
 NOWY IS 

 POZNA� 
NOWEGO 
LEXUSA IS 
 Zapraszamy na jazdę testową do najbliższego dilera samochodów Lexus.

Więcej informacji o IS:
www.lexus-polska.pl
www.facebook.com/lexuspolska
www.youtube.com/lexuspolska 

 Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji 
pojazdów. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 
2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie wyposażenia 
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. 

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, aż po wycofywanie zużytych 
pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat wymagań wynikających z przepisów 
o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

Wydrukowano w Europie, październik 2016 



 W duchu “Omotenashi” — 	apońskiej tradycji 
gościnności, która jest inspiracją dla całej naszej 
filozofii obsługi — Lexus zawsze stara się traktować 
każdego klienta tak, jak traktuje się gościa w swoim 
własnym domu. 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. 

Zawsze staramy się pójść o krok dalej i dać klientowi 
więcej, niż oczekuje. Tak jest dziś i tak było zawsze 
w historii marki Lexus, która zaczęła się w 1989 roku 
wprowadzeniem na rynek flagowego sedana LS 
400. 	esteśmy przekonani, że dbając o samochód, 
dbamy jednocześnie o klienta, a słuszność tej filozofii 
potwierdzają liczne nagrody, które marka Lexus 
zdobyła od początku istnienia. 

W naszych salonach staramy się odczytywać 
i wyprzedzać potrzeby klientów, stwarzając atmosferę 
ciepłego przyjęcia i odprężenia w finezyjnym 
otoczeniu. 
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 NOWY IS  WPROWADZENIE

 NOWY IS  Witamy w spektakularnym świecie Lexusa i zapraszamy do zapoznania się z nowym 
IS — wyjątkowym sportowym sedanem, w którym śmiała stylistyka łączy się z 
innowacyjną techniką, by dostarczać kierowcy i pasażerom wrażeń jedynych  w 
swoim rodzaju. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą dostrzega się patrząc na 
niego z zewnątrz, jest charakterystyczna dla Lexusa atrapa chłodnicy  w kształcie 
klepsydry i wyraziste trójprojektorowe reflektory LED. 
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Wewnątrz Lexusa IS na kierowcę czeka zaprojektowany z myślą o nim kokpit 
z dużym centralnym wyświetlaczem o przekątnej 10,3 cala i nowym systemem 
multimedialnym, a na wszystkich użytkowników — fotele precyzyjnie obszyte 
skórą i laserowo zdobione drewniano-aluminiowe wstawki. Lexus IS powstaje 
w �aponii, w naszej wielokrotnie nagradzanej fabryce Tahara, a nad jakością 
produkcji czuwają mistrzowie „Takumi”. Do wyboru jest hybrydowy model IS 300h 
i turbodoładowany IS 200t, a każdy z nich dostępny jest także w sportowej wersji 
F SPORT cechującej się bardziej wyrazistym wyglądem i zapewniającej jeszcze 
więcej przyjemności z jazdy. 
Więcej informacji: www.lexus-polska.pl 

 „NADALIŚMY NOWEMU IS BARDZIE� ODWAŻNY WIZERUNEK, 
ALE TEŻ SPRAWILIŚMY, ŻE �EGO WYRAFINOWANIE �EST �ESZCZE 

BARDZIE� ODCZUWALNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW”. 

 �unichi Furuyama, główny inżynier modelu IS 
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 NOWY IS  DESIGN

 ZAWSZE 
PROWADZISZ 
 NOWY, ODWAŻNIE STYLIZOWANY SPORTOWY 
SEDAN LEXUSA PRZYCIĄGA SPO�RZENIA NA 
DRODZE. 

 „Zanim przystąpiliśmy do prac nad nowym IS, moi projektanci przemierzali 
świat wzdłuż i wszerz, rozmawiając z klientami i poszukując inspiracji. Ta faza 
rozpoznawcza była niezwykle ważna, ponieważ za cel postawiliśmy sobie 
przeniesienie niezwykle udanego Lexusa IS na jeszcze wyższy poziom” — 
powiedział �unichi Furuyama, naczelny inżynier modelu IS. „Po wielu miesiącach 
prac nad rysunkami i obliczeniami komputerowymi nasi specjaliści byli gotowi 
do zbudowania modelu nowego samochodu. Zachowując atletyczną sylwetkę i 
długą linię dachu, charakterystyczną raczej dla modeli coupé, nadaliśmy nowemu 
IS bardziej odważny wizerunek. Do nowych elementów stylizacji należy śmiało 
nakreślona klepsydra atrapy chłodnicy, silniej podkreślona wznosząca się linia 
boczna i światła LED przywodzące na myśl kamienie szlachetne. Wszystko to 
złożyło się na nowe wcielenie IS, jeszcze bardziej wyjątkowe niż dotąd”. 
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 NOWY IS  DESIGN

 WYRAZISTE 
SPO�RZENIE 
 WYRAFINOWANY SPORTOWY SEDAN 
DOPROWADZONY DO PERFEKC�I 
W SUPERNOWOCZESNYM TUNELU 
AERODYNAMICZNYM. 

 Projektanci i inżynierowie Lexusa zadbali o to, by piękno nowego IS nie było tylko 
powierzchowne. Poświęcili setki godzin i wykorzystali nasz supernowoczesny tunel 
aerodynamiczny w �aponii, doprowadzając model do perfekcji. Sam tunel również 
robi wrażenie. �est to stanowisko o wysokości około 22 m i długości 260 m, 
w którym można symulować wiatr o sile huraganu. Główny inżynier modelu IS, 
�unichi Furuyama, wraz ze swoim zespołem wprowadzał drobne zmiany podczas 
testów w tunelu: „Przy prędkości 100 km/h opór powietrza ma bardzo duży 
wpływ na osiągi samochodu. �ednak nawet podczas jazdy po mieście właściwości 
aerodynamiczne mogą wpłynąć zarówno na zużycie paliwa, jak i właściwości 
jezdne samochodu. Metoda, którą wybraliśmy, nie była może najłatwiejsza,
ale umożliwiła nam stworzenie jednego z najbardziej dopracowanych sedanów 
w historii motoryzacji”. 
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 NOWY IS  DYNAMIKA �AZDY

 INŻYNIERIA 
NA�WYŻSZE� 
KLASY 
 PRECYZ�A PROWADZENIA I NA�WYŻSZY 
POZIOM WYRAFINOWANIA W SAMOCHODZIE 
DOSTRO�ONYM PRZEZ „MISTRZA KIEROWNICY” 
LEXUSA. 

 Najpierw przez wiele miesięcy doskonaliliśmy układ kierowniczy i zawieszenie: 
nasi inżynierowie eksperymentowali z lżejszymi i zoptymalizowanymi elementami. 
Po próbach w naszym potężnym tunelu aerodynamicznym w �aponii prototyp 
nowego Lexusa IS trafił w ręce Yoshiaki Ito, „mistrza kierownicy” Lexusa, który
z wirtuozerią stroi samochody niczym instrumenty muzyczne. Pokonując 
niezliczone okrążenia na torach Fuji, Suzuka i Autopolis, nie spoczął, dopóki nie 
osiągnął idealnej równowagi między drogą, a samochodem. Niewystarczająca 
przyczepność na zakręcie? Yoshiaki zjeżdża z toru i wprowadza korektę ustawień, 
aby przyczepności nie zabrakło żadnemu z przyszłych użytkowników Lexusa IS. 
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 NOWY IS  LUKSUSOWE WNĘTRZE

 OMOTENASHI 
 NASZ SPORTOWY SEDAN, PRODUKOWANY 
W NA�CZĘŚCIE� NAGRADZANE� FABRYCE 
SAMOCHODÓW NA ŚWIECIE, OFERU�E 
NIEZRÓWNANY POZIOM KOMFORTU
I WYRAFINOWANIA. 

 Nowy IS wita swoich użytkowników w japońskim stylu „Omotenashi” zanim 
jeszcze zajmą miejsca w kabinie. Osoba zbliżająca się z kluczykiem jest witana 
podświetleniem wnętrza. Wewnątrz, gdy kierowca naciśnie przycisk START, 
jego fotel i kierownica dostosują się do indywidualnych ustawień. Całą drogę 
uprzyjemnia miękkie wykończenie w miejscu kontaktu z kolanami i skórzany 
podłokietnik, a w nocy wewnętrzna klamka drzwi jest delikatnie podświetlona. 
Siedząc w luksusowych skórzanych fotelach, można podziwiać ekskluzywne 
detale, takie jak wstawki Laser Cut z ciemnego drewna zdobionego laserowo 
i atrakcyjne, szczotkowane wykończenie instrumentów oraz konsoli centralnej. 
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 NOWY IS  ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

 WIDOCZNE 
DZIEŁO 
WYOBRAŹNI 
 DUŻY EKRAN MULTIMEDIALNY O PRZEKĄTNE� 
10,3 CALA, NAWIGAC�A LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION I SYSTEMY WSPOMAGA�ĄCE 
KIEROWCĘ. 

 Nowy sportowy sedan IS to nie tylko samochód przyjemny w prowadzeniu. 
To także idealne miejsce do pracy lub odprężenia w długiej podróży. Nawigacja 
Lexus Premium Navigation płynnie prowadzi na miejsce kolejnego spotkania, 
a miejska jazda jest bezstresowa dzięki takim rozwiązaniom, jak system 
monitorowania martwego pola (BSM), ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających 
z kierunku poprzecznego (RCTA) i system rozpoznawania znaków drogowych 
(TSR). A po pracy można — korzystając ze sterowania głosowego — zarezerwować 
stolik w restauracji lub włączyć odtwarzanie ulubionej muzyki z najwyższej klasy 
15-głośnikowego systemu audio Mark Levinson® Premium Surround. 
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 NOWY IS  INNOWACY�NE BEZPIECZEŃSTWO

 TECHNOLOGIA, 
KTÓRE� MOŻNA 
ZAUFAĆ 
 LEXUS SAFETY SYSTEM + ZAWCZASU WYKRYWA 
ZAGROŻENIA, KORZYSTA�ĄC Z KAMERY
I RADARU DZIAŁA�ĄCEGO W ZAKRESIE FAL 
MILIMETROWYCH. 

 Chcąc, by nowy IS był autem na wskroś innowacyjnym, wyposażyliśmy go
w pionierski system bezpieczeństwa Lexus Safety System +. W jego skład 
wchodzi układ ochrony przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, 
asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), automatyczne światła drogowe 
(AHB) poprawiające widoczność w nocy oraz aktywny tempomat (ACC),
który dopasowuje prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego. W razie kolizji 
kierowcę i pasażerów chroni osiem poduszek powietrznych, a czujniki w przednim 
zderzaku wykrywają zderzenie z pieszym i natychmiast inicjują automatyczne 
uniesienie maski silnika, by zminimalizować obrażenia osoby poszkodowanej. 
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 NOWY IS  �AKOŚĆ LEXUSA

 MISTRZOWIE 
TAKUMI 

 NAD �AKOŚCIĄ KAŻDEGO 
SPORTOWEGO SEDANA IS 
OPUSZCZA�ĄCEGO FABRYKĘ 
CZUWA�Ą MISTRZOWIE 
RZEMIOSŁA
W CHARAKTERYSTYCZNYCH 
BIAŁYCH RĘKAWICZKACH. 

 �AKOŚĆ. ZNAK 
ROZPOZNAWCZY 

LEXUSA 
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 Nowy IS produkowany jest, podobnie jak sedany GS i LS, w naszej obsypanej 
nagrodami fabryce Tahara przez wysoko wykwalifikowane zespoły pod kierunkiem 
mistrzów „Takumi”. Każdy Takumi ma co najmniej 25-letnie doświadczenie i jest 
ekspertem w wykrywaniu wszelkich, nawet najdrobniejszych niedoskonałości. 
Wystarczy dotknąć pięknie pozszywanej skóry lub wstawek aluminiowych
w stylu Naguri, by nie mieć wątpliwości, że Lexus IS to auto montowane
z sercem i mistrzowską precyzją. Nasza fabryka wyposażona jest w pomieszczenia 
bezpyłowe, a przed wejściem do nich pracownicy i goście muszą przejść przez 
dwie komory podciśnieniowe, by pozbyć się zanieczyszczeń ze specjalnych 
kombinezonów i z włosów. 

Przed nałożeniem dwóch finalnych powłok lakieru każdy Lexus IS jest ręcznie 
polerowany na mokro w celu usunięcia wszelkich przebarwień. Na koniec 
nadwozie powlekane jest „samonaprawiającym się” lakierem bezbarwnym, 
który chroni powłokę lakierniczą przed zarysowaniami, światłem i kwaśnym 
deszczem. Przed ostateczną jazdą próbną na odcinku 30 km mistrzowie Takumi 
w specjalnej „sali ciszy” sprawdzają, czy wszystko idealnie pracuje — polegając 
przy tym na własnym słuchu, doświadczeniu i czułym mikrofonie umieszczonym 
w strategicznym punkcie kabiny. 
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 PODWÓ�NA MOC 
HYBRYDY 

 DWADZIEŚCIA LAT
W AWANGARDZIE NAPĘDU 
HYBRYDOWEGO I PONAD 
1 MILION AUT Z NAPĘDEM 
HYBRYDOWYM LEXUS. 
A TO DOPIERO POCZĄTEK. 

 NOWY IS  PODWÓ�NA MOC HYBRYDY

 W PEŁNI HYBRY-
DOWY NAPĘD 

LEXUSA 
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 Przed dwudziestu laty inżynierowie Lexusa rozpoczęli 
prace nad napędem hybrydowym, dostrzegając 
niezwykły potencjał, jaki tkwi we współdziałaniu 
silnika benzynowego i elektrycznego. W roku 2004 
wprowadziliśmy do oferty pierwszy luksusowy 
samochód hybrydowy. Napęd Lexus Hybrid Drive, 
którego wszystkie większe podzespoły opracowujemy 
samodzielnie, jest konstrukcją stale rozwijaną, 
inteligentną i wszechstronną. Lexusy stanowią dziś na 
drogach zdecydowaną większość wśród luksusowych 
aut hybrydowych. Nasza oferta jest bardzo szeroka 

i wszechstronna, a niedawno do klienta trafił milionowy 
samochód z napędem hybrydowym Lexus. Nowy 
IS 300h wyposażony w ostatnie wcielenie napędu 
hybrydowego Lexus jeździ niezwykle płynnie,
a pod względem emisji substancji szkodliwych jest 
pojazdem wiodącym w swojej klasie. Zdolny jest 
pokonywać krótkie dystanse w bezemisyjnym trybie 
samochodu elektrycznego (EV), a doładowuje 
się w ruchu — zatem nie zmusza użytkownika 
do korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania, 
a chwilowo niski poziom naładowania akumulatora 

nie oznacza końca jazdy. Niepowtarzalny komfort 
użytkowania samochodu hybrydowego idzie w parze 
ze znaczącymi oszczędnościami, które wynikają 
z niższego poziomu emisji CO2, zużycia paliwa 
i mniejszych kosztów eksploatacji — a także istotnych 
korzyści podatkowych i niskiej utraty wartości. 
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 IS 200t: atrakcyjne czarne nadwozie, turbodoładowany 2-litrowy silnik benzynowy 
pod maską. Niskie zużycie paliwa i znakomite osiągi, które łatwo wykorzystać 
dzięki błyskawicznej reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia i dostępności 
momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów. 

 NOWY IS  GAMA
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 IS 200t F SPORT: turbodoładowany silnik w czerwonym nadwoziu z reflektorami 
Full LED, sportowo zestrojone zawieszenie F SPORT i odważniej nakreślony 
kształt klepsydry z przodu samochodu. Wewnątrz — wskaźnik przeciążenia
i ciśnienia doładowania oraz fotele F SPORT. 

 IS 300h: napęd Lexus Hybrid Drive z trybem samochodu elektrycznego (EV), 
nadwozie w kolorze srebrnym Titanium i fantastyczne reflektory Full LED. Każda
z wersji Lexusa IS 300h jest wyposażona w 8 poduszek powietrznych i opcjonalnie 
dostępna z systemem bezpieczeństwa Lexus Safety System +. 
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 NOWY IS  TURBODOŁADOWANY SILNIK BENZYNOWY

 IS 200t 
 TURBODOŁADOWANY SILNIK I 8-BIEGOWA 
PRZEKŁADNIA AUTOMATYCZNA Z ŁOPATKAMI 
DO ZMIANY BIEGÓW. 

 Nowy sportowy sedan IS 200t, wyposażony w zupełnie nowy 2-litrowy silnik 
benzynowy z turbodoładowaniem, rozwija moc 245 KM i zapewnia znakomitą 
dynamikę. Ten układ napędowy — zdolny błyskawicznie rozpędzić Lexusa do 
230 km/h (tam, gdzie jest to dozwolone) — już na etapie prac rozwojowych był 
poddawany morderczym testom. Po zakończeniu prób na dużych wysokościach 
w Górach Skalistych silnik trafił do naszego „obozu kondycyjnego” w �aponii. 
Tutaj inżynierowie Lexusa symulowali eksploatację w ekstremalnych temperaturach 
sięgających 45°C. Zwykle próby termiczne kończy się po dziesięciu sesjach, 
jednak IS 200t przeszedł aż 40 cykli, ponieważ chcieliśmy zyskać pewność,
że posłuży przez wiele lat nawet w skrajnych warunkach klimatycznych. 
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 IS 300h 

 NOWY IS  NAPĘD LEXUS HYBRID DRIVE

 LEXUS IS Z NA�POPULARNIE�SZYM NA 
ŚWIECIE NAPĘDEM HYBRYDOWYM, NALEŻY 
DO NA�OSZCZĘDNIE�SZYCH SPORTOWYCH 
SEDANÓW DOSTĘPNYCH DZIŚ NA RYNKU. 

 Napęd nowego Lexusa IS 300h stanowi połączenie 2,5-litrowego silnika 
benzynowego z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz silnika elektrycznego o dużej 
mocy. Innowacyjny system dostrajania brzmienia silnika — Active Sound Control 
— dba o to, aby spod maski dobiegały dźwięki godne sportowego samochodu. 
IS 300h jest autem bardzo dynamicznym, a mimo to w cyklu mieszanym 
zużywa zaledwie 4,2 l paliwa na 100 km* i emituje tylko 97 g CO2 na kilometr*.
W mieście można wybrać tryb samochodu elektrycznego (EV — Electric Vehicle), 
w którym pojazd w ogóle nie zużywa benzyny i nie emituje spalin. Przestrzeni na 
bagaże jest pod dostatkiem, ponieważ akumulator napędu hybrydowego zajmuje 
minimalną ilość miejsca pod podłogą bagażnika. 
* W przypadku IS 300h Elegance z pakietem Eco.     
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 NOWY IS  F SPORT

 GOTOWY 
NA EMOC�E 
 ELEMENTY STYLISTYCZNE F SPORT, UKŁAD 
KOREKC�I SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA AVS
I UKŁAD KIEROWNICZY DOSTRO�ONY DO 
�AZDY PO TORZE — BY �AZDA PRZYNOSIŁA 
WIĘCE� EMOC�I. 

 Nowe modele IS w wersji F SPORT mają jeszcze odważniejszą stylistykę, 
dedykowane 18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i niedostępną w innych 
wersjach ciemną kratkę o wzorze „F” na atrapie chłodnicy. Kierowca, siedząc
w sportowych fotelach w kolorze Dark Rose, za kierownicą F SPORT, ma przed 
sobą niesamowity zestaw wskaźników w stylu supersamochodu LFA. Dopełnieniem 
wnętrza są aluminiowe pedały i wstawki w stylu „Naguri” — wykorzystane po raz 
pierwszy w sportowym sedanie GS F i inspirowane japońskim rzemiosłem. Oba 
modele IS F SPORT zostały dostrojone przez „mistrzów kierownicy” Lexusa
i oferują nowy poziom przyjemności z jazdy. 
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 REWOLUCY�NA 
TECHNIKA 
 Nowy IS był najpierw testowany i doskonalony przy użyciu supernowoczesnego symulatora jazdy i tunelu aerodynamicznego,
a następnie poddawany ekstremalnym próbom na trzech różnych torach wyścigowych w �aponii. Na wszystkich etapach pracy 
główny inżynier modelu IS, �unichi Furuyama, podobnie jak cały zespół, ściśle współpracował z „mistrzem kierownicy” Lexusa, dążąc 
do stworzenia samochodu zwinnego, precyzyjnie reagującego na polecenia kierowcy i dającego mnóstwo radości z jazdy. 

 IS 200t 
 Ten zupełnie nowy turbodoładowany silnik Lexusa charakteryzuje się szybką 
reakcją na naciśnięcie pedału przepustnicy i wysokim momentem obrotowym 
oraz osiągami, które przyprawiają o zawrót głowy. Innowacyjnie rozwiązane 
sterowanie fazami rozrządu umożliwia przełączanie silnika między pracą
w cyklu Otto i cyklu Atkinsona, co przekłada się na niższe zużycie paliwa. Moc 
245 KM i moment obrotowy 350 Nm przekazywane są z silnika na koła przez 
wyrafinowaną 8-biegową przekładnię, która potrafi nawet dostosowywać zmiany 
biegów do chwilowych wartości przeciążeń działających na samochód. 

 IS 300h 
 Nowy IS 300h wyposażony jest w napęd hybrydowy stanowiący połączenie 
2,5-litrowego silnika benzynowego z silnikiem elektrycznym o dużej mocy. 
Ekonomiczny 4-cylindrowy silnik benzynowy działający w cyklu Atkinsona jest 
wyposażony w innowacyjny układ wtrysku bezpośredniego D-4S i podwójny 
układ zmiennych faz rozrządu VVT-i. By jeszcze bardziej ograniczyć zużycie 
paliwa i emisję substancji szkodliwych, zastosowano układ Start/Stop oraz układ 
odzyskiwania ciepła spalin. 
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 SELEKTOR TRYBU �AZDY 
 Korzystając z selektora trybu jazdy, kierowca może dostosować charakterystykę 
pojazdu do swoich preferencji. Tryb ECO zapewnia niski poziom emisji oraz zużycia 
paliwa. W trybie NORMAL, skonfigurowanym do codziennej jazdy, charakterystyka 
samochodu zapewnia idealną równowagę między oszczędnością a komfortem 
jazdy. Aby uzyskać bardziej dynamiczną charakterystykę układu napędowego, 
wystarczy przełączyć samochód w tryb SPORT. 

 WYTRZYMAŁA KONSTRUKC�A, WYRAFINOWANE 
ZAWIESZENIE 
 Swoją zwinność i doskonałe trzymanie się drogi IS zawdzięcza w dużej mierze 
wytrzymałości i sztywności nadwozia. �est ona rezultatem zastosowania licznych 
specjalistycznych technik produkcji, takich jak klejenie, laserowe zgrzewanie 
wkrętów i dodatkowe zgrzewanie punktowe. Przednie zawieszenie z podwójnymi 
wahaczami trójkątnymi (double wishbone) oraz wielowahaczowe zawieszenie 
tylne (oparte na konstrukcji zastosowanej w entuzjastycznie przyjętym sedanie 
GS) poprawiają zachowanie samochodu podczas jazdy na wprost i zwiększają 
przyczepność przy pokonywaniu zakrętów. 

 DOSKONAŁA AERODYNAMIKA 
 Nowy IS charakteryzuje się znakomitymi właściwościami aerodynamicznymi — 
za sprawą takich detali jak niemal płaski spód pojazdu oraz małe owiewki na 
słupkach przednich drzwi i tylnych światłach. Owiewki takie, zastosowane po raz 
pierwszy w bolidach wyścigowych Formuły 1, wytwarzają zawirowania powietrza, 
które „przyciągają” strugi powietrza do nadwozia, przez co szybko jadący IS 
płynniej przecina powietrze. Takie rozwiązanie nie tylko korzystnie wpływa na 
stabilność i komfort jazdy, lecz również przyczynia się do zmniejszenia zużycia 
paliwa i ograniczenia hałasu. 

 n  UKŁAD KOREKC�I SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS) 
 Siłą amortyzacji wszystkich czterech kół inteligentnie steruje układ korekcji 
sztywności zawieszenia, który aktywnie reaguje na stan nawierzchni i działania 
kierowcy. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia komfort jazdy, lecz także zwiększa 
stabilność na drodze — zwłaszcza podczas szybkiego pokonywania zakrętów. 

 n  Funkcja jest dostępna jako pakiet, tylko w IS 300h. 
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 ZAAWANSOWANE 
BEZPIECZEŃSTWO 

 l  AKTYWNY TEMPOMAT 
(ACC) 

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

 l  ASYSTENT 
ROZPOZNAWANIA 
ZNAKÓW DROGOWYCH 
(TSR) 

 Asystent rozpoznawania znaków 
drogowych (TSR) odczytuje znaki 
drogowe i wyświetla je w zestawie 
wskaźników. System TSR rozpoznaje 
znaki zgodne z Konwencją Wiedeńską 
(w tym znaki elektroluminescencyjne
i migające). 

 l  AUTOMATYCZNE 
ŚWIATŁA DROGOWE 
(AHB) 

 Kamera zamontowana za lusterkiem 
w kabinie umożliwia automatyczne 
przełączanie świateł drogowych na 
światła mijania. Rozwiązanie takie 
ogranicza ryzyko oślepienia innych 
uczestników ruchu, gdyby kierowca 
zapomniał o wyłączeniu świateł 
drogowych. 

 l  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. 
W określonych warunkach potrafi 
zatrzymać samochód. 

 l  WYKRYWANIE 
PIESZYCH 

 �edną z funkcji systemu ochrony 
przedzderzeniowej jest automatyczne 
hamowanie w razie wykrycia obiektu 
(np. pieszego) przed pojazdem. 
Rozwiązanie to — działające przy 
prędkości od około 30 do 80 km/h 
— aktywnie pomaga kierowcy uniknąć 
kolizji. 

 l  UTRZYMYWANIE 
PO�AZDU NA PASIE 
RUCHU (LKA) 

 System wspomagający utrzymywanie 
pojazdu na pasie ruchu działa
w oparciu o analizę obrazu z kamery 
zamontowanej za lusterkiem. 

 Nowego IS można zamówić z przełomowym systemem bezpieczeństwa Lexus Safety System +, w skład którego wchodzi system 
ochrony przedzderzeniowej (PCS), aktywny tempomat (ACC), system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA) 
oraz system automatycznego wyłączania świateł drogowych (AHB). 
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 OSIEM PODUSZEK POWIETRZNYCH 
 Oprócz niezwykle wytrzymałej klatki bezpieczeństwa 
pasażerów i kierowcę chroni zestaw ośmiu poduszek 
powietrznych. Kierowca i pasażer z przodu 
są chronieni czołowymi poduszkami powietrznymi 
napełnianymi dwustopniowo, poduszkami 
powietrznymi chroniącymi kolana oraz bocznymi 
poduszkami powietrznymi. Kurtynowe poduszki 
powietrzne pokrywają całą długość bocznych 
okien po obu stronach kabiny. Wszystkie pasy 
bezpieczeństwa, z wyjątkiem pasa na środkowym 
miejscu tylnym, są wyposażone w napinacze. Tak 
bogaty zestaw elementów podnoszących poziom 
bezpieczeństwa należy w nowym IS do wyposażenia 
standardowego. 

 n  SYSTEM MONITOROWANIA 
MARTWEGO POLA (BSM) 

 Radary zamontowane w tylnym zderzaku wykrywają 
pojazdy na sąsiednich pasach wjeżdżające w obszar 
niewidoczny w lusterkach bocznych. �eśli kierowca 
sygnalizuje zamiar zmiany pasa, a inny pojazd 
znajduje się właśnie w martwym polu, system 
monitorowania martwego pola natychmiast włącza 
sygnał ostrzegawczy w odpowiednim lusterku 
bocznym. 

 BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH 
 Maska nowego Lexusa IS w razie kolizji z pieszym 
unosi się, pochłaniając część energii uderzenia.
W odpowiedzi na sygnał z czujników zamontowanych 
w przednim zderzaku system nieznacznie unosi 
maskę, aby zwiększyć dystans między uginającą 
się blachą a twardymi elementami w komorze 
silnika. Rozwiązanie takie zmniejsza ryzyko urazów 
u pieszego. 

 n  OSTRZEŻENIE O PO�AZDACH 
NAD�EŻDŻA�ĄCYCH Z KIERUNKU 
POPRZECZNEGO (RCTA) 

 Funkcja RCTA okazuje się przydatna podczas cofania, 
na przykład na ruchliwym parkingu. Korzysta ona
z radaru systemu monitorowania martwego pola (BSM), 
wykrywając trudno widoczne pojazdy nadjeżdżające 
za samochodem z kierunku poprzecznego.
O obecności takiego pojazdu kierowca jest 
ostrzegany wizualnie w lusterkach bocznych oraz 
dodatkowo sygnałem dźwiękowym. 

 n  Funkcja jest dostępna jako opcja, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymaga dopłaty. 

 l  Element dostępny jest jako składnik pakietu Lexus Safety System +. 
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 STYL 
I TECHNIKA 

 n  16-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE 
STOPÓW LEKKICH 

 Obręcze kół z 5 szerokimi ramionami i opony 
205/55 R16. 

 n  18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE 
STOPÓW LEKKICH 

 Wieloramienne obręcze kół z oponami 225/40 
(z przodu) i 255/35 (z tyłu) R18. 

 n  17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE 
STOPÓW LEKKICH 

 Dostępne są nowe 17-calowe obręcze z 5 
podwójnymi ramionami i oponami 225/45 R17. Ich 
wzór i jasne wykończenie maszynowe podkreśla 
wyjątkowość nowego IS. 

 ¢  18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ ZE 
STOPÓW LEKKICH 

 Te obręcze z wieloramiennym wzorem przyciągają 
wzrok metalicznym wykończeniem i podkreślają 
dynamiczną osobowość tego sedana. 
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 REFLEKTORY BI-LED 
 Przednie reflektory LED, będące standardowym 
wyposażeniem wszystkich wersji Lexusa IS, 
zawierają źródło światła wspólne dla świateł mijania 
i drogowych. Ich dopełnieniem są charakterystyczne 
dla Lexusa światła do jazdy dziennej w kształcie 
podwójnej litery L. 

 n  REFLEKTORY FULL LED 
 Wyrafinowane reflektory w kształcie „L” pełnią 
zarówno funkcję świateł drogowych, jak i świateł 
mijania. By nie dało się ich pomylić z żadnymi innymi, 
podkreślono je charakterystycznymi dla Lexusa liniami 
świateł LED do jazdy dziennej. 

 ŚWIATŁA TYLNE LED 
 Trójwarstwowe tylne LED-y w kształcie „L” generują 
krystalicznie czyste oświetlenie, które podkreśla piękno 
pojazdu i zapewnia jego doskonałą widoczność dla 
innych kierowców. 

 DWIE KOŃCÓWKI UKŁADU 
WYDECHOWEGO 
 Zespół projektantów modelu IS opracował dla wersji 
IS 200t fantastyczny układ dwóch końcowych rur 
wydechowych, który podkreśla sportowe brzmienie 
turbodoładowanego silnika. 

 ODWAŻNIE NAKREŚLONA ATRAPA 
CHŁODNICY 
 Nowy IS ma charakterystyczną dla Lexusa 
atrapę chłodnicy o bardziej agresywnym kształcie 
klepsydry, który podkreśla sportową zadziorność 
samochodu i wizualnie obniża jego środek ciężkości, 
a jednocześnie płynnie przechodzi w powierzchnię 
maski. 

 n  ODCHYLANY I ODSUWANY 
SZYBERDACH 

 Nowego Lexusa IS można wyposażyć w elektrycznie 
odchylany i odsuwany szyberdach, za sprawą którego 
w kabinie pojawi się więcej światła i wrażenie większej 
swobody. 

 n  Funkcja jest dostępna jako opcja lub element pakietu, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymaga dopłaty. 

 ¢  Te elementy są dostępne jako akcesoria. 
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 KOMFORT PROWADZENIA I �AZDY 
 Przestronne wnętrze nowego IS, jak przystało na markę Lexus, zachwyca wysmakowanym wykończeniem i znakomitą jakością. Pozycja za kierownicą sprzyja 
sportowej jeździe i skupieniu na drodze, a przednie fotele zapewniają mocne podparcie boczne przy pokonywaniu ostrych zakrętów. 

 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
WNĘTRZA 



43

 PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA 
 Zwarta konstrukcja tylnego zawieszenia pozwoliła 
wygospodarować mnóstwo miejsca w przestrzeni 
bagażowej. Zmieszczą się tutaj trzy zestawy kijów 
golfowych i dwie małe torby sportowe albo cztery 
średniej wielkości walizki. 

 ELASTYCZNOŚĆ 60:40 
 Praktyczna składana kanapa dzielona w stosunku 
60:40 — będąca standardowym* wyposażeniem 
większości nowych modeli z rodziny IS — umożliwia 
łatwe transportowanie większych przedmiotów. 

 SKŁADANA TYLNA KANAPA 
 Po złożeniu całej tylnej kanapy zgrabny i elegancki 
sedan może przewozić znacznie większe bagaże*. 

 n  DEKOROWANE LASEROWO 
DREWNIANE WSTAWKI LASER CUT 

 Do grawerowania drewnianych elementów 
wykończeniowych nowego IS stosowana jest 
innowacyjna technologia laserowa. Wstawki
te wytwarzane są wyłącznie przez rzemieślników w 
fabryce fortepianów Yamaha, a ich charakterystyczną 
cechą jest odsłonięcie warstwy aluminium na liniach 
grawerowania. 

 n  KLIMATYZAC�A S-FLOW 
 Wydajna, dwustrefowa klimatyzacja jest także wysoce 
energooszczędna dzięki technologii S-Flow, która 
koncentruje jej działanie wyłącznie na zajętych 
miejscach. 

 DOTYKOWA REGULAC�A 
TEMPERATURY 
 W nowym sedanie IS zastosowano elektrostatyczne 
regulatory. Wystarczy musnąć je palcem, aby ustawić 
temperaturę we wnętrzu pojazdu. 

 n  Funkcja jest dostępna jako element pakietu, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymaga dopłaty. 

 * Uwaga: składana tylna kanapa dzielona w stosunku 60:40 jest standardowym wyposażeniem wszystkich wersji Lexusa IS z wyjątkiem IS 300h Elegance, gdzie dostępna jest jako element pakietu. 
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 POKRĘTŁO 
 Pokrętło sterujące na konsoli środkowej 
umożliwia kierowcy lub pasażerowi 
z przodu wygodne obsługiwanie 
głównych systemów i 7-calowego 
wyświetlacza. 

 WYŚWIETLACZ 
MULTIMEDIALNY LEXUS 
 Nowy IS jest standardowo wyposażony 
w wyświetlacz mult imedialny
z 7-calowym ekranem i pokrętłem 
służącym do sterowania systemem 
audio, klimatyzacją i monitorem 
przepływu energii. 

 6- LUB 10-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO PIONEER® 
 Do standardowego wyposażenia należy 6-głośnikowy system audio Pioneer®. 
W jego skład wchodzi tuner AM/FM z RDS, odtwarzacz CD oraz interfejs 
Bluetooth®. Bardziej rozbudowana wersja 10-głośnikowa zawiera tuner DAB
i odtwarzacz DVD i zapewnia bardziej wierną reprodukcję dźwięku. 

 MULTIMEDIA 

 n  15-GŁOŚNIKOWY SYSTEM AUDIO MARK LEVINSON® 
 Lexusa IS można zamówić z niezrównanym systemem audio Mark Levinson® 
Premium Surround, który dostarcza prawdziwie koncertowych wrażeń podczas 
słuchania muzyki lub oglądania filmów z płyt DVD. Piętnaście głośników dobranych 
specjalnie do Lexusa IS i indywidualnie dostrajanych generuje niesamowity cyfrowy 
dźwięk przestrzenny w konfiguracji 5.1. We wszystkich głośnikach zastosowano 
innowacyjną technologię GreenEdge™, która pozwala na uzyskanie dwukrotnie 
większej głośności przy tym samym zużyciu energii, natomiast nowy system 
automatycznej regulacji głośności dostosowuje wzmocnienie do poziomu nagrania 
każdego utworu. Przepięknie i precyzyjnie wykonane aluminiowe elementy 
sterujące nawiązują do wzornictwa systemów kina domowego Mark Levinson®. 
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 n  EKRAN MULTIMEDIALNY O PRZEKĄTNE� 10,3 CALA 
 Funkcjami dostępnymi na optymalnie ulokowanym dużym wyświetlaczu 
multimedialnym — o przekątnej 10,3 cala — można sterować 
głosowo lub za pomocą kontrolera Remote Touch. Tryb podzielonego 
ekranu umożliwia jednoczesny dostęp do dwóch kategorii informacji
i ustawień, np. nawigacji i klimatyzacji. 

 n  REMOTE TOUCH 
 Dotykowy interfejs Remote Touch nowej 
generacji, w którym do potwierdzania 
wyboru wystarczy jedno naciśnięcie, 
umożliwia użytkownikom intuicyjną 
obsługę centralnego wyświetlacza. 
Obsługa tego ergonomicznego 
interfejsu przypomina korzystanie
z myszy komputerowej. 

 n  SYSTEM NAWIGAC�I 
LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Wyświetla grafikę 3D i informacje
o interesujących miejscach (POI) oraz 
oferuje opcje, takie jak planowanie 
najbardziej ekologicznej trasy. 
Po zatrzymaniu pojazdu system 
wygeneruje nawet kod QR, który po 
wczytaniu do smartfona zamieni się
w pieszą instrukcję. 

 n  USŁUGI SIECIOWE 
LEXUSA 

 Nowy IS oferuje usługi nowej generacji, 
takie jak wyszukiwarka internetowa, 
Google Street View®, Panoramio® 
i informacje o ruchu drogowym. 
Możliwe jest nawet przesłanie 
do samochodowego systemu 
nawigacyjnego trasy z laptopa lub 
tabletu. 

 n  MONITOR ASYSTENTA 
PARKOWANIA 

 Po włączeniu biegu wstecznego obraz 
zza samochodu zostanie skierowany na 
standardowy wyświetlacz 7-calowy lub 
ekran multimedialny o przekątnej 10,3 
cala, na którym dodatkowo pojawią się 
linie ułatwiające parkowanie. 

 WIELOFUNKCY�NY 
WYŚWIETLACZ 
INFORMACY�NY 
 Między dwoma głównymi wskaźnikami 
umieszczony jest wyświetlacz 
o przekątnej 4,2 cala, w wysokiej 
rozdzielczości. Zapewnia on dostęp 
do szeregu różnych informacji o stanie 
pojazdu. Wyświetla na przykład imię, 
nazwisko, zdjęcie i numer telefonu 
osoby dzwoniącej. 

 n  Funkcja jest dostępna jako opcja lub element pakietu, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymaga dopłaty. 

  

 n  SYSTEM NAWIGAC�I 
LEXUS 

 Zawiera mapy Europy z grafiką 
trójwymiarową i działa na ekranie 
multimedialnym samochodu. Oprócz 
map z grafikami 3D oferuje między 
innymi powiadomienia o ograniczeniach 
prędkości, wskazówki co do wyboru 
pasa oraz dostęp do informacji o ruchu 
drogowym z systemu RDS-TMC. 
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 18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ 
ZE STOPÓW LEKKICH 
 5-ramienne obręcze kół z czarnym 
chromowanym wykończeniem 
podkreślają sportowe wyrafinowanie 
Lexusa IS. 

 CZARNE OBUDOWY 
LUSTEREK 
 Fabryczne czarne obudowy lusterek 
współgrają z dynamiczną sylwetką 
nowego Lexusa IS Black. 

 CZARNA 
WRZECIONOWATA ATRAPA 
CHŁODNICY 
 Nowa wersja IS Black zyskuje jeszcze 
bardziej wyrazisty wizerunek za sprawą 
przyciemnionej atrapy chłodnicy w 
kształcie charakterystycznej klepsydry. 

 IS BLACK 
 Nowe wersje IS 300h Black i IS 200t Black — inspirowane sportowymi autami sygnowanymi znakiem „F” — oferują ekscytujące 
połączenie dynamicznego designu zewnętrznego i stylowego wnętrza z atrakcyjnym dopełnieniem w postaci ciemnych 5-ramiennych 
obręczy kół o średnicy 18 cali. 
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 EKSKLUZYWNE WNĘTRZE 
 Całe wnętrze Lexusa IS Black — od obszytej skórą kierownicy po ekskluzywne wykończenie tkaniną/Tahara w dwóch odcieniach z kontrastującymi szwami — zachwyca 
niezrównaną jakością będącą znakiem rozpoznawczym Lexusa. Podgrzewane fotele przednie zapewniają mocne podparcie boczne na zakrętach i wygodną pozycję 
ciała w dłuższych podróżach. Aby zapewnić kierowcy i pasażerom jeszcze wyższy poziom komfortu, 2-strefowa elektronicznie sterowana klimatyzacja umożliwia 
precyzyjną regulację temperatury, a system nawigacji Lexus Premium Navigation współpracuje z najnowszymi usługami sieciowymi Lexus Connected Services. 
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 F SPORT 
 Nowe wersje IS 300h F SPORT oraz IS 200t F SPORT projektowane były przez ten sam zespół, który stworzył nasz supersamochód 
LFA i sportowe pojazdy ze znakiem „F”, dlatego wyraźnie czuje się w nich ducha tych fantastycznych pojazdów. Oba sedany IS F SPORT 
zachwycają ekskluzywną stylizacją i dynamicznym charakterem. Model IS 300h F SPORT można też zamówić z układem korekcji 
sztywności zawieszenia (AVS) oraz opcją trybu jazdy SPORT S+ dostarczającego jeszcze więcej sportowych emocji. 

 STYLIZAC�A F SPORT 
 Nowe wersje IS F SPORT mają jednoznacznie dynamiczny charakter podkreślony przez atrapę chłodnicy w kształcie klepsydry z kratką o specjalnym wzorze 
F SPORT. Dolny przedni spojler zawiera kanały do chłodzenia przednich tarcz hamulcowych, aerodynamiczne użebrowanie zwiększające siłę dociskającą pojazd 
do drogi oraz powiększoną kratkę dolnego wlotu powietrza. 
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 KOŁA/ZAWIESZENIE F SPORT 
 Dynamiczny wygląd 18-calowych obręczy kół ze 
stopów lekkich z podwójnymi ramionami inspirowany 
jest wzornictwem supersamochodu LFA. Zarówno 
przednie, jak i tylne zawieszenie oraz elektryczne 
wspomaganie układu kierowniczego są w nowym IS 
w wersji F SPORT specjalnie dostrojone pod kątem 
dynamicznej jazdy, lecz nie kosztem utraty komfortu. 

 KIEROWNICA F SPORT 
 Ujmując w dłonie kierownicę z logo F SPORT, 
kierowca doświadcza swoistego zespolenia
z samochodem. Dźwignia zmiany biegów F SPORT 
obszyta perforowaną skórą jest stylistycznie 
skomponowana z kierownicą, dodatkowo podkreślając 
sportowy charakter pojazdu. 

 LOGO F SPORT 
 Logo F SPORT, choć nie rzuca się w oczy, 
jednoznacznie potwierdza, że mamy do czynienia 
z samochodem wyjątkowym. Litera „F” pochodzi 
od miejsca narodzin i testów naszych sportowych 
samochodów F SPORT: toru Fuji położonego
u podnóża góry Fuji. 

 PERFOROWANE PEDAŁY SPORTOWE 
 Aluminiowe, perforowane pedały, którymi można 
dynamicznie operować bez obawy o poślizg 
podeszwy, odzwierciedlają sportowy rodowód 
wersji IS F SPORT. 

 WSKAŹNIKI F SPORT 
 Ten wyjątkowy, pojedynczy wskaźnik wykonany 
został w technologii TFT. Pomysł zastosowania 
ruchomego środkowego pierścienia wywodzi się 
z supersamochodu LFA. Gdy kierowca obsługuje 
system multimedialny, pierścień wskaźnika odsuwa 
się na bok, odsłaniając menu. 

 SPORTOWE FOTELE 
 Przednie fotele F SPORT produkowane są
z zastosowaniem technologii „pianki zintegrowanej”. 
Ta technologia produkcji wywodząca się ze świata 
sportów motorowych umożliwia bardziej precyzyjne 
wyprofilowanie siedzenia, a w efekcie — uzyskanie 
lepszego dopasowania i trzymania bocznego niż
w przypadku tradycyjnie tapicerowanych foteli. 
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 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
WE WSZYSTKICH WERS�ACH 
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE
I DYNAMIKA �AZDY
Aktywne światła stop
Układ hamulcowy, stabilizacji toru jazdy, kierowniczy i kontroli 
trakcji1
-  ABS / BAS / EBD / ECB (IS 200t) / ECB-R (IS 300h) / 

EPS / TRC / VSC
Selektor trybu jazdy
- tryby ECO/NORMAL/SPORT

Tryb EV (samochodu elektrycznego) w modelu IS 300h
Układ wspomagania ruszania przed wzniesieniem (HAC)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPWS)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE
Łącznie 8 poduszek powietrznych
-  kierowcy i pasażera z przodu: czołowe, boczne, chroniące 

kolana
- kurtyny na całej długości

Przełącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera 
z przodu
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów 
bezpieczeństwa z przodu
Mocowanie ISOFIX na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Maska silnika unosząca się w czasie kolizji (PUH)
Napinacze pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych 
fotelach zewnętrznych
Fotele przednie typu WIL (redukujące ryzyko urazów 
kręgosłupa szyjnego) z aktywnymi zagłówkami

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Lusterka boczne
- elektrycznie regulowane i podgrzewane
-  z wbudowanymi kierunkowskazami i oświetleniem miejsca 

wokół progów
Reflektory przednie
- światła mijania typu Bi-LED (mijania i drogowe)
-  z automatycznym poziomowaniem i spryskiwaczami 

ciśnieniowymi
Oświetlenie (LED):
- światła do jazdy dziennej
- tylne światła zespolone

Lakier z „samonaprawiającą się powłoką”
Przyciemniane szyby atermiczne z filtrem promieniowania 
ultrafioletowego (UV)
Szyby w drzwiach przednich ze szkła odprowadzającego 
wodę

ZABEZPIECZENIA
System antykradzieżowy
- immobilizer/czujnik wtargnięcia/syrena

Automatyczne blokowanie drzwi
Zamek drzwi z podwójną blokadą

SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACY�NE
I INFORMACY�NE
Kolorowy wyświetlacz informacyjny o przekątnej 4,2 cala
Zegar analogowy z białym podświetleniem LED
Interfejs Bluetooth® do telefonu komórkowego i systemu 
audio
Dwie formy prezentacji wskaźników (IS 300h)
Wskaźniki Optitron
Wskaźnik mocy (IS 300h)
Elementy sterowania na kierownicy
- audio/wyświetlacz/telefon/sterowanie głosowe

Dwa porty USB i gniazdo AUX

KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA
Gniazdo 12 V
Dostrajanie brzmienia silnika (ASC) (IS 300h)
Elektrycznie sterowane szyby, przód i tył
Przedni podłokietnik środkowy ze schowkiem 
i 2 regulowanymi
uchwytami na kubki
Przycisk START do uruchamiania samochodu
Dojazdowe koło zapasowe (IS 200t)
Zestaw naprawczy do opon (IS 300h)

 1  ABS = system zapobiegający blokowaniu kół / BAS = wspomaganie hamowania awaryjnego / EBD = elektroniczny system rozdziału siły hamowania / ECB = hamulce sterowane elektroniczne / ECB-R = hamulce regeneracyjne sterowane elektroniczne / 
EPS = elektryczne wspomaganie układu kierowniczego / TRC = kontrola trakcji / VSC = stabilizacja toru jazdy. 
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 WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
WEDŁUG WERS�I 
ELEGANCE
(dodatkowo względem wyposażenia 
standardowego)
Trójramienna kierownica wykończona skórą
- ręcznie regulowana w wielu płaszczyznach
- z łopatkami do zmiany biegów

6-głośnikowy system audio Pioneer®

- tuner AM/FM
- antena tunera radiowego wbudowana w tylną szybę
-  wbudowany w deskę rozdzielczą szczelinowy odtwarzacz 

CD
16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 szerokimi 
ramionami (IS 300h)
- opony 205/55 R16

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 podwójnymi 
ramionami (IS 200t)
- opony 225/45 R17

Elektronicznie sterowana klimatyzacja
-  1-strefowa/filtr świeżego powietrza z aktywnym trybem 

filtrowania pyłków
-  regulacja temperatury za pomocą dotykowych przycisków 

elektrostatycznych
Tapicerka foteli i wykończenie z tkaniny/Tahara
Ręcznie regulowane fotele przednie
- 6 parametrów regulacji foteli (kierowcy i pasażera)

Wstawki z czarnym metalizowanym lakierem
Wyświetlacz multimedialny Lexus
- 7-calowy wyświetlacz obsługiwany pokrętłem
-  uniwersalny wyświetlacz informacyjny i ekran centralny

z rozbudowanymi funkcjami
Fotele tylne, nieskładane (IS 300h)
Tylna kanapa dzielona 60:40 (IS 200t)
Lusterko wewnętrzne ręcznie ściemniane
Nakładki wewnętrzne na progi
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą

BLACK
(dodatki/różnice względem wyposażenia 
Elegance)
Tempomat
Elektronicznie sterowana klimatyzacja
- 2-strefowa
- z technologią S-Flow (tylko IS 300h)

Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z 5 szerokimi 
ramionami i czarnym wykończeniem chromowanym
- opony 225/40 (z przodu) i 255/35 (z tyłu) R18

Pakiet stylistyczny Black
- czarne lusterka boczne
- czarna wrzecionowata atrapa chłodnicy
-  niedostępne w innych wersjach dwukolorowe wykończenie 

z tkaniny/Tahara

F SPORT
(dodatki/różnice względem wyposażenia 
Elegance)
18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wzór F SPORT
- opony 225/40 (z przodu) i 255/35 (z tyłu) R18

Elektrycznie regulowane fotele przednie
- 8 funkcji regulacji

Elementy zewnętrzne charakterystyczne dla wersji F SPORT
-  bardziej wyrazista stylizacja wrzecionowatej atrapy 

chłodnicy
- zderzak przedni o bardziej aerodynamicznym kształcie
- charakterystyczna kratka o wzorze L
- logo umieszczone na błotnikach

Elementy wewnętrzne charakterystyczne dla wersji F SPORT
-  aluminiowe nakładki na progi przednich drzwi z inskrypcją 

„LEXUS”
- perforowane aluminiowe pedały sportowe
- wstawki pokryte srebrną metalową folią
-  kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte 

perforowaną skórą
-  wskaźniki z przesuwanym pierścieniem (inspirowany 

wskaźnikiem supersamochodu LFA)
- logo F SPORT na kierownicy

Fotele przednie F SPORT
- lepsze trzymanie boczne
- fotele wykonane w technologii pianki zintegrowanej

Podgrzewane fotele przednie
Oparcia dla kolan w przedniej części konsoli środkowej
Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowane 
elektrycznie

PRESTIGE
(dodatki/różnice względem wyposażenia 
Elegance)
15-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson®

- tuner DAB
- antena w kształcie płetwy rekina
-  wbudowany w deskę rozdzielczą szczelinowy odtwarzacz 

CD/DVD
18-calowe, wieloramienne obręcze kół ze stopów lekkich
- opony 225/40 (z przodu) i 255/35 (z tyłu) R18

Aluminiowe nakładki na wewnętrzną część progów
Lusterka boczne
- elektrycznie składane
- elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)

Elektrycznie regulowane fotele przednie
- 8 funkcji regulacji

Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
Wstawki drewniane Laser Cut
Miękkie oparcia dla kolan w przedniej części konsoli 
środkowej
Skórzana tapicerka foteli
System nawigacji Lexus Premium Navigation
-  uniwersalny wyświetlacz o przekątnej 10,3 cala 

obsługiwany za pomocą kontrolera Remote Touch
- zaawansowany system nawigacji obsługujący karty SD
-  usługi sieciowe Lexusa (Connected Services), wiele 

aplikacji1
Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowane 
elektrycznie
Pamięć (3 ustawienia)
- fotela kierowcy, kierownicy i lusterek bocznych

Czujniki parkowania (przód i tył)
Inteligentna karta (inteligentny kluczyk w postaci karty)
Kierownica regulowana elektrycznie w wielu płaszczyznach

 1 Szczegółowych informacji o dostępności usług sieciowych udzielają autoryzowane salony Lexusa. 
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 OPC�E I PAKIETY 
WYPOSAŻENIA 
OPC�E ELEGANCE BLACK F SPORT PRESTIGE
Podgrzewanie kierownicy — — o s
Podgrzewanie foteli przednich — o s s
Inteligentny kluczyk o o o s
Kluczyk w postaci „inteligentnej karty” o o o s
Czujniki parkowania z tyłu samochodu (4 czujniki) o o o —
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu samochodu (8 czujników) o o o s
Kamera cofania o o o s
Nawigacja GPS Lexus Navigation o o o —
System audio Mark Levinson — — o s
Roleta tylnej szyby regulowana elektrycznie o — o o
Elektryczny szyberdach o o o o
System monitorowania „martwego pola” BSM z RCTA — — o s
Przednie reflektory Full LED o o o s

PAKIETY ELEGANCE BLACK F SPORT PRESTIGE
Sense o — — s
Satisfaction o — — —
Fuji — — o —
Drive — o — s
Winter o o — —
Lexus Safety System + o o o o
GPS o o o s
Executive o — — —
View o — o o
Adaptacyjnego zawieszenia* — — o —
ECO^

1 o — — —

 — = niedostępne / o = dostępne na zamówienie jako opcja lub pakiet za dodatkową opłatą / s = standard

* Tylko IS 300h. 

 1 IS 300h z pakietem ECO może holować przyczepie o masie do 750 kg. Opcja nie obejmuje haka holowniczego ani innego sprzętu do holowania. 
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MULTIMEDIA
Pakiet GPS
-  Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM

z DAB, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników
-  System nawigacji GPS Lexus Premium Navigation

z Connected Services
- Interfejs Remote Touch
- Wyświetlacz multimedialny 10,3"
- Kamera cofania z asystentem parkowania
-  Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy 

(IS 300h)

WYGODA, KOMFORT I DYNAMIKA
Pakiet Sense
-  Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z systemem 

S-flow (IS 300h)
-  Obręcze kół ze stopów lekkich 17", 5 podwójnych ramion, 

opony 225/45 R17
- Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
- Wycieraczki szyby czołowej sterowane czujnikiem deszczu
- Tempomat
- Podgrzewane fotele przednie
-  Czujniki parkowania z tyłu i z przodu samochodu 

(8 sztuk)
- Składane oparcia tylnej kanapy (podział 60:40) (IS 300h)

Pakiet Satisfaction
-  Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z systemem 

S-flow (IS 300h)
-  Obręcze kół ze stopów lekkich 17", 5 podwójnych ramion, 

opony 225/45 R17
- Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
- Wycieraczki szyby czołowej sterowane czujnikiem deszczu
- Tempomat
- Podgrzewane fotele przednie
- Tapicerka skórzana ELITE z perforacją
-  Czujniki parkowania z tyłu i z przodu samochodu 

(8 sztuk)
- Składane oparcia tylnej kanapy (podział 60:40) (IS 300h)

Pakiet Executive
-  Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z systemem 

S-flow (IS 300h)
-  Obręcze kół ze stopów lekkich 17", 5 podwójnych ramion, 

opony 225/45 R17
- Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
- Wycieraczki szyby czołowej sterowane czujnikiem deszczu
- Tempomat
- Podgrzewane fotele przednie
- Tapicerka skórzana z perforacją
- Elementy wykończenia wnętrza Warm Metal
- Elektryczna regulacja przednich foteli
-  Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym podparciem 

lędźwiowym
- Składane oparcia tylnej kanapy (podział 60:40) (IS 300h)

Pakiet Drive
- Podgrzewane fotele przednie
- System inteligentny kluczyk
-  Czujniki parkowania z tyłu i z przodu samochodu 

(8 sztuk)

Pakiet Fuji
- Tapicerka skórzana F SPORT z perforacją
- Wentylowane fotele przednie
- Pamięć ustawień fotela kierowcy
-  Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy 

(IS 300h)
-  Lusterka zewnętrze fotochromatyczne z pamiecią, 

elektrycznie składane i podgrzewane
- Interfejs Remote Touch
- Wyświetlacz multimedialny 10,3"
- Kamera cofania z asystentem parkowania
-  System nawigacji GPS Lexus Premium Navigation 

z Connected Services
-  Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM 

z DAB, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników

Pakiet View
- Roleta szyby tylnej regulowana elektrycznie
- Elektryczny szyberdach

BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ
Pakiet Lexus Safety System +
- Aktywny tempomat (ACC)
- System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
- System automatycznych świateł drogowych (AHB)
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
- System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
- Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)

Pakiet ECO
- Zawieszenie ECO
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 UCHWYT DLA URZĄDZENIA iPAD® 
 Daje się pewnie zamocować w specjalnym złączu na tylnej stronie oparcia 
przedniego fotela i stanowi stabilną podstawę, na której pasażerowie mogą 
podczas podróży pracować z tabletem i oglądać na nim multimedia. Dostępny 
w wersji z zasilaniem i bez zasilania. 

 PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD 
 Przenośny odtwarzacz DVD z 7-calowym ekranem zapewnia pasażerom rozrywkę 
na długich trasach. Odtwarzacz współpracuje z różnymi nośnikami multimediów, 
w tym pamięciami USB, kartami SD i smartfonami (przez złącze AV), można 
go zamocować na specjalnym złączu w oparciu fotela. Po podłączeniu do 
odpowiedniego zasilacza można go nawet używać w domu. Dodatkowe złącze, 
moduł DVD i słuchawki bezprzewodowe dostępne są jako opcjonalne dodatki. 

 AKCESORIA 
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 POPRZECZKI DACHOWE 
 Lekka, aluminiowa konstrukcja 
stelaża dachowego jest wyposażona
w zamek i ma aerodynamiczny kształt 
ograniczający hałas powodowany 
przez opływające powietrze. Stelaż, 
który daje się łatwo instalować
i demontować, jest solidną podstawą 
dla szeregu opcjonalnych akcesoriów 
transportowych. 

 TYLNY SKŁADANY UCHWYT 
NA ROWER 
 Umożliwia bezpieczne transportowanie 
jednego lub dwóch rowerów. 
Nowoczesna ,  autonomiczna 
konstrukcja umożliwia odchylenie 
uchwytu z rowerem lub rowerami 
i uzyskanie dostępu do bagażnika. 
Ponadto uchwyt daje się składać, 
jest wygodny w instalacji, obsłudze
i przechowywaniu. 

 MATA DO BAGAŻNIKA 
 Wykonana z wytrzymałego, 
elastycznego tworzywa, ze wzorem 
antypoślizgowym i zgrubieniem na 
brzegach. Skutecznie chroni tapicerkę 
przedziału bagażowego przed błotem, 
piaskiem i rozlanymi cieczami. 

 TYLNY UCHWYT NA ROWER 
 Lekka, stalowa konstrukcja ze stali
o wysokiej wytrzymałości, przeznaczona 
do bezpiecznego przewożenia 
jednego lub dwóch rowerów. Uchwyt 
wyposażony jest w zamek, światła
i ramkę na tablicę rejestracyjną oraz 
gniazdo 7- lub 13-stykowe. 

 UCHWYT NA ROWER 
 Do mocowania na stelażu dachowym 
Lexusa. Lekka konstrukcja wyposażona 
w zamek i specjalne uchwyty do 
mocowania kół i ramy roweru. Uchwyt 
ramy można regulować wygodnie na 
wysokości dachu samochodu. 

 LISTWA OCHRONNA 
TYLNEGO ZDERZAKA 
 To akcesorium chroni lakier tylnego 
zderzaka przed zarysowaniami 
podczas załadunku i rozładunku 
bagażnika — by IS przez wiele lat 
wyglądał jak nowy. 

 PODŚWIETLANE NAKŁADKI 
NA PROGI 
 Nakładki na progi Lexusa są 
stylowym dodatkiem wzbogacającym 
wnętrze pojazdu, a jednocześnie 
skutecznie chronią lakier na progach. 
Wizualny efekt, jaki daje wykończenie 
ze szczotkowanego aluminium, 
wzmocniony jest przez subtelne 
podświetlenie logo. 

 HAK HOLOWNICZY 
 Przekazuje siłę pociągową i hamującą 
między przyczepą a pojazdem, 
minimalizując obciążenie ich konstrukcji. 
Uciąg wynosi 1500 kg w przypadku 
samochodów benzynowych i 750 kg 
w przypadku hybrydowych. Wystającą 
część haka, gdy nie jest używana, 
można złożyć za zderzak. Instalacja 
elektryczna samochodu jest chroniona 
przed skutkami ewentualnych zwarć. 



56

 INDYWIDUALIZAC�A 
WNĘTRZA 

 1   Tkanina/Tahara jest standardowym wyposażeniem w wersjach Elegance, Black i F SPORT. W modelu IS 300h w wersji Elegance z kanapą tylną bez możliwości składania dostępna jest tylko czarna tapicerka. W wypadku zamówienia kanapy składanej 
w stosunku 60:40 w modelu IS 300h Elegance dostępna jest także tapicerka beżowa Chateau. W wersji Black dostępna jest tapicerka Nuance Black. W wersji F SPORT dostępna jest tapicerka czarna lub czerwona.

2 Tapicerka skórzana jest standardowym wyposażeniem w wersji Prestige.
3 Tapicerka skórzana F SPORT ma unikatowy wzór i kolory. �est dostępna w pakiecie Fuji.
4 W wersjach Elegance i Black standardem są wstawki Black Metal.
5 Standardem w wersji F SPORT są wstawki Wedge Metal.

Na ilustracjach zamieszczonych na kolejnych 3 stronach przedstawiono wybrane spośród dostępnych kombinacji wyposażenia wnętrza. Pracownicy lokalnego autoryzowanego salonu Lexusa chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji. 

 WYKOŃCZENIE TKANINĄ/TAHARA1 

 Czarny  Czarny
Nuance Black 

 Beżowy Chateau 

 Czarny  Czarny  Czerwony Dark 
Rose F SPORT 

 Black Metal  Laser Cut 

 Czerwony Dark 
Rose F SPORT 

 Noble Brown  Beżowy Chateau 

 Warm Metal  Wedge Metal  Naguri 
Aluminium 

 TAPICERKA SKÓRZANA F SPORT3  TAPICERKA SKÓRZANA2 

 ELEMENTY OZDOBNE4  WSTAWKI F SPORT5 
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 Tapicerka Nuance Black i wstawki Black Metal 
 (Black) 

 Czarna tkanina i wstawki Black Metal 
 (Elegance) 

 Tkanina w kolorze beżowym Chateau i wstawki Black Metal  
 (Elegance) 
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 Czarna tkanina i wstawki Wedge Metal 
 (F SPORT) 

 Tkanina w kolorze Dark Rose i wstawki Wedge Metal 
 (F SPORT) 

 Czarna skóra ze wstawkami Naguri Aluminium 
 (F SPORT) 

 Skóra Dark Rose ze wstawkami Naguri Aluminium 
 (F SPORT) 

 INDYWIDUALIZAC�A 
WNĘTRZA  
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 Skóra w kolorze Noble Brown ze wstawkami Laser Cut zdobionymi laserowo 
 (Prestige) 

 Czarna skóra i wstawki Warm Metal 
 (Pakiet Executive) 

 Skóra w kolorze beżowym Chateau i wstawki Warm Metal 
 (Pakiet Executive) 
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 KOLORY 
NADWOZIA 

 BIAŁY F (083)̂2 

 WUKLANICZNY GRAFIT METALIK (1H9) 

 KWARCOWA BIEL (085)̂3 

 SATYNOWY SREBRNY METALIK (1�4) 

 SREBRNY TITANIUM METALIK (1�7)  CZARNY (212)1 
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 GRANATOWY METALIK (8X5)̂3 

 PŁOMIENNY CZERWONY (3T2)1 

 BURGUNDZKI CZERWONY METALIK (3R1) 

 SZAFIROWY NIEBIESKI METALIK (8X1)̂2 

 CZARNY OBSYDIAN METALIK (223) 

 1 Kolor jednolity.
2 Kolor dostępny tylko w wersji F SPORT.
3 Kolor niedostępny w wersji F SPORT. 
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 DANE 
TECHNICZNE 

 1 Pierwsza wartość odnosi się do samochodów wyposażonych w koła 17'. Druga wartość - 18’.

*  Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek 
europejski. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na 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.).

Prezentowane tutaj informacje są oparte na wstępnych danych producenta i mogą ulec zmianie. 
Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanych dilerów Lexusa i/lub na stronie www.lexus-polska.pl. 

IS 200t
DANE OGÓLNE

Moc maksymalna (KM/kW) 245 / 180

Emisja CO2 (g/km)* 162 / 1671

0–100 km/h (s) 7

Prędkość maksymalna (km/h) 230

Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cx) 0,28

SILNIK

Pojemność skokowa (cm^

3) 1998

Cylindry/zawory R4 / 16

Moc maksymalna (KM/kW przy obr./min) 245 / 180 przy 5800

Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min) 350 przy 1650-4400

ZUŻYCIE PALIWA*

Cykl miejski (l/100 km) 9,2 / 9,41

Cykl pozamiejski (l/100 km) 5,8 / 5,91

Pojemność zbiornika paliwa (l) 7,0 / 7,21

MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita 2125

Masa własna pojazdu (min.–maks.) 1590-1680

Masa przyczepy (maks. z hamulcem) 1500

Masa przyczepy (maks. bez hamulca) 750

PO�EMNOŚCI (l)

Pojemność zbiornika paliwa 66

Pojemność bagażnika 480



IS 200t

IS 200t

63

 Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.

1 Liczba dotyczy IS 200t z 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. Z 18-calowymi obręczami ze stopów lekkich wartość wynosi 1540. 
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 DANE 
TECHNICZNE 

 1 1. liczba dotyczy modelu IS 300h w wersji Elegance z pakietem ECO, z 16-calowymi obręczami kół. 2. liczba dotyczy wszystkich innych wersji wyposażenia Lexusa IS 300h, niezależnie od wielkości kół.
2  W odniesieniu do modelu IS 300h podano różne wartości obowiązujące w zależności od wersji wyposażenia i wielkości obręczy kół. 1. liczba dotyczy IS 300h w wersji Elegance z pakietem ECO, z 16-calowymi obręczami. Pozostałe wartości dotyczą 

wszystkich innych wersji wyposażenia IS 300h i obowiązują w zależności od wielkości kół. 2. liczba dotyczy samochodu z 16-calowymi obręczami kół. 3. liczba dotyczy samochodu z 17-calowymi obręczami kół. 4. liczba dotyczy samochodu z 18-calowymi 
obręczami kół.

3 Nie dotyczy IS 300h Elegance z pakietem ECO. Dotyczy wszystkich pozostałych wersji wyposażenia IS 300h.

*  Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek 
europejski. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na 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.).

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

IS 300h
DANE OGÓLNE

Moc maksymalna (KM/kW) 223 / 164

Emisja CO2 (g/km)* 97 / 99 / 101 / 1072

0–100 km/h (s) 8,3 / 8,41

Prędkość maksymalna (km/h) 200

Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cx) 0,25 / 0,261

SILNIK

Pojemność skokowa (cm^

3) 2494

Cylindry/zawory R4 / 16

Moc maksymalna (KM/kW przy obr./min) 181 / 133 przy 6000

Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min) 221 przy 4200-5400

SILNIK ELEKTRYCZNY

Rodzaj Silnik asynchroniczny na prąd przemienny, z magnesem stałym

Moc maksymalna (KM/kW) 143 / 105

Maks. moment obrotowy (Nm) 300

ZUŻYCIE PALIWA*

Cykl miejski (l/100 km) 4,3 / 4,4 / 4,5 / 4,72

Cykl pozamiejski (l/100 km) 4,4 / 4,4 / 4,5 / 4,82

Cykl mieszany (l/100 km) 4,2 / 4,3 / 4,3 / 4,62

MASA (kg)

Dopuszczalna masa całkowita 2130 / 21451

Masa własna pojazdu (min.–maks.) 1620-1680 / 17201

Masa przyczepy (maks. z hamulcem) 7503

Masa przyczepy (maks. bez hamulca) 7503

PO�EMNOŚCI (l)

Pojemność zbiornika paliwa 66

Pojemność bagażnika 450



IS 300h

IS 300h

65

 Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.

1 liczba dotyczy IS 300h z 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. Z 18-calowymi obręczami ze stopów lekkich wartość wynosi 1540. 
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 LEXUS I TROSKA 
O KLIENTA 

 U NAS KAŻDY KLIENT �EST 
OCZEKIWANYM GOŚCIEM. 

 OMOTENASHI: 
FILOZOFIA LEXUSA 

 NOWY IS  LEXUS CARE



 W duchu “Omotenashi” — 	apońskiej tradycji 
gościnności, która jest inspiracją dla całej naszej 
filozofii obsługi — Lexus zawsze stara się traktować 
każdego klienta tak, jak traktuje się gościa w swoim 
własnym domu. 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. 

Zawsze staramy się pójść o krok dalej i dać klientowi 
więcej, niż oczekuje. Tak jest dziś i tak było zawsze 
w historii marki Lexus, która zaczęła się w 1989 roku 
wprowadzeniem na rynek flagowego sedana LS 
400. 	esteśmy przekonani, że dbając o samochód, 
dbamy jednocześnie o klienta, a słuszność tej filozofii 
potwierdzają liczne nagrody, które marka Lexus 
zdobyła od początku istnienia. 

W naszych salonach staramy się odczytywać 
i wyprzedzać potrzeby klientów, stwarzając atmosferę 
ciepłego przyjęcia i odprężenia w finezyjnym 
otoczeniu. 



 NOWY IS 

 POZNA� 
NOWEGO 
LEXUSA IS 
 Zapraszamy na jazdę testową do najbliższego dilera samochodów Lexus.

Więcej informacji o IS:
www.lexus-polska.pl
www.facebook.com/lexuspolska
www.youtube.com/lexuspolska 

 Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji 
pojazdów. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 
2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie wyposażenia 
i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu. 

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, aż po wycofywanie zużytych 
pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat wymagań wynikających z przepisów 
o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

Wydrukowano w Europie, październik 2016 
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