NOWY LEXUS RC

POZNA BLIŻE
NOWEGO RC
Więcej informacji o nowym Lexusie RC można znaleźć na stronach:
www.nowy-rc.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, czerwiec 2017.
POBIERZ Z

Pobierz aplikację na telefon lub tablet i ścigaj się na torze Ascari,
gdy tylko przyjdzie ci ochota.

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 w ciągu 25 lat swojego istnienia.

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.
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NOWY LEXUS RC

WPROWADZENIE

„STWORZYLIŚMY SPORTOWE COUPÉ, KTÓRE FANTASTYCZNIE
SIĘ PREZENTUE, A WEWNĄTRZ ROZPIESZCZA APOŃSKĄ
GOŚCINNOŚCIĄ W DUCHU «OMOTENASHI»”.
unichi Furuyama, główny inżynier modelu RC

CREATING
AMAZING
Trzymając w dłoniach misternie obszytą sportową kierownicę, kierowca nowego
Lexusa RC może w pełni docenić jego znakomite przyspieszenie i precyzję
prowadzenia. To przełomowe sportowe coupé, projektowane na torze wyścigowym
Nürburgring, który uważany jest za najtrudniejszy na świecie, zawdzięcza wiele
swoich zalet wyjątkowo sztywnej konstrukcji nośnej nadwozia. W połączeniu
ze sportowo zestrojonym zawieszeniem i innowacyjnymi układami napędowymi
pozwoliła ona na uzyskanie właściwości jezdnych będących klasą samą dla
siebie — i dostarczających kierowcy niezapomnianych wrażeń. azda tym autem
po prostu zachwyca.
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WPROWADZENIE

NOWY
LEXUS RC
06

HYBRYDOWY LEXUS RC 300h CZY BENZYNOWY
TURBODOŁADOWANY RC 200t? A MOŻE EDEN
Z NICH W DYNAMICZNE WERSI F SPORT?

Niełatwo w historii motoryzacji i na współczesnym rynku znaleźć sportowe coupé,
które zostało stworzone od podstaw i nie przypomina swojego odpowiednika
w wersji sedan. RC to auto, które przyprawia o mocniejsze bicie serca
i niezrównany przykład połączenia wyjątkowego wzornictwa, najwyższej jakości
wykonania oraz zaawansowanych technologii. Lexus RC z innowacyjnym napędem
w pełni hybrydowym lub turbodoładowanym silnikiem benzynowym zapewnia
wyjątkową szybkość reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia — w połączeniu
z zaskakującą zwinnością.

Zastosowano w nim szereg intuicyjnych, ergonomicznych i bezpiecznych
rozwiązań, takich jak touchpad do obsługi multimediów i system ochrony
przedzderzeniowej. By nowy RC F SPORT jeździł jeszcze dynamiczniej i dostarczał
sportowych wrażeń, wyposażono go w układ korekcji sztywności zawieszenia
(AVS), 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich i kierownicę F SPORT.
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NOWY LEXUS RC

WYGLĄD

STWORZONY, BY
PROWOKOWAĆ
AWANGARDOWA STYLIZACA, ODWAŻNY
KSZTAŁT KLEPSYDRYCZNE ATRAPY
CHŁODNICY, PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA LED
W KSZTAŁCIE LITERY L.
Szerokie, niskie, dynamiczne coupé zwraca na siebie uwagę dużą atrapą chłodnicy
w typowym dla Lexusa kształcie klepsydry, a połyskujący lakier nanoszony jest
przy zastosowaniu nowych technologii, na nadwozie wyrzeźbione z artystyczną
pasją. Reflektory Full LED L-Shape błyszczą niczym diamenty, a światła drogowe
i mijania korzystają z tego samego źródła. Niepowtarzalny charakter samochodu
podkreślają światła LED do jazdy dziennej, także ukształtowane w charakterystyczne
„L”. Dopełnieniem kuszącego wizerunku Lexusa RC są tylne światła typu LED
w kształcie lexusowej litery L oraz niebanalne 18- lub 19-calowe obręcze kół
ze stopów lekkich.
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NOWY LEXUS RC

DYNAMIKA AZDY

WYRAFINOWANE
COUPÉ
ZA KIEROWNICĄ NOWEGO LEXUSA RC CIESZY
KAŻDY ZAKRĘT I KAŻDA SERPENTYNA.
Nowy RC, projektowany i dostrajany na morderczym torze Nürburgring
z udziałem mistrzów kierownicy Lexusa — tych samych, którzy do perfekcji
doprowadzili nasz supersamochód LFA — oferuje niezapomniane wrażenia
z jazdy. Swoją zwinność auto zawdzięcza stosunkowo niewielkiemu rozstawowi
osi i wyjątkowej sztywności konstrukcji nadwozia, które wytwarzane jest przy
użyciu najnowocześniejszych technologii klejenia i laserowego zgrzewania.
Wielowahaczowe zawieszenie tylne i zawieszenie przednie typu Double Wishbone,
w połączeniu ze sportową charakterystyką aerodynamiczną całego samochodu,
dostarcza wyjątkowych wrażeń z jazdy. Korzystając z selektora trybu jazdy,
kierowca może dopasować charakterystykę Lexusa RC do swojego nastroju,
a najnowszy system VDIM dba o stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy
z dużymi prędkościami.
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NOWY LEXUS RC

LUKSUSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

AWANGARDOWE
OTOCZENIE
WYSMAKOWANY KOKPIT ZWRÓCONY DO
KIEROWCY, SPORTOWE FOTELE ZE SKÓRZANĄ
TAPICERKĄ, PODGRZEWANA KIEROWNICA
I WSTAWKI Z DREWNA „SHIMAMOKU”.
Pięknie wykonane sportowe fotele ze skórzaną tapicerką dają wyjątkowe poczucie
pełnego zespolenia z samochodem. W Lexusie RC, produkowanym w naszych
renomowanych zakładach Tahara, nietrudno dostrzec elementy nawiązujące
do tradycji japońskiego rzemiosła. Takie jak na przykład forniry „shimamoku”,
które powstają w dziale firmy Yamaha zajmującym się produkcją fortepianów.
Miękka tapicerka, dokładny zegarek analogowy i nastrojowe oświetlenie wnętrza
diodami LED to elementy podkreślające luksusowy charakter, natomiast tylna
kanapa składana w stosunku 60:40 czyni ze sportowego coupé auto bardzo
praktyczne.
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NOWY LEXUS RC

NAPĘD W PEŁNI HYBRYDOWY

RC 300h

PIERWSZE NA ŚWIECIE LUKSUSOWE COUPÉ
Z NAPĘDEM W PEŁNI HYBRYDOWYM.
Nowy Lexus RC 300h to nie tylko jeden z najelegantszych sportowych
samochodów coupé w historii, lecz także jako pierwszy w tej klasie wyposażony
w napęd w pełni hybrydowy. RC 300h z napędem hybrydowym Lexus drugiej
generacji dostarcza mnóstwa przyjemności z jazdy, zużywając tylko 4,9 litra*
paliwa na 100 km przy emisji CO2 na poziomie zaledwie 113 g/km*. Kierowca
ma też do dyspozycji tryb samochodu elektrycznego (EV — Electric Vehicle),
w którym samochód porusza się niemal bezgłośnie i nie zużywa paliwa — przy
zerowym poziomie emisji substancji szkodliwych. Przestrzeni na bagaże jest pod
dostatkiem, ponieważ akumulator napędu hybrydowego zajmuje minimalną ilość
miejsca pod podłogą bagażnika.
* Dane w cyklu mieszanym, dotyczą modelu RC 300h w wersji wyposażenia Elegance z 18-calowymi obręczami kół
należącymi do wyposażenia standardowego.
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NOWY LEXUS RC

TURBODOŁADOWANY SILNIK BENZYNOWY

RC 200t
MOC WRAŻEŃ: TURBODOŁADOWANY SILNIK
I WYRAFINOWANA 8-BIEGOWA PRZEKŁADNIA
AUTOMATYCZNA.
Nowe sportowe coupé RC 200t błyskawicznie się rozpędza i pewnie
pokonuje zakręty przy wysokich prędkościach. Za kierownicą do głosu
dochodzą niezrównane własności jezdne samochodu, który daje się prowadzić
z idealną precyzją za sprawą sportowej charakterystyki aerodynamicznej
i wielowahaczowego tylnego zawieszenia. Całkowicie nowy, 2-litrowy silnik
benzynowy z turbodoładowaniem rozwija moc 245 KM, która swobodnie
wystarczy, by rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i osiągnąć
prędkość maksymalną 230 km/h (w miejscach, gdzie pozwalają na to przepisy
ruchu drogowego). Aby silnik działał idealnie równo i płynnie, montowany jest
w środowisku bezpyłowym. Zadbano także o atrakcyjne brzmienie, wyposażając
samochód w odpowiednio dostrojony układ wydechowy z dwiema końcówkami.
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NOWY LEXUS RC

F SPORT

SATYSFAKCA
I STYL
TRYB SPORT S+ W SPORTOWYCH WERSACH
F SPORT POWODUE PRZESTROENIE UKŁADU
KOREKCI SZTYWNOŚCI ZAWIESZENIA (AVS)
I WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO NA
BARDZIE DYNAMICZNĄ CHARAKTERYSTYKĘ.
Wersje RC 300h F SPORT i RC 200t F SPORT z poszerzoną klepsydryczną
atrapą chłodnicy i oryginalną kratką F w jej wlocie powietrza mają także
niespotykane w innych wersjach 19-calowe obręcze kół. Wewnątrz kierowcę witają
przyrządy w stylu znanym z supersamochodu LFA. Dopełnieniem sportowego
wnętrza jest oryginalna kierownica F SPORT, ekskluzywne fotele sportowe
ze skórzaną tapicerką w kolorze Dark Rose, aluminiowe pedały i metaliczne
wstawki ozdobne. Obie wersje Lexusa RC F SPORT wyposażone są w układ
kierowniczy i zawieszenie sprzyjające dynamicznej jeździe, a prowadząc je, ma się
poczucie pełnej kontroli nad sytuacją i mnóstwo frajdy. Z myślą o jeszcze lepszych
właściwościach podczas dynamicznej jazdy Lexus RC 200t F SPORT może
zostać wyposażony w mechanizm różnicowy Torsen® o ograniczonym poślizgu.
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NOWY LEXUS RC

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

ZACHĘCAĄCE
POWITANIE
APOŃSKIE POWITANIE „OMOTENASHI”,
A W TLE BRZMIENIE 17-GŁOŚNIKOWEGO
SYSTEMU AUDIO MARK LEVINSON®.
Wystarczy zbliżyć się do Lexusa RC, mając kluczyk w kieszeni, a obie klamki drzwi
zostaną zapraszająco podświetlone. Po dotknięciu klamki następuje odblokowanie
drzwi. Szlachetnej formy drzwi i klamki nie zaburza otwór na mechaniczny
kluczyk. We wnętrzu kabiny o komfort kierowcy i jego pasażerów dba wydajna
i energooszczędna klimatyzacja, której działaniem można sterować za pomocą
przycisków elektrostatycznych na konsoli centralnej. RC to także doskonałe
miejsce do słuchania muzyki z 17-głośnikowego systemu Mark Levinson®
Premium Audio. Dźwięk w układzie 7.1-kanałowym, o jakości typowej dla kina
domowego, jest poddawany cyfrowej obróbce w technologii Clari-Fi™, która
odbudowuje składniki utracone w wyniku kompresji cyfrowej w formacie MP3.
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NOWY LEXUS RC

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

INTELIGENTNY
PUNKT WIDZENIA
7-CALOWY WYŚWIETLACZ MULTIMEDIALNY,
INTUICYNY TOUCHPAD DO STEROWANIA
NAWIGACĄ LEXUS PREMIUM NAVIGATION.
System nawigacji nowego Lexus RC zapewnia kierowcy doskonałą orientację
na drogach Europy. Za pomocą innowacyjnego, nowego touchpada kierowca
lub pasażer na przednim fotelu może intuicyjnie obsługiwać systemy pojazdu na
7-calowym wyświetlaczu multimedialnym. Ten sam wyświetlacz pełni rolę monitora
asystenta parkowania ułatwiającego cofanie. Nawigacja Lexus Premium Navigation
zachwyca grafiką 3D i potrafi nawet wygenerować kod QR dla smartfonu,
by pomóc dojść na piechotę od zaparkowanego samochodu do miejsca
docelowego. Lexus RC jest wyposażony w najnowsze usługi sieciowe, takie
jak wyszukiwarka internetowa, Google Street View®, Panoramio® i informacje
o ruchu drogowym.
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NOWY LEXUS RC

INNOWACE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZY POZIOM
OCHRONY
BEZPIECZNA AZDA W COUPÉ Z SYSTEMEM
OCHRONY PRZEDZDERZENIOWE I KOMPLETEM
OŚMIU PODUSZEK POWIETRZNYCH.
Nowy RC, wyposażony w zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu
(VDIM) i potężne wentylowane hamulce tarczowe, pomaga kierowcy unikać
zagrożeń. System ochrony przedzderzeniowej — z radarem działającym w zakresie
fal milimetrowych — wykrywa obiekty przed pojazdem, a w sytuacji zagrożenia
samoczynnie włącza hamulce i napina pasy bezpieczeństwa. eśli zaś dojdzie
do kolizji, kierowcę i pasażerów chronić będzie mocna klatka bezpieczeństwa,
i osiem poduszek powietrznych.
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NOWY LEXUS RC

AKOŚĆ LEXUSA

NIENAGANNE
WYKOŃCZENIE
28

MISTRZOWIE LEXUSA NADZORUĄ PRODUKCĘ
I W SPECALNE „SALI CISZY”, W BIAŁYCH
RĘKAWICZKACH WNIKLIWIE KONTROLUĄ
AKOŚĆ KAŻDEGO EGZEMPLARZA RC ZANIM
OPUŚCI FABRYKĘ.

Nowy RC produkowany jest w naszych renomowanych zakładach Tahara,
z udziałem mistrzów Takumi. Każdy z nich ma co najmniej 25-letnie doświadczenie
i jest ekspertem w wykrywaniu wszelkich, nawet najdrobniejszych niedoskonałości.
Efekty pracy mistrzów Takumi są widoczne i odczuwalne, gdy tylko dotkniemy
precyzyjnie obrobionych, aluminiowych przycisków systemu audio lub idealnie
zszytej skórzanej tapicerki. Perfekcyjne wykończenie błyszczącej powłoki
lakierniczej jest rezultatem pieczołowitego, ręcznego piaskowania na mokro. Przed
ostateczną jazdą próbną 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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DYNAMIKA
I OSIĄGI
Nowy Lexus RC projektowany był z wykorzystaniem najnowocześniejszego na świecie symulatora jazdy, a potem dostrajany
i doskonalony na drogach i torach. Za całokształt odpowiadał główny inżynier unichi Furuyama i jego zespół kierowców testowych
Lexusa.

DOSKONAŁA AERODYNAMIKA
Nowy RC charakteryzuje się znakomitymi
właściwościami aerodynamicznymi — za sprawą
takich detali, jak niemal płaski spód pojazdu
i małe owiewki na słupkach przednich drzwi,
zastosowane po raz pierwszy w bolidach wyścigowych
Formuły 1. Sprawiają one, że samochód skuteczniej
pokonuje opory powietrza.

SZTYWNA KONSTRUKCA
Zwinność i doskonałe trzymanie się drogi, RC w dużej mierze zawdzięcza sztywnej konstrukcji nadwozia,
w której zastosowano progi o dużym przekroju, sztywne dolne wzmocnienia poprzeczne oraz inne, strategicznie
rozmieszczone, elementy wzmacniające. est ona rezultatem zastosowania licznych specjalistycznych technik
produkcji, takich jak klejenie, laserowe zgrzewanie i dodatkowe zgrzewanie punktowe.
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RC 200t
Z TURBODOŁADOWANYM
SILNIKIEM BENZYNOWYM
Ten zupełnie nowy turbodoładowany
silnik Lexusa charakteryzuje się szybką
reakcją na naciśnięcie pedału gazu
i wysokim momentem obrotowym
oraz osiągami, które przyprawiają
o zawrót głowy.

RC 300h Z NAPĘDEM
W PEŁNI HYBRYDOWYM
RC 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.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DYNAMIKĄ
POAZDU (VDIM)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM) to rozwiązanie
umożliwiające skoordynowane współdziałanie układów stabilizacji i sterowania,
co pozytywnie wpływa na zachowanie samochodu w awaryjnych sytuacjach.

SPORTOWA POZYCA
ZA KIEROWNICĄ
Siedząc nisko, kierowca doskonale
czuje, co dzieje się na styku kół
z nawierzchnią i jak samochód reaguje
na każdy, nawet minimalny ruch
kierownicą.

SELEKTOR TRYBU AZDY
Kierowca może dostosować
charakterystykę pojazdu do swoich
preferencji. Tryb ECO zapewnia niski
poziom emisji oraz zużycia paliwa.
W trybie NORMAL, charakterystyka
samochodu zapewnia idealną
równowagę między oszczędnością
a komfortem jazdy. Bardziej dynamiczną
charakterystykę układu napędowego,
zapewnia tryb SPORT S lub SPORT S+.

ZAWIESZENIE PRZEDNIE
Zawieszenie przednie typu Double
Wishbone, w skład którego wchodzą
elementy z kutego aluminium, jest lekkie
i dynamicznie reaguje na działania
kierowcy. Innowacyjna geometria
zawieszenia zapewnia znakomitą
stabilność i komfort jazdy.

A. Z VDIM. Systemy pracują współzależnie.
B. Bez VDIM. Systemy pracują bez porozumienia.

ZAWIESZENIE TYLNE
Stabilność jazdy na wprost i wzorowe
zachowanie na zakrętach jest po części
zasługą konfiguracji wielowahaczowego
zawieszenia tylnego, którą po raz
pierwszy zastosowano w obsypanym
pochwałami szybkim sedanie GS.
Połączenie elementów ze stali
o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie i części z odlewanego/
kutego aluminium pozwoliło
zredukować masę zawieszenia.
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ZAAWANSOWANE SYSTEMY
BEZPIECZEŃSTWA
Nowe sportowe coupé RC oferuje osiem poduszek powietrznych i wyjątkowo mocną klatkę bezpieczeństwa chroniącą pasażerów.
Dostępny jest także opcjonalny zaawansowany system ochrony przedzderzeniowej (PCS). Do pionierskich systemów wspomagających
kierowcę należą automatyczne światła drogowe (AHB), system ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA),
system monitorowania martwego pola (BSM) i ostrzeżenie o pojazdach nadjeżdżających z kierunku poprzecznego przy cofaniu (RCTA).

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 wyposażone są w napinacze.
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MASKA SILNIKA
UNOSZĄCA SIĘ W CZASIE
KOLIZI
Maska nowego Lexusa RC
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 AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA

n AKTYWNY TEMPOMAT (ACC)

n OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA

DROGOWE (AHB)
Kamera zamontowana za lusterkiem w kabinie
umożliwia automatyczne przełączanie świateł
drogowych na światła mijania w reakcji na pojawienie
się świateł samochodu poprzedzającego lub
nadjeżdżającego z przeciwka. Rozwiązanie takie
ogranicza ryzyko oślepienia innych uczestników
ruchu, gdyby kierowca zapomniał o wyłączeniu
świateł drogowych.

Aktywny tempomat (ACC) pomaga kierowcy,
utrzymując ustaloną odległość od poprzedzającego
pojazdu, nawet jeśli prędkość tego pojazdu jest
zmienna. Gdy pas ruchu zwolni się, system ACC
samoczynnie powraca do wybranej wcześniej
prędkości podróżnej.

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

n OSTRZEŻENIE PRZED

n SYSTEM MONITOROWANIA

n OSTRZEŻENIE O POAZDACH

NIEZAMIERZONYM
OPUSZCZENIEM PASA RUCHU
(LDA)
To innowacyjne rozwiązanie pomaga kierowcy
w uniknięciu niezamierzonej zmiany pasa. ego
działanie polega na wygenerowaniu ostrzeżenia
dźwiękowego oraz wyświetleniu informacji na ekranie
multimedialnym umieszczonym na tablicy przyrządów.

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.

NADEŻDŻAĄCYCH 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

Opcje dostępne są, jako opcja lub składnik pakietu, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymagają dopłaty.
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ELEMENTY
ZEWNĘTRZNE

n REFLEKTORY FULL LED
L-SHAPE
Reflektory Full LED L-Shape błyszczą
niczym diamenty, a światła drogowe
i mijania korzystają z tego samego
źródła. Niepowtarzalny charakter
Lexusa RC podkreślają imponujące
światła LED do jazdy dziennej
z grubościennymi elementami
optycznymi, także ukształtowane
w charakterystyczne „L”.
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ŚWIATŁA TYLNE LED
W tylnych światłach zespolonych
zastosowano eleganckie diody LED
ułożone w charakterystyczny dla
Lexusa kształt litery „L”. Grubościenne
elementy optyczne przywodzą na myśl
kryształy i wywierają mocne wrażenie
wizualne także wtedy, gdy światła są
wyłączone.

18-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ
ZE STOPÓW LEKKICH
Klasyczny 5-ramienny wzór
uatrakcyjnia profil samochodu, a opony
235/45 R18 sprzyjają sportowej
jeździe.

n 19-CALOWE OBRĘCZE

n PRZECIWMGIELNE

SYSTEM INTELIGENTNY
KLUCZYK
Wystarczy zbliżyć się do Lexusa
RC mając kluczyk w kieszeni,
a obie klamki drzwi zostaną delikatnie
podświetlone. Po dotknięciu klamki
następuje odblokowanie drzwi.
Co ciekawe, po raz pierwszy
w klamkach tego typu nie jest w ogóle
widoczna szczelina na kluczyk.

ŚWIATŁA LED
Światła przeciwmgielne wykonane
w technologii LED zapewniają lepszą
widoczność w niesprzyjających
warunkach pogodowych.
Są one subtelnie wkomponowane
w obramowanie charakterystycznego
grilla. Dostępne tylko w modelu
RC 300h.

KÓŁ ZE STOPÓW
LEKKICH
Ten kunsztowny wzór z 5 podwójnymi
ramionami podkreśla dynamiczny
wizerunek auta, natomiast opony
235/40 (przód) i 265/35 (tył) R19
korzystnie wpływają na właściwości
jezdne.

ELEMENTY
WYPOSAŻENIA
WNĘTRZA

LUKSUS ZWRÓCONY KU KIEROWCY
Kokpit nowego Lexusa RC sprzyja odprężeniu i koncentracji na drodze — nawet
w najdłuższej podróży. Mając przed sobą pięknie ukształtowaną kierownicę,
kierowca siedzi na luksusowym fotelu, który umożliwia elektryczną regulację
wielu parametrów geometrycznych.

n

Opcje dostępne są, jako opcja lub składnik pakietu, a w niektórych wersjach wyposażenia nie wymagają dopłaty.

n PODGRZEWANA

n PODGRZEWANE/

KIEROWNICA
WYKOŃCZONA SKÓRĄ
Pięknie wykonana kierownica obszyta
skórą ma specjalne miejsca na oparcie
palców oraz idealnie leży w dłoniach.
Przyciski służą do sterowania systemem
audio, telefonem i uniwersalnym
wyświetlaczem informacyjnym. Można
też zamówić podgrzewaną kierownicę,
która zapewnia kierowcy większy
komfort w warunkach zimowych.

WENTYLOWANE FOTELE
Skórzane fotele kierowcy i pasażera
z przodu mogą być podgrzewane
lub wentylowane. Takie rozwiązanie
znacząco podnosi komfort podróży,
zwłaszcza w skrajnych warunkach
atmosferycznych.

SPORTOWE FOTELE
Sportowe przednie fotele produkowane
są z zastosowaniem technologii
„pianki zintegrowanej”. Rozwiązanie
to zapewnia większy komfort oraz
skuteczniejsze podparcie boczne,
jakiego nie udaje się uzyskać
przy użyciu tradycyjnych technik
tapicerskich. Kształt i twardość
poduszek foteli dobrano w taki sposób,
aby zminimalizować nacisk na wrażliwy
obszar kulszowy.

OPARCIE SKŁADANE
W STOSUNKU 60:40
Praktyczna składana kanapa dzielona
w stosunku 60:40 jest wyposażeniem
standardowym wszystkich wersji Lexusa
RC. Po złożeniu tylnej kanapy sportowe
coupé nabiera praktyczności i może
przewozić znacznie większe bagaże.
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AUDIO
I MULTIMEDIA

n KAMERA COFANIA
Po włączeniu biegu wstecznego obraz
zza samochodu zostaje skierowany
na wyświetlacz multimedialny Lexus.
W parkowaniu pomagają linie
prowadzące wyświetlane na ekranie.

WSKAŹNIKI I WIELOFUNKCYNY WYŚWIETLACZ INFORMACYNY
Między dwoma głównymi wskaźnikami umieszczony jest wielofunkcyjny wyświetlacz informacyjny TFT o wysokiej
rozdzielczości. Zapewnia on dostęp do szeregu różnych informacji o stanie pojazdu. Kierowca może wybierać zestaw
danych i sposób prezentacji za pomocą przycisków na kierownicy.

38

n SYSTEM NAWIGACI

n USŁUGI SIECIOWE

LEXUS PREMIUM
NAVIGATION
System nawigacji — obsługiwany
za pomocą touchpada lub poleceń
głosowych — wyświetla atrakcyjne
prezentacje trójwymiarowe i różne
warianty mapy na 7-calowym ekranie.
Potrafi nawet wygenerować kod
QR dla smartfonu, by pomóc dojść
na piechotę od zaparkowanego
samochodu do miejsca docelowego.

LEXUSA
Nowy RC oferuje takie usługi, 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.

POKRĘTŁO DO OBSŁUGI MULTIMEDIÓW
Pokrętło sterujące na konsoli środkowej umożliwia kierowcy lub pasażerowi
z przodu wygodne obsługiwanie głównych systemów na 7-calowym wyświetlaczu.

n

Funkcje te dostępne są jako opcja lub wyposażenie standardowe w zależności od wersji.

KOMUNIKACA CYFROWA
Ekran multimedialny można
wykorzystać do sterowania różnymi
aplikacjami cyfrowymi. Możliwe jest
na przykład pobranie całej książki
adresowej ze smartfonu i przewijanie
jej na wyświetlaczu samochodu.
W podobny sposób odbywa się
przeglądanie informacji z telefonu
iPhone ® oraz innych urządzeń
multimedialnych.

n MARK LEVINSON

®

17-głośnikowy system audio Mark
Levinson® Premium Surround o mocy
835 W jest precyzyjnie dopasowany
do charakterystyki akustycznej kabiny
Lexusa RC. Dźwięk w układzie
7.1-kanałowym, o jakości typowej
dla kina domowego, jest poddawany
cyfrowej obróbce w technologii ClariFi™, która odbudowuje składniki
utracone w wyniku kompresji cyfrowej
w formacie MP3.

n TOUCHPAD
Z kolei za pomocą touchpada z interfejsem Remote Touch kierowca lub pasażer
na przednim fotelu może intuicyjnie obsługiwać systemy pojazdu na 7-calowym
wyświetlaczu multimedialnym. Touchpad jest ergonomicznie zaprojektowany
i równie łatwy w obsłudze, jak smartfon lub tablet.
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F SPORT
Wersje RC 300h F SPORT oraz RC 200t F SPORT projektowane były przez ten sam zespół, który doprowadził do perfekcji
nasz supersamochód LFA i bezkompromisowo sportowe modele F, dlatego wyraźnie czuje się w nich ducha tych fantastycznych
pojazdów. Wersje F SPORT można zamówić z układem korekcji sztywności zawieszenia (AVS) oraz opcją trybu jazdy SPORT S+
dostarczającego jeszcze więcej sportowych emocji.

19-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ
DOSTĘPNE TYLKO
W WERSI F SPORT
Standardowym wyposażeniem
są obręcze kół z 10 podwójnymi
ramionami z ciemnym, metalicznym
wykończeniem, które jednoznacznie
wpisują się w sportowy wizerunek RC
w wersji F SPORT.

STYLIZACA F SPORT
Wrzecionowata atrapa chłodnicy z kratką o wzorze F jest szersza i niższa niż w innych Lexusach, podkreślając muskularną
sylwetkę i niskie położenie środka ciężkości samochodu. Idealnie łączy atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością, kryjąc w sobie
wloty powietrza do chłodzenia hamulców.
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WNĘTRZE F SPORT
Fotele RC w wersji F SPORT wykonane są
w 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.
Do wyróżników RC w wersji F SPORT należą także
wstawki z trójwymiarowym wzorem klinowanego
metalu.
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.

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.

NAKŁADKI NA PROGI F SPORT
Nakładki na progi drzwi zapewniają skuteczną i trwałą
ochronę. Są wykończone w stylu szczotkowanego
aluminium i opatrzone czarnym logo Lexusa.

SPORTOWE PEDAŁY WYKONANE
Z ALUMINIUM
Aluminiowe pedały poddane obróbce maszynowej,
którymi można dynamicznie operować bez obawy
o poślizg podeszwy, odzwierciedlają sportowy
rodowód wersji RC F SPORT.
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DANE
TECHNICZNE
RC 300h

RC 200t

223 / 164
113 / 1161
8,6
190
0,285

245 / 180
166 / 1681
7,5
230
0,285

2494
R4 / 16
181 / 133 przy 6000
221 przy 4200 - 5400

1998
R4 / 16
245 / 180 przy 5800
350 przy 1650 - 4400

143 / 105
300

—
—

4,9 / 5,11
4,9 / 5,01
4,9 / 5,01
66

9,5 / 9,61
5,8 / 5,91
7,2
66

2170
1736 - 1775

2170
1675 - 1725

340

374

DANE OGÓLNE
Moc maksymalna (KM/kW)
Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km)*
0–100 km/h (s)
Prędkość maksymalna (km/h)
Współczynnik oporu aerodynamicznego (Cx)
SILNIK SPALINOWY
Pojemność skokowa (cm sześc.)
Cylindry/zawory
Moc maksymalna (KM/kW przy obr./min)
Maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min)
SILNIK ELEKTRYCZNY
Moc maksymalna (KM/kW)
Maks. moment obrotowy (Nm)
ZUŻYCIE PALIWA*
Cykl miejski (l/100 km)
Cykl pozamiejski (l/100 km)
Cykl mieszany (l/100 km)
Pojemność zbiornika paliwa (l)
MASA (kg)
Dopuszczalna masa całkowita
Masa własna pojazdu (min.–maks.)
POEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
Wszystkie oparcia w pozycji pionowej

1

Wartości zależą od wersji wyposażenia i wielkości felg. 1. Dotyczy Elegance z 18-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. 2. Dotyczy wersji wyposażenia F SPORT i Prestige z 19-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich.

* 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

42

1395

16001
2069

1
2

1289

1139

1035

1389

2730
4695

1368

930

888

991 2

1580
1840

Rozstaw kół dotyczy wersji Elegance z 18-calowymi obręczami kół. W przypadku 19-calowych obręczy i kół o rozmiarze 265/35 R19, rozstaw wynosi 1570 mm.
Odległość ta dotyczy samochodu bez opcjonalnego szyberdachu. W pojazdach wyposażonych w opcjonalny szyberdach odległość ta wynosi 959 mm.

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WE WSZYSTKICH WERSACH
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I DYNAMIKA AZDY

ZABEZPIECZENIA

Aktywne światła stop
Układ hamulcowy, stabilizacji toru jazdy, kierowniczy i kontroli trakcji1
- ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC3)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPMS)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)

System antykradzieżowy
- immobilizer/czujnik wtargnięcia/syrena/czujnik przechyłu/czujnik stłuczenia szyb
Automatyczne blokowanie drzwi
Zamek drzwi z podwójną blokadą

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

4,2-calowy kolorowy wyświetlacz informacyjny
Zegar analogowy z białym podświetleniem LED
Interfejs Bluetooth® do telefonu komórkowego i systemu audio
Wyświetlacz multimedialny Lexus
- 7-calowy wyświetlacz obsługiwany pokrętłem
- 6-głośnikowy system audio z dostępem do bazy Gracenote®
- tuner AM/FM
- antena tunera radiowego wbudowana w tylną szybę
- przygotowanie do współpracy z GPS
- wbudowany w deskę rozdzielczą szczelinowy odtwarzacz CD
Wskaźniki Optitron
Sterowanie systemami z kierownicy
- audio/wyświetlacz/telefon/sterowanie głosowe
Dwa porty USB i gniazdo AUX

Łącznie 8 poduszek powietrznych
- kierowcy i pasażera z przodu: czołowe, boczne, chroniące kolana
- kurtyny boczne
Przełącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Mocowanie ISOFIX na tylnych siedzeniach
Maska silnika unosząca się w czasie kolizji z pieszym (PUH)
Napinacze pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych fotelach
Fotele przednie typu WIL (redukujące ryzyko urazów kręgosłupa szyjnego) z aktywnymi
zagłówkami

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Lusterka boczne
- elektrycznie regulowane i podgrzewane
- elektrycznie składane
- z kierunkowskazami i oświetleniem miejsca wokół progów
Światła LED:
- reflektory główne (światła mijania i drogowe LED)
- światła do jazdy dziennej
- światła tylne
Przyciemniane szyby atermiczne z filtrem promieniowania ultrafioletowego (UV)
Szyby w drzwiach przednich z powłoką odprowadzającą wodę
Podgrzewane wycieraczki szyby czołowej (RC 200t)

1

SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACYNE I INFORMACYNE

KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA
Gniazdo 12 V
Tylne siedzenia składane 60:40
Tempomat
Elektrycznie sterowane szyby
Elektronicznie sterowana klimatyzacja 2-strefowa
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Elektrycznie regulowane fotele przednie
- 8 płaszczyzn regulacji fotela (kierowcy i pasażera)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym
Podgrzewane fotele przednie
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
Manetki na kierownicy do ręcznej zmiany biegów w trybie sekwencyjnym
Przycisk START do uruchamiania samochodu
Lusterko elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)
Dojazdowe koło zapasowe (RC 200t)
Zestaw naprawczy do opon (RC 300h)

ABS = Anti-lock Braking System / BAS = Brake Assist System / EBD = Electronic Brake-force Distribution / ECB = Electronically Controlled Braking / EPS = Electric Power Steering / TRC= Traction Control / VSC = Vehicle Stability Control
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
WEDŁUG WERSI
ELEGANCE
(Dodatki/różnice względem wyposażenia
standardowego)

F SPORT
(Dodatki/różnice względem wyposażenia
Elegance)

PRESTIGE
(Dodatki/różnice względem wyposażenia
Elegance)

18-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
- opony 235/45 R18
Selektor trybu jazdy
- tryby ECO / NORMAL / SPORT
Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wzór F SPORT
- opony 235/40 (z przodu) i 265/35 (z tyłu) R19
System monitorowania martwego pola (BSM)
Lusterka boczne, dodatkowe funkcje
- automatycznie składane elektrycznie
- elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)
Selektor trybu jazdy
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
Sportowe zawieszenie z adaptacyjnym układem korekcji
sztywności (AVS)
Elementy zewnętrzne charakterystyczne tylko dla wersji
F SPORT
- bardziej wyrazista stylizacja klepsydrycznej atrapy chłodnicy
o wzorze F
- zderzak przedni o bardziej aerodynamicznym kształcie
- logo F SPORT z boku nadwozia
Elementy wewnętrzne charakterystyczne tylko dla wersji
F SPORT
- sportowe, perforowane pedały z aluminium
- kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów obszyte
perforowaną skórą
- nakładki na progi charakterystyczne dla wersji F SPORT
- fotele przednie F SPORT
- tapicerka z perforowanej naturalnej skóry F SPORT
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa
ruchu (LDA)
Reflektory Full LED L-Shape:
- reflektory przednie trójprojektorowe z motywem L
- kierunkowskazy przednie LED
Pamięć (3 zestawy ustawień)
- fotela kierowcy, kierownicy i lusterek bocznych
Kamera cofania
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
(RCTA)
Kierownica F SPORT
- elektrycznie regulowana w wielu płaszczyznach

19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
- opony 235/40 (z przodu) i 265/35 (z tyłu) R19
Automatyczne światła drogowe (AHB)
System monitorowania martwego pola (BSM)
Lusterka boczne, dodatkowe funkcje
- automatycznie składane elektrycznie
- elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)
Kierownica
- elektrycznie regulowana w wielu płaszczyznach
System ostrzegania przed niezamierzonym opuszczeniem pasa
ruchu (LDA)
Reflektory Full LED L-Shape:
- reflektory przednie trójprojektorowe z motywem L
- kierunkowskazy przednie LED
Pamięć (3 zestawy ustawień)
- fotela kierowcy, kierownicy i lusterek bocznych
Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
(RCTA)
Kamera cofania
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Tapicerka z perforowanej naturalnej skóry
Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
System audio klasy premium Mark Levinson®, 17 głośników
Remote Touch (touchpad)
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OPCE I PAKIETY
WYPOSAŻENIA
OPCE
Elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna bambusowego
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
Elektryczny szyberdach
Podgrzewana kierownica
Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo Lexus1
Kamera cofania (obraz na 7" wyświetlaczu)
Czujniki parkowania (8 sztuk)
System nawigacji Lexus Navigation
Tapicerka ze skóry naturalnej
Tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu (LSD)1
Zaawansowany system audio Pioneer®
System audio klasy premium Mark Levinson®
Lampy przeciwmgielne przednie LED2
Zamiana koła dojazdowego na zestaw naprawczy1
^

PAKIETY
Pakiet ochrony przedzderzeniowej
Pakiet LDA
o = wyposażenie opcjonalne.
s = wyposażenie standardowe.
- = wyposażenie niedostępne.
1
2

Tylko RC 200t.
Tylko RC 300h.
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MULTIMEDIA
®

Zaawansowany system audio Pioneer :
10-głośnikowy system audio Pioneer®
Tuner DAB
Odtwarzacz CD/DVD
Nawigacja Lexus Premium Navigation z usługami sieciowymi1
- cyfrowy model terenu/rejestracja trasy przejazdu
- trasa ekologiczna/informacje o fotoradarach
- wyszukiwarka internetowa/Google Street View®/Panoramio®
- obsługa za pomocą touchpada
- przesyłanie trasy z komputera do samochodu
- informacje o ruchu drogowym wraz z aktualnym natężeniem
- powiadomienia o zdarzeniach w ruchu drogowym/kod QR miejsca docelowego
Kamera cofania z aktywnymi prowadnicami ekranowymi

ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
I WSPOMAGANIA KIEROWCY
Pakiet ochrony przedzderzeniowej (PCS)
Aktywny tempomat (ACC)2
System ochrony przedzderzeniowej PCS z radarem działającym w zakresie fal milimetrowych
Pakiet LDA
System automatycznych świateł drogowych (AHB)
System ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA)
Czujnik deszczu

System audio klasy premium Mark Levinson®:
17-głośnikowy system audio Mark Levinson®
Tuner DAB
Odtwarzacz CD/DVD
Nawigacja Lexus Premium Navigation z usługami sieciowymi1
- cyfrowy model terenu/rejestracja trasy przejazdu
- trasa ekologiczna/informacje o fotoradarach
- wyszukiwarka internetowa/Google Street View®/Panoramio®
- obsługa za pomocą touchpada
- przesyłanie trasy z komputera do samochodu
- informacje o ruchu drogowym wraz z aktualnym natężeniem
- powiadomienia o zdarzeniach w ruchu drogowym/kod QR miejsca docelowego
Kamera cofania z aktywnymi prowadnicami ekranowymi

1
2

Szczegółowych informacji o dostępności usług sieciowych w poszczególnych krajach udzielają autoryzowane salony Lexusa.
Działa od prędkości 40 km/h.

Uwaga: nie wszystkie opcje i pakiety są dostępne we wszystkich krajach. Ponadto niektóre opcje i/lub pakiety muszą być zamawiane łącznie, a niektórych nie można zamówić razem.
Informacje o dostępności opcji i/lub pakietów w danym kraju można uzyskać w autoryzowanych salonach Lexusa.
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AKCESORIA

DYWANIKI Z TKANINY
Czarne tekstylne dywaniki doskonale pasują do
luksusowego wnętrza i zapewniają skuteczną ochronę.
Są wykonane ze specjalnego weluru tłumiącego hałas,
a ich kształt jest idealnie dopasowany do podłogi.
Dywanik kierowcy wyposażony jest w mocowania
zapobiegające przesuwaniu się.
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PODŚWIETLANE NAKŁADKI NA PROGI
Oryginalne nakładki na progi już na pierwszy
rzut oka wywołują wrażenie obcowania z autem
dopracowanym stylistycznie w najmniejszych detalach,
ale mają również praktyczną zaletą: chronią lakier na
progu przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

POZIOMA SIATKA NA BAGAŻ
Taka siatka to idealne rozwiązanie uciążliwego
problemu, jakim jest przesuwanie się przedmiotów po
podłodze bagażnika podczas jazdy. Siatkę przypina
się do haczyków w bagażniku i można za jej pomocą
wygodnie unieruchomić torbę lub teczkę.

FUTERAŁ NA KLUCZYK
Elegancki futerał na „inteligentny kluczyk”. est
wykonany z szarej imitacji skóry ze szwem na boku,
a na odwrocie ma wytłoczone logo Lexus lub Lexus
F SPORT.
MATA DO BAGAŻNIKA
Mata jest dopasowana do bagażnika samochodu
i zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami,
i rozlaną cieczą. Specjalny antypoślizgowy wzór
na powierzchni zmniejsza tendencję bagażu do
przesuwania się podczas jazdy.

SPOLER TYLNY
Tylny spojler w kolorze nadwozia dodatkowo podkreśla wizualną atrakcyjność pojazdu. ego opływowy
kształt odzwierciedla znakomite osiągi i własności jezdne Lexusa RC.

NAKŁADKA OCHRONNA TYLNEGO
ZDERZAKA
Elegancka i praktyczna osłona ze stali nierdzewnej
skutecznie chroni lakier bagażnika przed
zarysowaniem podczas załadunku i rozładunku.

49

KOMBINACE WYPOSAŻENIA
WNĘTRZA
TAPICERKA ZE SKÓRY
SYNTETYCZNE TAHARA1

Intense Black

Slate Grey

Topaz Brown

Clove Beige

SKÓRA NATURALNA
F SPORT

SKÓRA NATURALNA2

Intense Black

Slate Grey

Topaz Brown

Clove Beige

WSTAWKI3

Piano Black

1
2
3

Intense Black

Slate Grey

Dark Rose

Clove Beige

WSTAWKI F SPORT

Shimamoku Grey

Shimamoku
Brown

Bamboo

Wedge Metal

Wykończenie Tahara jest standardowym wyposażeniem w wersji wyposażenia Elegance.
Skóra naturalna jest standardowym wyposażeniem w wersjach F SPORT i Prestige oraz opcjonalnym wyposażeniem w wersji Elegance.
Wstawki Piano Black są standardowym wyposażeniem w wersji Elegance, natomiast wstawki z drewna Shimamoku są standardowym wyposażeniem w wersji Prestige. Wstawki z drewna bambusowego można zamówić jako wyposażenie opcjonalne w wersji Prestige.

Na ilustracjach zamieszczonych na następnej stronie przedstawiono wybrane spośród dostępnych kombinacji wyposażenia wnętrza. Pracownicy lokalnego autoryzowanego salonu Lexusa chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
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Skóra syntetyczna Tahara Intense Black i wstawki Piano Black

Skóra Slate Grey z wstawkami Shimamoku

(Elegance)

(Prestige)

Skóra Topaz Brown z wstawkami Bamboo

Skóra Clove Beige z wstawkami Shimamoku

(Prestige)

(Prestige)
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KOLORY
NADWOZIA
BIAŁY F (083)1

KWARCOWA BIEL (085)2

WULKANICZNY GRAFIT METALIK (1H9)

SATYNOWY SREBRNY METALIK (14)

SREBRNY TITANIUM METALIK (17)

CZARNY (212)3
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ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK (223)

RADIANT RED METALIK (3T5)

LAVA ORANGE METALIK (4W7)1

HEAT BLUE METALIK (8X1)1

1
2
3

Wyłącznie w wersji F SPORT.
Niedostępne w wersji F SPORT.
Kolor jednolity.

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

LEXUS CARE

LEXUS I TROSKA
O KLIENTA
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OMOTENASHI:
FILOZOFIA LEXUSA

U NAS KAŻDY KLIENT EST
OCZEKIWANYM GOŚCIEM.

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 w ciągu 25 lat swojego istnienia.

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.

NOWY LEXUS RC

POZNA BLIŻE
NOWEGO RC
Więcej informacji o nowym Lexusie RC można znaleźć na stronach:
www.nowy-rc.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, czerwiec 2017.
POBIERZ Z

Pobierz aplikację na telefon lub tablet i ścigaj się na torze Ascari,
gdy tylko przyjdzie ci ochota.

