuje 
mnóstwo miejsca i wszechstronność w przewozie bagażu. Przy pionowo 
ustawionych oparciach wszystkich foteli pojemność bagażnika wynosi 275 
litrów (do rolety). Oparcia tylnej kanapy składają się w stosunku 60/40, 
a po złożeniu obu części uzyskujemy niemal płaską przestrzeń bagażową 
o pojemności 985 litrów. 

PIĘKNO: Lexus CT jest dostępny w nowych, wyrazistych kolorach, takich 
jak Lava Orange, oraz jedenastu wariantach dwukolorowych, dzięki czemu 
przyciąga wzrok w każdej przestrzeni, nie tylko w nowoczesnych miastach.
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PRECYZJA WYKONANIAPRECYZJA WYKONANIA

JAPOŃSKA GOŚCINNOŚĆ „OMOTENASHI”

Lexus CT to samochód, który zapewnia luksus na wyjątkowym poziomie. 
Prawdę mówiąc, jeszcze zanim usiądzie się za jego kierownicą, można odczuć 
gościnność „Omotenashi”. Królewskie traktowanie każdego gościa swój 
początek znajduje w japońskiej ceremonii picia herbaty. Po ruszeniu system 
bezpieczeństwa Lexus Safety System+ wspomaga kierowcę, pomagając 
utrzymać pojazd na pasie ruchu, ułatwiając jazdę w gęstym ruchu, wykrywając 

potencjalnie niebezpieczne sytuacje z udziałem innych użytkowników drogi, 
a nawet podejmując niezbędne czynności w sytuacji zagrożenia.

Siedząc w dopasowanych do sylwetki fotelach, kierowca i jego goście będą 
stopniowo odkrywać ekskluzywne detale, jak na przykład aluminiowe elementy 
wykończenia w stylu Naguri, w które wyposażono model CT 200h F SPORT.

Słowo „Naguri” oznacza tradycyjną japońską technikę rzeźbienia w drewnie. 
Ayumi Kido, główna projektantka w centrum projektowym marki Lexus, 
wyjaśnia: „Na przestrzeni wieków technika ta popadła w zapomnienie. Do 
czasu, aż jeden z naszych dostawców poinformował, że jego pracownicy 
opracowali nową metodę obróbki aluminium, pozostającą w zgodzie 
z tradycyjnym stylem Naguri. Nowe wykończenia Lexusa CT świetnie 
nawiązują do tradycyjnej sztuki japońskiej i ducha rzemieślniczego kunsztu 
mistrzów »Takumi«”.

 





CT 15

PRECYZJA WYKONANIA

PRODUKCJA JEST NADZOROWANA PRZEZ MISTRZÓW „TAKUMI”, KTÓRZY 
SPRAWDZAJĄ KAŻDY MODEL CT SCHODZĄCY Z LINII W NASZEJ „HALI CISZY”

Lexus CT 200h, który powstaje w naszej wielokrotnie nagradzanej fabryce 
Kyushu, wyznacza nowy standard jakości wykonania luksusowych aut 
kompaktowych. Jakość jest widoczna i odczuwalna na każdym kroku: zachwyca 
perfekcyjnie wykończona skóra, piękne wstawki drewniane pochodzące 
z upraw ekologicznych, nieskazitelna powłoka lakiernicza, która lśni piękniej 
i jest trwalsza niż w innych kompaktach (w Lexusie CT stosujemy ten sam 
samonaprawiający się lakier, co we flagowym sedanie LS). Za produkcję 
odpowiedzialne są wykwalifikowane zespoły pracujące pod nadzorem mistrzów 
„Takumi”, którzy dbają o to, by każdy CT spełniał nasze rygorystyczne normy 
jakościowe. Każdy wyprodukowany samochód jest kontrolowany w naszej 
specjalnej „hali ciszy”, a na koniec odbywa się 30-kilometrowa jazda próbna.

Pięknie wykończone przednie fotele zapewniają znakomite trzymanie 
boczne na zakrętach i pozwalają w pełni zrelaksować się podczas długiej 
podróży. Czegokolwiek tylko dotkniesz w kabinie, otrzymasz jasny sygnał: 
jesteś w samochodzie najwyższej jakości. Od obszytej skórą kierownicy 
po miękką tapicerkę kontrastującą z precyzyjnie wykonanymi metalicznymi 
detalami. Imponujące wyciszenie Lexusa CT uzyskano między innymi przez 
zastosowanie rozbudowanej izolacji akustycznej, która w dużej części 
wykonana jest z materiałów ekologicznych. Dwustrefowa automatyczna 
klimatyzacja umożliwia precyzyjną regulację temperatury, a powietrze w kabinie 
jest filtrowane w celu oczyszczenia go z pyłków i kurzu.
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ODKRYJ MIEJSKIE ULICZKI W TOWARZYSTWIE LEXUSA CT

Za kierownicą nowego Lexusa CT, wśród tętniących życiem uliczek, doznać 
można wyjątkowego wrażenia zespolenia z samochodem, który podczas 
miejskiej jazdy reaguje w sposób zrównoważony i płynny. Pozwala się 
prowadzić precyzyjnie i daje kierowcy poczucie pełnej kontroli, zwłaszcza 
na ostrych zakrętach, gdzie wyraźnie odczuwalne są zalety elektrycznego 
wspomagania układu kierowniczego oraz sztywnej konstrukcji z nowoczesnymi 
połączeniami klejonymi, zbudowanej z lekkich komponentów aluminiowych.

Przy prędkościach autostradowych do akcji po cichu włącza się silnik 
benzynowy, który nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez silnik 
elektryczny. Dzięki perfekcyjnej koordynacji obu źródeł napędu Lexus CT 200h 

zapewnia wyjątkowy komfort jazdy — w połączeniu z niskim poziomem emisji 
i zużyciem paliwa.

Zawieszenie tylne z podwójnymi wahaczami zapewnia znakomitą stabilność 
i wygodę prowadzenia na krętych drogach. Korzystając z selektora trybu 
jazdy — dogodnie ulokowanego na konsoli środkowej — można przełączyć 
samochód w superoszczędny tryb ECO, wygodny tryb NORMAL do 
codziennej jazdy bądź w dynamiczny tryb SPORT. A po powrocie do miasta 
także w tryb samochodu elektrycznego (EV), który nie emituje substancji 
szkodliwych w spalinach.
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EKOLOGIAEKOLOGIA

NAPĘD: CZYSTSZE MIASTA DZIĘKI PIONIERSKIM TECHNOLOGIOM 
PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA

Czy można patrzeć w dwie strony naraz? To pytanie, które nurtuje mnie dziś 
rano na lotnisku w Mediolanie.

Pierwszemu spotkaniu towarzyszyć powinien dłuższy kontakt wzrokowy, 
nawiązywany bez względu na inne bodźce. Tak nakazuje dobre wychowanie. 
Jednak przestrzeganie nawet tak prostej zasady etykiety sprawia trudność, gdy 
Chika Kako, naczelna inżynier Lexusa, podając jedną rękę, drugą kieruje ku 
wyjątkowo interesującemu kompaktowi CT 200h z napędem hybrydowym, 
zaparkowanemu kilka metrów dalej. 

Dylemat mija. Siedząc w luksusowym, elektrycznie regulowanym fotelu 
skórzanym, Kako wyjaśnia, że przejedziemy się około 50 km do centrum. 
To doskonała okazja, by samochód zrobił na mnie pierwsze wrażenie. 
A ponieważ to Lexus, mamy rezerwację w renomowanej japońskiej restauracji 
uhonorowanej gwiazdką Michelin. Na lunch sushi. Czy mogło być lepiej?

Nie zwlekając, wyruszamy w drogę. Samochód porusza się niemal bezgłośnie, 
ale o tym później. Jadąc do centrum, rozmawiamy o trendach wzorniczych, 
mobilności w mieście i najciekawszych zabytkach. Niemal na zawołanie po 
prawej stronie wyłania się światowej sławy mediolańska katedra.

Majestatyczne rozmiary oraz blask wieńczących świątynię iglic i wież na tle 
lazurowego nieba zapierają dech. Jej budowa trwała ponad 600 lat i wymagała 
opracowania nowego systemu kanałów do transportu różowego marmuru 
z kamieniołomów w Candoglii, położonych nieopodal jeziora Lago Maggiore.

Delikatny marmur niszczeje pod wpływem spalin emitowanych przez ruch 
uliczny, dlatego fasada świątyni jest regularnie oczyszczana (rozpylaną wodą) 
i piaskowana. Z tonu naczelnej inżynier Kako jasno wynika, że zdecydowanie 
popiera ona działania na rzecz ochrony budowli.

Oczywiście, że tak — w końcu Kako osobiście nadzorowała żmudny proces 
projektowania modelu CT 200h, jednej z najbardziej przyjaznych środowisku 
koncepcji samochodu w historii branży motoryzacyjnej. Wraz z zespołem 
stworzyła ekologiczny, a zarazem nowoczesny i luksusowy samochód 
zachwycający najdrobniejszymi detalami.

I znowu ta cisza. Podczas jazdy w porannym korku, kiedy pojazd na przemian 
rusza i hamuje, Lexusa CT wyróżnia bardzo cicha jazda w trybie samochodu 
elektrycznego (EV). Natomiast przy większych prędkościach przełącza się 
na tryb hybrydowy. W międzyczasie akumulator jest nieustannie ładowany 
przez prądnicę napędu hybrydowego Lexus lub podczas hamowania, więc 
niepotrzebne są postoje na doładowanie.

„A gdy masz już dosyć ciszy...”, uśmiecha się Kako, włączając 6-głośnikowy 
system audio Panasonic®, który wypełnia samochód dźwiękiem w koncertowej 
jakości. Brzmienie jest wprost idealne. Generują je unikatowe w skali światowej 
membrany wykonane z zastosowaniem żywicy zmieszanej z bambusowym 
węglem drzewnym (które również można poddać całkowitemu recyklingowi).

Mijamy jeden z wielu ekskluzywnych pasaży handlowych. Roi się tu od torebek 
najmodniejszych projektantów, odsłoniętych nóg i lodziarni — słupek rtęci pnie 
się w górę. Kako reguluje klimatyzację zasilaną bezpośrednio z akumulatora 

hybrydowego (a nie silnika benzynowego). Takie rozwiązanie jeszcze bardziej 
ogranicza zużycie paliwa i redukuje generowany hałas.

Wszystkie te działania na rzecz efektywności robią wrażenie same w sobie, 
a w luksusowym kompakcie są doprawdy wyjątkowym osiągnięciem. Kabina 
jest ozdobiona wstawkami z bambusa, których pieczołowitość wykonania 
przywodzi na myśl luksusowe limuzyny. Nie powinno to być dla nikogo 
zaskoczeniem, że bambus jest pozyskiwany ze zrównoważonych upraw 
w Japonii, a listwy przedziału bagażowego są wyprodukowane z tworzywa 
pozyskiwanego z trzciny cukrowej.

Ten samochód to uczta dla wszystkich zmysłów — wzroku, słuchu i dotyku. 
Dojeżdżamy do celu, choć trochę szkoda, że tak szybko. Czas uwolnić się 
spod obezwładniającego czaru Lexusa CT. Podczas wybornego lunchu Kako 
opowiada o ekologicznej fabryce Kyushu, w której powstał samochód. Zakład 
nie wytwarza żadnych odpadów produkcyjnych, wykorzystując je ponownie 
lub przeznaczając do wytworzenia dodatkowej energii.

EKOLOGICZNY MATERIAŁ WYRÓŻNIONY NAGRODĄ LEXUS DESIGN 
AWARD PODCZAS TYGODNIA DESIGNU W MEDIOLANIE

Podczas Tygodnia Designu w Mediolanie w 2016 roku jury konkursu Lexus 
Design Award 2016 przyznało główną nagrodę pracy AGAR PLASTICITY 
autorstwa AMAM. Tym samym udowodniliśmy, że nie tylko zachęcamy do 
działań na rzecz poprawy kondycji naszej planety, ale i sami podejmujemy 
w tym celu konkretne kroki. AGAR PLASTICITY to projekt bazujący na 
agarze, żelatynowej substancji otrzymywanej z glonów morskich, którą można 
stosować w opakowaniach jako ekologiczny zamiennik tworzyw sztucznych.

AMAM to grupa projektantów, którą w 2015 r. założyli Kosuke Araki, Noriaki 
Maetani i Akira Muraoka, studenci Akademii Sztuki Tama na wydziale 
projektowania produktów. Pytani o projekt, odpowiadali: „Uzyskiwany 
z wodorostów agar jest od lat znany w kuchni japońskiej, a także nauce 
i medycynie na całym świecie. Sprzedawany po wysuszeniu, charakteryzuje się 
porowatą, puchową strukturą, a pomimo objętości jest bardzo lekki. Jesteśmy 

przekonani o konieczności opracowania biodegradowalnych zamienników 
plastiku, postanowiliśmy więc znaleźć sposób na pozyskanie agaru poprzez 
gotowanie określonych gatunków wodorostów czerwonych. Odkryliśmy, że 
agar łatwo się formuje, dzięki czemu można go wykorzystać nie tylko jako 
materiał wyściełający, ale i opakowaniowy. Ponadto prowadziliśmy badania 
nad wytworzeniem tworzywa sztucznego na bazie agaru. Po użyciu produkty 
wytworzone z agaru można zutylizować w ekologiczny sposób. Może posłużyć 
jako materiał zwiększający zdolność gleby do zatrzymywania wody, a gdy 
trafi do oceanu, nie będzie stanowić zagrożenia dla organizmów morskich”.
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UKŁAD WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ (HAC)
Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) utrzymuje ciśnienie w układzie 
hamulcowym, zapobiegając staczaniu się samochodu do tyłu podczas ruszania. 
Takie rozwiązanie jest ułatwieniem dla kierowcy, a ponadto ogranicza ślizganie 
kół na mokrych lub oblodzonych podjazdach.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZDZIAŁU SIŁY HAMOWANIA / 
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO
Elektroniczny system rozdziału siły hamowania (EBD), we współpracy 
z układem ABS, sprawia, że siła hamowania poszczególnych kół jest optymalnie 
dobrana do warunków na drodze. Wspomaganie hamowania awaryjnego 
wkracza do akcji podczas nagłego hamownia i w razie potrzeby automatycznie 
zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym.

PRZEWIDYWANIE POTRZEB DZIĘKI TWÓRCZEMU PODEJŚCIU DO TECHNIKI

Tworzenie samochodu, tak jak my je rozumiemy, polega na przewidywaniu 
potrzeb jego użytkowników. To dlatego spędzamy długie godziny 
na rozmowach i dyskusjach na temat poprawy bezpieczeństwa jazdy we 
wszystkich możliwych sytuacjach. Jak wyglądają potencjalne zagrożenia? 

Co zrobić, by ich uniknąć albo zniwelować ryzyko wystąpienia? Jak wykorzystać 
nowe technologie, aby samochodem jeździło się bezpieczniej, a przy tym 
jeszcze wygodniej i przyjemniej? Na kartach tej broszury przedstawiamy 
efekty naszych rozważań. Wszystkie te rozwiązania znajdziesz w Lexusie CT.
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LEXUS SAFETY SYSTEM+
Wszystkie wersje Lexusa CT 200h wiele zyskały 
dzięki naszym badaniom z dziedziny zapobiegania 
wypadkom i mogą być wyposażone w przełomowy 
system Lexus Safety System+. W jego skład wchodzi 
układ ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją 
wykrywania pieszych, system utrzymywania pojazdu 
na pasie ruchu (LDA) i ostrzeżenie o wielokrotnym 
zjechaniu z pasa, automatyczne światła drogowe 
(AHB) poprawiające widoczność w nocy, asystent 
rozpoznawania znaków drogowych odczytujący 
znaki drogowe (RSA) oraz aktywny tempomat 
(ACC), który dopasowuje prędkość Lexusa do 
prędkości pojazdu poprzedzającego.

OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA
System PCS, w skład którego wchodzi radar 
działający w zakresie fal milimetrowych oraz 
komputer pokładowy, analizuje sytuację przed 
pojazdem i ocenia ryzyko kolizji. Jeśli ryzyko 
jest wysokie, ostrzega kierowcę dźwiękowo 
i wizualnie oraz podwyższa ciśnienie w układzie 
hamulcowym. Jeśli kolizja jest nieunikniona, system 
może automatycznie włączyć hamulce i napiąć 
przednie pasy bezpieczeństwa.

WYKRYWANIE PIESZYCH
Jedną z funkcji systemu ochrony przedzderzeniowej 
jest automatyczne hamowanie w razie wykrycia 
obiektu (np. pieszego) przed pojazdem. 
Rozwiązanie to — działające przy prędkości od 
około 10 do 80 km/h — aktywnie pomaga kierowcy 
uniknąć kolizji.

UTRZYMYWANIE POJAZDU 
NA PASIE RUCHU
System wspomagający utrzymanie pojazdu na 
pasie ruchu (LDA) monitoruje położenie pojazdu 
względem pasa, korzystając z kamery na przedniej 
szybie. Niekontrolowane zbaczanie z pasa 
spowoduje włączenie sygnału ostrzegawczego 
i krótki ruch kierownicą korygujący kierunek jazdy.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 
ŚWIATEŁ DROGOWYCH
W nocy system automatycznego wyłączania świateł 
drogowych (AHB) wykrywa pojazdy nadjeżdżające 
z naprzeciwka (korzystając z tej samej kamery, 
której używa system LDA) i automatycznie 
przełącza się na światła mijania. Rozwiązanie takie 
ogranicza ryzyko oślepienia innych uczestników 
ruchu i pomaga kierowcy skupić się na sytuacji 
drogowej.

AKTYWNY  
TEMPOMAT
Aktywny tempomat może utrzymywać ustaloną 
odległość od poprzedzającego pojazdu, 
nawet jeśli prędkość tego pojazdu jest zmienna 
— a w efekcie sprawia, że kierowca CT będzie mniej 
zmęczony jazdą.

ASYSTENT ROZPOZNAWANIA  
ZNAKÓW DROGOWYCH
Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA) 
odczytuje znaki drogowe za pośrednictwem kamery 
zamontowanej na przedniej szybie CT i wyświetla 
je na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym. 
System RSA rozpoznaje znaki zgodne z Konwencją 
Wiedeńską (w tym znaki elektroluminescencyjne 
i migające).
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Wystarczy raz przejechać się Lexusem CT 200h, by poczuć, jak płynnie 
przyspiesza i pewnie reaguje na ruchy kierownicy. Samochód wyposażony 
jest w napęd hybrydowy Lexus stanowiący połączenie silnika benzynowego 
o pojemności 1,8 litra, działającego w cyklu Atkinsona, oraz silnika 
elektrycznego o dużej mocy. Co szczególnie ważne, to pionierskie auto 
kompaktowe zużywa zaledwie 4,8 l paliwa na 100 km w cyklu mieszanym.

W 2004 roku Lexus jako pierwszy producent samochodów klasy premium doprowadził do perfekcji technologię 
napędu w pełni hybrydowego. Od tamtej pory sprzedano już ponad milion hybrydowych Lexusów. Lexus CT 200h 
zachwyca płynnością jazdy i niską emisją CO2 — od zaledwie 108 g/km w cyklu mieszanym. Aby osiągnąć tak znakomity 
wynik, stworzono układ napędowy będący połączeniem superoszczędnego silnika benzynowego o pojemności 1,8 
litra, silnika elektrycznego o dużej mocy, kompaktowego akumulatora, układu płynnego przeniesienia napędu i modułu 
sterowania mocą. 

LEXUS CT 200h LEXUS HYBRID DRIVE

Zachwycające nadwozie w kolorze Titanium, 
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, napęd Lexus Hybrid Drive.

4-CYLINDROWY SILNIK BENZYNOWY 
O POJEMNOŚCI 1,8 LITRA
Jest to silnik benzynowy o bardzo wysokiej kulturze 
pracy, działający w cyklu Atkinsona, wyposażony 
w system start/stop, układ recyrkulacji spalin i układ 
zmiennych faz rozrządu (VVT-i). Charakteryzuje 
się wyjątkowo cichą pracą, niskim zużyciem paliwa 
i bardzo ograniczonym poziomem emisji substancji 
szkodliwych.

SILNIK ELEKTRYCZNY O WYSOKIM 
MOMENCIE OBROTOWYM
Silnik elektryczny natychmiast i w sposób liniowy 
generuje moment obrotowy sięgający 207 Nm 
i rozwija moc 82 KM. We współpracy z silnikiem 
benzynowym wspomaga przyspieszanie i jest 
jedynym źródłem napędu w trybie EV (samochodu 
elektrycznego).

NOWOCZESNY KOMPAKTOWY 
AKUMULATOR
Napęd hybrydowy Lexus zawiera akumulator 
niklowo-wodorkowy 202 V o dużej wydajności, 
sterowany przez zaawansowane oprogramowanie 
do zarządzania energią. Akumulator, umieszczony 
pod bagażnikiem — i nie zajmujący miejsca w kabinie 
— jest na bieżąco doładowywany podczas jazdy i nie 
wymaga ładowania ze źródła zewnętrznego.
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RUSZANIE I ROZPOCZĘCIE JAZDY
Podczas ruszania silnik elektryczny rozpędza Lexusa CT 200h, czerpiąc 
energię z akumulatora. Na tym etapie pojazd porusza się niemal bezgłośnie, 
nie zużywa benzyny i nie wydziela szkodliwych substancji do atmosfery.

USTABILIZOWANE WARUNKI JAZDY
Przy wyższej prędkości do akcji włącza się cicho silnik benzynowy, 
który nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez silnik elektryczny. Dzięki 
perfekcyjnej koordynacji obu źródeł napędu Lexus CT 200h zapewnia 
wyjątkowy komfort jazdy — w połączeniu z niskim poziomem emisji i zużyciem 
paliwa.

INTENSYWNE PRZYSPIESZANIE
Gdy kierowca zdecydowanie naciśnie pedał przyspieszenia, silnik elektryczny 
o mocy 82 KM od razu zaczyna wspomagać silnik benzynowy o pojemności 
1,8 litra. Pojazd otrzymuje „zastrzyk” momentu obrotowego pozwalający na 
natychmiastowe rozpoczęcie przyspieszania.

WYTRACANIE PRĘDKOŚCI, ZATRZYMYWANIE, HAMOWANIE
Podczas wytracania prędkości lub zatrzymywania pojazdu silnik benzynowy 
wyłącza się, a poziom emisji spada do zera. Gdy kierowca naciśnie pedał 
hamulca lub zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, aktywuje się układ 
hamowania regeneracyjnego, który przechwytuje energię kinetyczną 
— w innych pojazdach bezpowrotnie traconą. Energia kinetyczna zostaje 
zamieniona na elektryczną i zostaje zmagazynowana w akumulatorze napędu 
hybrydowego. Między innymi ten proces sprawia, że akumulatora tego nigdy 
nie trzeba doładowywać z zewnątrz.

LEXUS HYBRID DRIVE W AKCJI
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ELEGANCE

16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
Światła przeciwmgielne LED
Tapicerka z tkaniny
6-głośnikowy system audio Panasonic®

Wyświetlacz multimedialny Lexus o przekątnej 7 cali obsługiwany pokrętłem
2-strefowa klimatyzacja automatyczna
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą naturalną

F SPORT EDITION

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wzór F SPORT
Przedni i tylny zderzak F SPORT
Tylny spojler
Przyciemniane szyby 
Tapicerka i wykończenie z tkaniny/materiału Tahara 
Perforowane aluminiowe pedały
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów F SPORT

BUSINESS EDITION

Podgrzewane fotele przednie
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Pakiet Systemów Bezpieczeństwa Lexus Safety System+
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01. 16-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH
Obręcze kół ze stopów lekkich z pięcioma podwójnymi ramionami wyróżnia 
polerowane wykończenie ozdobione wstawkami w ciemnoszarym, metalicznym 
kolorze.

02. REFLEKTORY HALOGENOWE
Reflektory z żarówkami halogenowymi są bardzo atrakcyjne i nowoczesne 
stylistycznie. Światła do jazdy dziennej z diodami LED mają niepowtarzalny 
kształt, za sprawą którego Lexusa CT nie sposób pomylić z żadnym innym 
samochodem na drodze.

03. REFLEKTORY LED
Aby podkreślić dynamiczną sylwetkę Lexusa CT, w nowych reflektorach 
LED światła do jazdy dziennej w kształcie grotów strzały umieszczono nad 
soczewkami, dzięki czemu idealnie współgrają z linią nadwozia samochodu. 
Ponadto światła do jazdy dziennej przybierają kształt litery L, przyciągając 
wzrok trójwymiarowym profilem. Co szczególnie ważne w przypadku 
ekologicznego i ekonomicznego samochodu, reflektory LED zużywają mniej 
energii, są trwalsze i włączają się szybciej niż tradycyjne żarówki.

04. ŚWIATŁA TYLNE FULL LED
Aby nadać tylnej części więcej wizualnej dynamiki, tylne światła powiększono 
i zastąpiono diodami LED, co przełożyło się na lepszą widoczność. Świecące 
w nocy światła w kształcie litery L zdecydowanie podkreślają przynależność 
modelu CT do marki Lexus.

01

02 05

03 06/07

04

05. WRZECIONOWATA ATRAPA CHŁODNICY
„Wrzecionowata” atrapa chłodnicy Lexusa CT została wykończona oryginalnym 
wypełnieniem z czarnym metalizowanym lakierem. Ma ona intrygujący kształt, 
płynnie zmieniający się od góry ku dołowi.

06. LINIA TYLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
Odważna stylizacja środkowej części tylnej klapy bagażnika wygląda elegancko 
i dynamicznie, a przy tym podkreśla wyrazistą sylwetkę Lexusa CT. 

07. NADWOZIE W DWÓCH ODCIENIACH
Lexus CT jest dostępny nie tylko w wielu jednolitych wersjach kolorystycznych, 
ale także w eleganckich malowaniach dwubarwnych.
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01. KOKPIT ZWRÓCONY DO KIEROWCY
Aby do minimum ograniczyć konieczność przenoszenia wzroku i ryzyko 
rozproszenia uwagi, wszystkie ważne wskaźniki i wyświetlacze umieszczono 
blisko pola obserwacji drogi.

02. SPORTOWA KIEROWNICA
Nowa trójramienna kierownica wykończona skórą, inspirowana modelem LFA, 
wyposażona jest w ergonomiczne miejsca na palce i umożliwia niezwykle 
precyzyjne kierowanie Lexusem CT 200h. Bez odrywania rąk od kierownicy 
można sterować systemem audio, telefonem, wydawać polecenia głosowe, 
obsługiwać wyświetlacz informacyjny oraz aktywny tempomat, o ile jest 
zainstalowany.

03. PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE
Podgrzewane fotele zapewniają kierowcy i pasażerowi Lexusa CT 
przyjemne ciepło, dzięki czemu odciążają układ klimatyzacji i przekładają się 
na obniżone zużycie paliwa.

04. WSZECHSTRONNY KOMPAKT
CT 200h oferuje użytkownikom dużo miejsca i wszechstronność 
w przewozie bagażu. Przy pionowo ustawionych oparciach wszystkich foteli 
pojemność bagażnika wynosi 375 litrów, co wystarczy z powodzeniem 
na dwie duże walizki. Oparcia tylnej kanapy składają się w stosunku 60/40, 
a po złożeniu obu części uzyskujemy niemal płaską przestrzeń bagażową 
o pojemności 985 litrów.

05. 2-STREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
Umożliwia niezależne sterowanie temperaturą po stronie kierowcy i pasażera, 
efektywnie schładzając powietrze w samochodzie przy jak najmniejszym 
zużyciu energii.

06. TAPICERKA FOTELI Z TKANINY
Fotele zapewniają mocne podparcie boczne na zakrętach i są standardowo 
wyposażone w tapicerkę z przyjemnej w dotyku i trwałej tkaniny.

07. TAPICERKA FOTELI Z TKANINY I MATERIAŁU TAHARA
Fotele z tkaniny i materiału Tahara wyglądają atrakcyjnie, a przy tym są niezwykle 
praktyczne. Z pewnością warto o nich pomyśleć, wybierając swojego Lexusa CT.
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01. WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY
Aby kierowca zawsze miał dostęp do informacji istotnych podczas jazdy, 
takich jak ostrzeżenia i wskazówki nawigacji, z centralnymi wskaźnikami 
zintegrowano opcjonalnie kolorowy, uniwersalny wyświetlacz informacyjny.

02. USŁUGI SIECIOWE LEXUSA
Lexus CT posiada hotspot Wi-Fi, za pośrednictwem którego można 
jednocześnie podłączyć do sieci system nawigacji samochodu oraz 
maksymalnie 9 innych urządzeń Wi-Fi, w tym telefony, tablety i laptopy. 
Jest stabilnie mocowany w samochodzie i zasilany bezpośrednio z obwodu 
akumulatora Lexusa, bez plączących się kabli i przewodów.

03. WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY LEXUS
Lexus CT jest dostępny z wyświetlaczem multimedialnym: 7-calowym ekranem 
obsługiwanym za pomocą pokrętła. Można za jego pomocą sterować 
systemem audio, klimatyzacją, a także obserwować na nim przepływ energii.

04. 6-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO PANASONIC®

System audio Panasonic® z sześcioma głośnikami, których membrany 
wykonano z ekologicznej żywicy zmieszanej z bambusowym węglem 
drzewnym, stanowi wyposażenie standardowe Lexusa CT 200h. W skład 
systemu wchodzi tuner AM/FM z RDS, odtwarzacz CD oraz interfejs 
Bluetooth® do urządzeń audio/telefonów komórkowych.

01. SELEKTOR TRYBU JAZDY
Lexus CT oferuje kierowcy do wyboru cztery tryby jazdy. W trybie EV 
samochód porusza się niemal bezgłośnie, przy zerowym poziomie emisji, 
ponieważ napędzany jest wyłącznie przez silnik elektryczny. W trybach ECO 
i NORMAL silnik benzynowy i elektryczny płynnie współpracują, pozwalając 
na relaksującą, ekonomiczną jazdę z wyższymi prędkościami. W trybie SPORT 
możliwa jest jazda bardziej dynamiczna.

02. AERODYNAMIKA
Także pod względem właściwości aerodynamicznych Lexus CT należy 
do liderów. Jest to zasługa między innymi wydłużonej maski, długiej linii 
dachu i tylnego spojlera/dyfuzora/owiewek. Rzut oka na podwozie ujawnia 
aerodynamiczne osłony silnika/zbiornika paliwa i „płetwy”, podobne do 
spotykanych w deskach surfingowych, a tutaj służące poprawie stabilności. Ta 
dbałość o szczegóły nie tylko korzystnie wpływa na właściwości jezdne, lecz 
również przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia hałasu.

03. ZAWIESZENIE TYLNE TYPU DOUBLE WISHBONE
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi „Double Wishbone”, 
zaprojektowane specjalnie dla nowego Lexusa CT, sprawia, że samochód 
porusza się płynnie, zwinnie pokonuje zakręty i stabilnie utrzymuje prosty tor 
jazdy. To rozwiązanie, choć trudniejsze do wykonania niż typowe kolumny 
zawieszenia, „zabiera” mniej miejsca z przestrzeni bagażowej.

04. UKŁAD WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRĘ
Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) utrzymuje ciśnienie w układzie 
hamulcowym, zapobiegając staczaniu się samochodu do tyłu podczas ruszania. 
Takie rozwiązanie jest ułatwieniem dla kierowcy, a ponadto ogranicza ślizganie 
kół na mokrych lub oblodzonych podjazdach.
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01. KLATKA KABINY PASAŻERSKIEJ
Z myślą o bezpieczeństwie kierowcy i pasażerów klatka kabiny CT posiada 
wzmocnioną konstrukcję. Główne słupki są specjalnie wzmocnione, 
a w strategicznych elementach zastosowano stal o podwyższonej 
wytrzymałości. Przednia i tylna strefa zgniotu pochłaniają energię w razie 
zderzenia, podobnie jak kolumna kierownicy, która pod wpływem uderzenia 
skraca się.

02. FOTELE MINIMALIZUJĄCE RYZYKO URAZU KRĘGÓW 
SZYJNYCH

Konstrukcja przednich foteli i zagłówków minimalizuje ryzyko urazu kręgów 
szyjnych w wypadku uderzenia w tył pojazdu. Wzmocnione ramy boczne 
pomagają utrzymać tułów „w objęciach” oparcia fotela, a wysunięte do przodu 
zagłówki stanowią skuteczne podparcie dla głowy.

03. OSIEM PODUSZEK POWIETRZNYCH
Lexus CT jest wyposażony w osiem poduszek powietrznych i napinacze 
przednich pasów bezpieczeństwa. W przypadku kolizji czujniki mierzą 
siłę uderzenia i odpowiednio aktywują napełniane dwustopniowo poduszki 
powietrzne kierowcy/pasażera z przodu oraz boczne poduszki powietrzne. 
Poduszki chroniące kolana zapewniają dodatkową ochronę kierowcy 
i pasażerowi z przodu, natomiast kurtyny powietrzne biegną przez całą 
długość szyb bocznych.

04. SYSTEM OSTRZEGANIA O SPADKU CIŚNIENIA 
W OPONACH

Na uniwersalnym wyświetlaczu podawane są wartości ciśnienia mierzone 
przez czujniki w oponach, a w razie spadku ciśnienia w jednej lub kilku 
oponach wyświetla się ostrzeżenie.

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
Wersja F SPORT została standardowo wyposażona w system Lexus Safety 
System+. W jego skład wchodzi układ ochrony przedzderzeniowej (PCS) 
z funkcją ochrony pieszych, system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu 
(LDA) i ostrzeżenie o wielokrotnym zjechaniu z pasa, automatyczne światła 
drogowe (AHB) poprawiające widoczność w nocy, asystent rozpoznawania 
znaków drogowych (RSA) oraz aktywny tempomat (ACC), który dopasowuje 
prędkość Lexusa do prędkości pojazdu poprzedzającego.

02. OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA
Gdy działający w zakresie fal milimetrowych radar Lexusa CT stwierdzi, że 
ryzyko kolizji jest wysokie, ostrzeże kierowcę dźwiękowo i podwyższy ciśnienie 
w układzie hamulcowym. Jeśli kolizja jest nieunikniona, system PCS może 
automatycznie włączyć hamulce i napiąć przednie pasy bezpieczeństwa.

03. WSPOMAGANIE UTRZYMANIA POJAZDU NA PASIE 
RUCHU I AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE

Niekontrolowane zbaczanie z pasa spowoduje włączenie sygnału 
ostrzegawczego przez system utrzymywania pojazdu na pasie i krótki ruch 
kierownicą korygujący kierunek jazdy. W nocy system automatycznych 
świateł drogowych AHB wykrywa pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka 
(korzystając z tej samej kamery, której używa system LDA) i automatycznie 
przełącza się na światła mijania.

04. AKTYWNY TEMPOMAT
Dzięki wykorzystaniu radaru działającego w zakresie fal milimetrowych 
zaawansowany system ACC może utrzymywać ustaloną odległość od 
poprzedzającego pojazdu, nawet jeśli prędkość tego pojazdu jest zmienna.

05. ASYSTENT ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH
Ten niezwykle przydatny system (RSA) odczytuje znaki drogowe za 
pośrednictwem kamery zamontowanej na przedniej szybie CT i wyświetla 
je na uniwersalnym wyświetlaczu informacyjnym.

Funkcji realizowanych przez pakiety Lexus Safety System+ w żadnym wypadku nie wolno traktować jako substytutu 
umiejętności kierowcy. Przed rozpoczęciem korzystania z systemów należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcjami. 
Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia 
mogą być ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Więcej informacji można 
uzyskać u lokalnych autoryzowanych sprzedawców samochodów Lexus.
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01. STYLIZACJA PRZODU NADWOZIA F SPORT
Wygląd nowego modelu CT 200h F SPORT nie pozostawia wątpliwości co do 
dynamicznego charakteru samochodu, przyciągając wzrok „wrzecionowatą” 
atrapą chłodnicy z czarnym chromowanym wykończeniem i oryginalną kratką 
wzorowaną na nowym, luksusowym sedanie LS. Duże światła przeciwmgielne 
umieszczone na tle kratki o takim samym wzorze podkreślają uderzające 
piękno Lexusa.

02. TYLNY ZDERZAK I SPOJLER F SPORT
Z tyłu model CT F SPORT wygląda równie dynamicznie dzięki przyciągającym 
wzrok reflektorom, szarym akcentom zdobiącym zderzak i nowemu 
wykończeniu dyfuzora.

03. KIEROWNICA I GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW 
F SPORT

Pięknie wykonana kierownica z logo F SPORT wyraźnie nawiązuje 
do naszego supersamochodu LFA. Dźwignia zmiany biegów F SPORT 
obszyta perforowaną skórą jest stylistycznie skoordynowana z kierownicą, 
dodatkowo podkreślając sportowy charakter pojazdu.

04. 17-CALOWE OBRĘCZE F SPORT ZE STOPÓW LEKKICH
Stworzone specjalnie dla wersji F SPORT 17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich mają po 5 podwójnych ramion i ciemne wykończenie. Niskoprofilowe 
opony zapewniają doskonałe prowadzenie na zakrętach.

05. WYKOŃCZENIE W STYLU „NAGURI”
Wstawki w stylu „Naguri” — zainspirowane tradycją japońskiego rzemiosła 
i po raz pierwszy zastosowane w superszybkim sedanie GSF — są teraz 
dostępne także w modelach F SPORT.
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01. LISTWA OCHRONNA TYLNEGO ZDERZAKA
Chroni zderzak przed zarysowaniem podczas wkładania i wyjmowania bagażu.

02. MATA DO BAGAŻNIKA
Elegancka tekstylna mata chroniąca wykładzinę bagażnika. Jej kształt pasuje 
także do konfiguracji z całkowicie lub częściowo złożonym oparciem tylnej 
kanapy.

03. UCHWYT NA ROWER
Lekka, autonomiczna konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości, 
przeznaczona do bezpiecznego przewożenia jednego lub dwóch rowerów.

04. POPRZECZKI DACHOWE
Ta lekka, aluminiowa konstrukcja stelaża dachowego jest wyposażona 
w zamek i ma aerodynamiczny kształt ograniczający hałas powodowany przez 
opływające powietrze. Stelaż, który można łatwo instalować i demontować, jest 
solidną podstawą dla szeregu opcjonalnych akcesoriów do przechowywania 
i transportu bagażu.

05. POZIOMA SIATKA NA BAGAŻ
Dźwięki i wibracje powodowane przez walizki lub torby przesuwające się 
swobodnie po bagażniku mogą rozpraszać uwagę i stanowić zagrożenie 
podczas jazdy. Pozioma siatka jest wygodnym rozwiązaniem do skutecznego 
mocowania bagażu.

06. PODŚWIETLANE NAKŁADKI NA PROGI
Stanowią ciekawy akcent wizualny, a przy tym skutecznie chronią lakier na 
progach drzwi.

07. KOMPLET WSTAWEK Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH
Wstawki ozdobne o sportowym charakterze, z wykończeniem z włókien 
węglowych, na deskę rozdzielczą i tapicerkę drzwi. Stanowią harmonijne 
dopełnienie osłon na lusterka boczne z tego samego materiału, także 
oferowanych przez Lexusa. Dostępne są także inne wykończenia.

08. PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD
Podczas dłuższych podróży ten odtwarzacz DVD z 7-calowym ekranem 
zapewni znakomitą rozrywkę pasażerom jadącym z tyłu. Obsługuje różne 
rodzaje materiałów multimedialnych, ma gniazdo USB i na karty SD, wejście 
AV dla smartfona, a po zastosowaniu odpowiedniego zasilacza może być 
używany również w domu.

09. DEKORACJA ATRAPY CHŁODNICY
Wykończenie w kolorze Piano Black podkreśla dynamiczny 
kształt charakterystycznego dla Lexusa CT „wrzeciona”.

10. 16-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH FUYU
10-ramienne felgi z metalicznym wykończeniem nadają samochodowi 
sportowy wygląd.

11. 16-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH FUYU
10-ramienne obręcze w zwracającym uwagę kolorze antracytowym.

12. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH ZENGA
10-ramienny wzór z charakterystycznym metalicznym wykończeniem.

13. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH ZENGA
10-ramienny wzór Zenga o wyróżniającym się ciemniejszym kolorze 
antracytowym.

14. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH ZENGA
10-ramienny wzór w klasycznym, czarnym kolorze.

15. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH YUME
5-ramienny wzór z atrakcyjnym perłowobiałym wykończeniem.

16. 17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH YUME
5-ramienny wzór z dynamicznym czarnym wykończeniem.

17. 17-CALOWE OBRĘCZE F SPORT ZE STOPÓW LEKKICH
Obręcze z 5 potrójnymi ramionami w sportowym stylu, z antracytowym 
wykończeniem.
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KOLORY | NADWOZIE KOLORY | NADWOZIE

BIAŁY F | 0831,4 ARKTYCZNA BIEL | 0852,5

SREBRNY TITANIUM | 1J74 WULKANICZNY GRAFIT | 1H94

CZARNY | 2123 ANTRACYTOWA CZERŃ | 2235

PŁOMIENNY CZERWONY | 3T23,4 BURGUNDZKI CZERWONY | 3R14,5

BRĄZ AMBER | 4X22 LAVA ORANGE | 4W71,4

NIEBIESKI SPARKLING BLUE | 8X94

GRANATOWY | 8X5

SZAFIROWY | 8X11,4

1 Wyłącznie w wersji F SPORT.
2 Niedostępne w wersji F SPORT.
3 Kolor jednolity, bez dopłaty.
4 Dostępny z opcjonalnym czarnym dachem w wersji F SPORT.
5 Dostępny z opcjonalnym szarym dachem w wersji Elegance.

Uwaga: ze względu na niedoskonałości druku faktyczne kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się 
od przedstawionych na ilustracji.

OPRACOWANIE NOWEGO KOLORU LAKIERU TO WYMAGAJĄCE 
I CZASOCHŁONNE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Projektanci Lexusa nigdy nie sięgają po sztampowe kolory i zawsze wolą 
opracować własną paletę barw od podstaw. A może to zająć nawet dwa 
lata. Paleta lakierów Lexusa liczy 30 różnych barw, a wśród nich metaliczne 
wykończenia, takie jak arktyczna biel czy srebrny titanium.

Opracowując nowy kolor lakieru, projektanci Lexusa nigdy nie idą na skróty, 
a każda decyzja opiera się na porównaniu setek próbek. „Podczas prac nad 
nowym kolorem mam do czynienia z tak wieloma różnymi odcieniami, że 
czasami pod koniec dnia mam kłopoty z widzeniem”, żartuje Megumi Suzuki, 
jedna z naszych najbardziej doświadczonych projektantek kolorów. W pracy 
wyróżnia ją umiejętność doskonałego rozróżniania kolorów i bystre oko.

„Zawsze gdy kogoś spotkam albo wejdę do sklepu lub czyjegoś domu, 
zwracam uwagę na kolory i materiały”, dodaje. „W naszym dziale pracuje 
sporo takich osób, jak ja”.

Nawet po uzgodnieniu i wybraniu koloru pozostaje sporo do zrobienia. 
Podczas poszczególnych faz projektowania Megumi Suzuki musiała zatrudnić 

małą armię ekspertów: techników laboratoryjnych odpowiedzialnych 
za mieszanie farby, plastyków pracujących w glinie, inżynierów i zespół 
lakierników pracujących na linii produkcyjnej, którzy pokryją każdy model 
jednolitą, perfekcyjną warstwą lakieru. Co kilka tygodni firma Kansai Paint 
(dostawca farb Lexusa) produkuje nową partię lakierów, a projektanci 
Lexusa bacznie przyglądają się próbkom, formując panele testowe w kształt 
odzwierciedlający kontury nadwozia. Wszystkie są poddawane szczegółowej 
kontroli w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych — przy świetle 
reflektorów i słońca, w cieniu i przy zachmurzeniu, o różnych porach dnia, 
miesiąca i roku.

Wybór finalnego koloru to nie lada wyzwanie. Ten, który wygląda wprost 
zniewalająco w blasku letniego poranka, może wypadać blado w cieniu 
lub przy sztucznym oświetleniu. Projektanci muszą także odłożyć na bok 
subiektywne wrażenia. „To niesamowite, że sposób, w jaki postrzegamy dany 
kolor, zależy od pory roku, nastroju czy panujących trendów”, zauważa Suzuki.
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KOLORY  |  WNĘTRZE KOLORY  |  WNĘTRZE

1 Wykończenie z tkaniny jest wyposażeniem standardowym w wersji Elegance.
2 Tkanina F SPORT/wykończenie materiałem Tahara jest wyposażeniem standardowym w wersji F SPORT.
3  Wstawki w kolorze Black są wyposażeniem standardowym w wersji Elegance. Jako opcję można zamawiać kolor Volcano i wstawki w trzech wzorach drewna.
4  Wersje F SPORT są standardowo wyposażone we wstawki Metaliczne. Aluminiowe wstawki Naguri są wyposażeniem opcjonalnym. Wstawki z włókien węglowych dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe.

TKANINA1

Czarny / Czarny

Czarny / Flare Red

Czarny / Czerwony

Naguri

Beż / Czarny

Czarny / Volcano

Włókno węglowe

WSTAWKI F SPORT4

Metaliczne

TKANINA F SPORT/WYKOŃCZENIE MATERIAŁEM TAHARA2

Czarny / Czarny

Volcano Bamboo Ciemnobrązowy 
jesion

Grey Shimamoku

WSTAWKI3

Black

01

02

03

01 Tapicerka materiałowa  
czerń / czerwień ze wstawką  
Black (Elegance)

02 Tapicerka materiałowa  
beż / czerń ze wstawką  
Black (Elegance)

03 Połączenie materiału  
z Tahara w kolorze  
czerni / Volcano ze wstawką 
Metaliczną (F SPORT)
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DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu 
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych 
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.  Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. 
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

* Liczba dotyczy wszystkich wersji wyposażenia, niezależnie od wielkości kół.
**  Objętość przestrzeni bagażowej obliczona metodą VDA na modelu wyposażonym w zestaw naprawczy do opon. Wszystkie podane wartości obejmują pojemność schowka pod podłogą bagażnika.  

W samochodzie z dojazdowym kołem zapasowym każdą wartość należy zmniejszyć o 30 litrów.

Uwaga: więcej danych technicznych oraz wszelkie zaktualizowane dane można znaleźć w witrynie www.lexus-polska.pl

1 Wartość dla wersji Elegance, F SPORT. 
2 Wartość dla wersji Elegance, F SPORT. 
3 Wartość dla wersji Elegance, F SPORT. 
4 Podana wartość dotyczy wersji CT z dachem standardowym. Równoważna wartość dla samochodu z opcjonalnym szklanym szyberdachem wynosi 974. 

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.

SILNIK CT 200h

Pojemność skokowa (cm sześc.) 1798
Cylindry/zawory R4/16
Moc maksymalna (KM przy obr./min) 99 przy 5200
Moc maksymalna (kW przy obr./min) 73 przy 5200
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min) 142 przy 2800–4400

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ Silnik asynchroniczny na prąd przemienny, z magnesem stałym
Moc maksymalna (KM) 82
Moc maksymalna (kW) 60
Maksymalny moment obrotowy (Nm) 207

CAŁKOWITA MOC UKŁADU

Całkowita moc (KM) 136
Całkowita moc (kW) 100

SKRZYNIA BIEGÓW I PRZENIESIENIE NAPĘDU

Typ Bezstopniowa przekładnia sterowana elektronicznie (E-CVT)
Napęd Napęd na przednie koła

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 180
Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 10,3

ZUŻYCIE PALIWA* (l/100 km)

Cykl mieszany 4,8 - 5,3

EMISJA CO2 (g/km)

Cykl mieszany 108 - 121

MASA* (kg)

Dopuszczalna masa całkowita 1845
Masa własna pojazdu (min.– maks.) 1410/1465

POJEMNOŚCI** (l)

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych siedzeń podniesione, bagażnik 
załadowany do rolety

275

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych siedzeń podniesione, bagażnik 
załadowany do dachu

375

Objętość przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych siedzeń złożone, bagażnik załadowany 
do dachu

985

Pojemność zbiornika paliwa 45
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WYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSAWYJĄTKOWOŚĆ POSIADANIA LEXUSA

Dążymy do tego, by posiadanie Lexusa — na każdym 
etapie eksploatacji samochodu — było dla klienta 
źródłem wyjątkowych i niezmiennie pozytywnych 
doświadczeń. Usługi serwisowe i przeglądowe realizujemy 
z niezrównaną jakością, a wszystkie prace są idealnie 
skoordynowane, by gwarantowały pełną satysfakcję 
i poczucie bezpieczeństwa. W naszych salonach 
staramy się odczytywać i wyprzedzać potrzeby klientów, 
stwarzając atmosferę ciepłego przyjęcia i odprężenia 
w finezyjnym otoczeniu. W nowocześnie urządzonych 
poczekalniach Lexusa można śledzić wiadomości 
ze świata, przeglądać Internet i skorzystać z poczęstunku. 
A w tym czasie serwisanci Lexusa sprawnie wykonują 
niezbędne prace, by wizyta w serwisie w jak najmniejszym 
stopniu zaburzała plan dnia klienta.

ZAWSZE STARAMY SIĘ TRAKTOWAĆ KAŻDEGO 
KLIENTA TAK, JAK TRAKTUJE SIĘ GOŚCIA 
W SWOIM WŁASNYM DOMU

Odkąd wprowadziliśmy na rynek pierwszego Lexusa, zawsze staramy się iść o krok dalej i dawać 
klientom więcej niż oczekują. Uważamy, że każdego klienta powinno się traktować niczym gościa 
we własnym domu. Niezliczone nagrody, jakie zdobyliśmy w minionych 30 latach, jednoznacznie 
potwierdzają, że nasze podejście do klienta znajduje powszechne uznanie. Ale czy to wystarczy do 
wyjaśnienia legendarnej jakości obsługi, z której słynie Lexus? Odpowiedź na to pytanie przynosi nasze 
japońskie dziedzictwo i jedno słowo: „Omotenashi”. 

Omotenashi w języku japońskim oznacza „gościnność i uprzejmą obsługę”. Jednak koncepcja 
Omotenashi wykracza poza doskonałość obsługi. To także starożytne japońskie pojęcie oznaczające 
umiejętność przewidywania potrzeb drugiej osoby — nawet tych nieuświadomionych, nawet tych, które 
dopiero się pojawią. 

Omotenashi to sposób na życie i sposób myślenia każdego pracownika Lexusa. A także idea, która 
przenika cały proces projektowania samochodów naszej marki, takich jak nowy Lexus CT. Takie 
samochody są fizyczną realizacją idei Omotenashi.



© 2020 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji 
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą być 
ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań. Szczegółowe 
informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać u autoryzowanych 
dilerów Lexusa w danym regionie.

Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone w niniejszej broszurze mogą 
różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym kraju lub regionie. Kolor nadwozia 
pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, 
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. 
Dotyczy to całego cyklu — od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, serwis, 
aż po wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na 
temat wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.

Wydrukowano w Europie, marzec 2020 r.

Więcej o nowym CT: 
lexus-polska.pl/CT
youtube.com/LexusPolska
facebook.com/LexusPolska
instagram.com/LexusPolska


