
RX 450h OFICIÁLNÍ CENÍK



*Cena zahrnuje DPH a metalický lak.
Nabídku nelze kombinovat s akčním financováním (Úvěr Lexus Kredit 0 % p.a.). Nabídka platí do vyprodání skladových zásob, nebo do odvolání.

AKČNÍ NABÍDKA02

AKČNÍ NABÍDKA

RX 450h 
4×4 E-FOUR
HYBRID

HYBRIDNÍ BONUS: 483 000 Kč 

AKČNÍ CENA: 1 649 000 Kč*

RX 450h 
4×4 E-FOUR
HYBRID

HYBRIDNÍ BONUS: 421 000 Kč

AKČNÍ CENA: 1 990 000 Kč* 

LIMITED EDITION
Lexus Safety System+2

BSM – systém sledování slepého úhlu

Kožené čalounění sedadel

12,3" dotykový Lexus Media Display

Světlomety s trojicí LED diod

Vyhřívaná kožená přední a zadní sedadla

Odvětrávaná přední sedadla

Vyhřívaný kožený volant s pádly

LUXURY
Navíc oproti výbavě LIMITED EDITION:

AHS – adaptivní systém ovládání dálkových 
světel Blade Scan

Audio systém Mark Levinson 
s 15 reproduktory

Parkovací systém s panoramatických 
zobrazením okolí vozu (PVM)

AVS – systém adaptivního odpružení

HUD – projekční head-up displej

313 koní3,5l V6Hybrid

313 koní3,5l V6Hybrid

NEJLEPŠÍ NABÍDKA

ZÍSKEJTE HYBRIDNÍ BONUS AŽ 483 000 Kč



AKČNÍ FINANCOVÁNÍ03

AKČNÍ FINANCOVÁNÍ

OPERATIVNÍ LEASING

LIMITED EDITION
RX 450h

SPLÁTKA

24 999* Kč měsíčně  
bez DPH

NÁJEZD 60 000 km
DOBA NÁJMU 48 měsíců

AKONTACE  0 %

LIMITED EDITION
RX 450h

SPLÁTKA

28 193* Kč měsíčně  
bez DPH

NÁJEZD 75 000 km
DOBA NÁJMU 48 měsíců

AKONTACE  0 %

Lexus Safety System+2

BSM - systém sledování slepého úhlu

Kožené čalounění sedadel

12,3" dotykový Lexus Media Displej

Světlomety s trojicí LED diod

Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla

Vyhřívaný kožený volant s pádly

20" černá kola

Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru

Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu  
s brzdnou funkcí

Prémiová navigace Lexus Premium

Prémiový audiosystém s 12 reproduktory

RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru  
za vozidlem s brzdnou funkcí

Konektivita Apple CarPlay / Android Auto

Lexus Safety System+2

BSM - systém sledování slepého úhlu

Kožené čalounění sedadel

12,3" dotykový Lexus Media Displej

Světlomety s trojicí LED diod

Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla

Vyhřívaný kožený volant s pádly

20" černá kola

Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru

Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu  
s brzdnou funkcí

Prémiová navigace Lexus Premium

Prémiový audiosystém s 12 reproduktory

RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru  
za vozidlem s brzdnou funkcí

Konektivita Apple CarPlay / Android Auto

NEJLEPŠÍ NABÍDKA

VEŠKERÉ NÁKLADY 
A SLUŽBY V CENĚ*

BEZSTAROSTNÝ
PRODEJ/VÝMĚNA VOZU NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

NÁJEZD DOBA NÁJMU

60 000 km 48 měsíců

75 000 km  36 měsíců

*Cena již zahrnuje metalický lak. *Cena již zahrnuje náklady na pojištění, veškerý servis, přezouvání a uschování pneumatik, silniční asistenci, náhradní vozidlo či zákonné poplatky.
Vzorové kalkulace leasingové splátky KINTO ONE pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 36 nebo 48 měsíců s akontací 0 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 60 000  
nebo 75 000 km během doby trvání smlouvy. Informace se vztahují na vozy vyrobené v roce 2022. Podrobnosti o leasingu KINTO ONE a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici 
u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou 
je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15500.



LEXUS RX 450h04

LEXUS RX 450h

Vždy na světové špičce, vždy avantgardní. Lexus RX byl nejen prvním SUV 
značky Lexus, ale také jejím prvním hybridním vozem a nyní s hrdostí 
představujeme nejnovější model RX skvěle demonstrující naše odhod-
lání přinášet zákazníkům vzrušující a úchvatné automobily. Jedná se 
o nejlepší model RX, který jsme kdy vyrobili, nabízející skvělé jízdní 
vlastnosti a neuvěřitelně sofistikovaný komfort. Karoserie nového RX si 
zachovala svůj výrazný sportovní vzhled. Výsledkem provedených úprav 
je elegantní a současně sportovní exteriér v souladu s novým designovým 
jazykem značky Lexus. Inovace se nové RX dočkalo také v interiéru 
v podobě nové dotykové obrazovky (namísto původního ovladače nyní 
využívá trackpad) nebo také začleněním konektivity se systémy Apple 
CarPlay a Android Auto.

ZCELA NOVÉ ELEGANTNÍ SUV RX



RX 450h
MAXIMÁLNÍ VÝKON SYSTÉMU

230 kW / 313 k

MOTOR
Zdvihový objem / válce / ventily 3 456 cm3 / V6 / 24

Maximální výkon 193 kW / 263 k / 6 000 ot./min.

Maximální točivý moment 335 Nm / 4 600 ot./min.

ELEKTROMOTOR
Vpředu – maximální výkon 123 kW / 167 k

Vzadu – maximální výkon 50 kW / 68 k

HYBRIDNÍ AKUMULÁTOR
Typ Nikl-metal hydridový (Ni-MH)

PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ
Pohon všech kol

Automatická převodovka s plynule proměnným převodem (CVT)

VÝKON
Maximální rychlost 200 km/h

Zrychlení (0—100 km/h) 7,7 s

EMISE CO2

Kombinovaný provoz 173–180 g/km

SPOTŘEBA PALIVA
Kombinovaný provoz 7,6–8,0 l/100 km

ROZMĚRY
Délka 4 890 mm

Šířka (se sklopenými zrcátky) 1 895 mm

Výška 1 685 mm

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Objem 539 / 1 612 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE05

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.  
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva 
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní 
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Jedná se o hodnoty dle WLTP

ZOBRAZIT NABÍDKU 

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
LEXUS
Objevte originální  
příslušenství Lexus

https://prislusenstvi.lexus.cz/modele/rx/450h-awd/wszystkie/0/237.html


BEZPEČNOST A OCHRANA

• VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla 
• HAC – asistent rozjezdu do kopce 
• 10 airbagů 
• Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí 
• Nouzové dojezdové kolo 
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách 
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí 
• Zadní parkovací kamera 
• BSM – systém sledování slepého úhlu
• RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem 

s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+2:

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
 – Asistent semiautonomní jízdy – LTA
 – Automatické ovládání dálkových světel – AHB
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Elektronická parkovací brzda – EPB

EXTERIÉR

• Světla 
 – LED dálkové světlomety 
 – LED světlomety pro denní svícení
 – LED sekvenční ukazatele směru 

• Skla 
 – Tónovaná skla s UV filtrem 
 – Zatmavená zadní skla 
 – Dešťový senzor 

• Vnější zrcátka
 – Elektricky sklopná 
 – Vyhřívaná 
 – Automatické nastavení úhlu během couvání
 – Elektrochromatická
 – Paměťová funkce 

• Pneumatiky a kola 
 – 20" černá kola, nový design Limited Edition
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ostatní prvky 
 – Střešní lišty

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Čalounění jemnou kůží 
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
 – Vyhřívaná zadní sedadla 
 – Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech, 
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce a el. nastavitelná bederní 
opěrka 

 – Manuální sklápění druhé řady sedadel 
• Interiér

 – Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 
 – Vyhřívaný kožený volant s pádly
 – Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování 
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy) 

 – Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start 
 – Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech 
 – Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru 
 – Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)

• Další prvky 
 – Dvouzónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
 – Technologie Nanoe 
 – Jízdní režimy: ECO / NORMAL / SPORT 
 – EV – režim elektrického pohonu

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY

• 12,3" Lexus Media Displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktory 
• DVD přehrávač
• AUX a USB konektor 
• Bluetooth 
• Ovládací prvky na volantu 
• Analogové hodiny 
• DAB – digitální tuner 
• Prémiová navigace Lexus Premium Navigation 
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak +32 000 Kč

*  Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

RX 450h 4×4 E-FOUR LIMITED EDITION (SFX: IJ) 2 100 000 Kč

LIMITED EDITION06

STANDARDNÍ 

ČERNÁ 
NEMETALICKÁ  

(212)

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ  
SONIC  
(085)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

ŠEDÁ  
SONIC 

(1L1)

PLATINOVÁ 
SONIC 

(1L2)

ČERNÁ 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

LEDOVĚ 
BÉŽOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ  
KHAKI  
(6X4)

TMAVĚ 
MODRÁ  

(8X5)



BEZPEČNOST A OCHRANA

• VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla 
• HAC – asistent rozjezdu do kopce 
• 10 airbagů 
• Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí 
• Nouzové dojezdové kolo 
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách 
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí 
• Zadní parkovací kamera 
• BSM – systém sledování slepého úhlu
• RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru 

za vozidlem s brzdnou funkcí
• Lexus Safety System+2:

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
 – Asistent semiautonomní jízdy – LTA
 – Automatické ovládání dálkových světel – AHB
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Elektronická parkovací brzda – EPB

EXTERIÉR

• Světla 
 – LED dálkové světlomety 
 – LED světlomety pro denní svícení
 – LED sekvenční ukazatele směru 

• Skla 
 – Tónovaná skla s UV filtrem 
 – Zatmavená zadní skla 
 – Dešťový senzor 

• Vnější zrcátka
 – Elektricky sklopná 
 – Vyhřívaná 
 – Automatické nastavení úhlu během couvání
 – Elektrochromatická
 – Paměťová funkce 

• Pneumatiky a kola 
 – 20" kola z lehkých slitin 
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ostatní prvky 
 – Střešní lišty
 – Střešní okno

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Čalounění jemnou kůží 
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
 – Vyhřívaná zadní sedadla 
 – Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech, 
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce a el. nastavitelná bederní 
opěrka 

 – Manuální sklápění druhé řady sedadel 
• Interiér

 – Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 
 – Volant obšitý kůží s pádly 
 – Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování 
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy) 

 – Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start 
 – Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech 
 – Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru 
 – Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)

• Další prvky 
 – Dvouzónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
 – Technologie Nanoe 
 – Jízdní režimy: ECO / NORMAL / SPORT 
 – EV – režim elektrického pohonu

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY

• 12,3" Lexus Media Displej 
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktory 
• DVD přehrávač
• AUX a USB konektor 
• Bluetooth 
• Ovládací prvky na volantu 
• Analogové hodiny 
• DAB – digitální tuner 
• Prémiová navigace Lexus Premium Navigation 
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak +32 000 Kč
• Head up display (HJ) +30 000 Kč

*  Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

STANDARDNÍ 

ČERNÁ 
NEMETALICKÁ  

(212)

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ  
SONIC  
(085)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

ŠEDÁ  
SONIC 

(1L1)

PLATINOVÁ 
SONIC 

(1L2)

ČERNÁ 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

LEDOVĚ 
BÉŽOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ  
KHAKI  
(6X4)

TMAVĚ 
MODRÁ  

(8X5)

EXECUTIVE SUNROOF07

RX 450h 4×4 E-FOUR      EXECUTIVE SUNROOF (SFX: GA) 2 111 000 Kč



LUXURY08

BEZPEČNOST A OCHRANA

• VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla 
• HAC – asistent rozjezdu do kopce 
• 10 airbagů 
• Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí 
• Nouzové dojezdové kolo 
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách 
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Zadní parkovací kamera 
• Parkovací systém s panoramatických zobrazením okolí 

vozu (PVM)
• BSM – systém sledování slepého úhlu
• RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem 

s brzdnou funkcí
• AVS – systém adaptivního odpružení
• Lexus Safety System+2:

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
 – Asistent semiautonomní jízdy – LTA
 – Adaptivní ovládání dálkových světel – AHS
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Elektronická parkovací brzda – EPB

EXTERIÉR

• Světla 
 – LED dálkové světlomety 
 – LED světlomety pro denní svícení
 – LED sekvenční ukazatele směru 
 – Funkce svícení do zatáček
 – AHS – adaptivní systém ovládání dálkových světel Blade Scan 

• Skla 
 – Tónovaná skla s UV filtrem 
 – Zatmavená zadní skla 
 – Dešťový senzor 

• Vnější zrcátka
 – Elektricky sklopná 
 – Vyhřívaná 
 – Automatické nastavení úhlu během couvání
 – Elektrochromatická
 – Paměťová funkce 

• Pneumatiky a kola 
 – 20" kola z lehkých slitin, nový Luxury design 
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ostatní prvky
 – Střešní lišty

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Čalounění ze semianilinové kůže
 – Přední sedadla Luxury
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
 – Vyhřívaná zadní sedadla
 – Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 10 směrech 
s paměťovou funkcí

 – Přední sedadla s el. nastavitelnou bederní opěrkou
 – Elektrické sklápění druhé řady sedadel 

• Interiér
 – Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 
 – Vyhřívaný kožený volant s pádly 
 – Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování 
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy) 

 – Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start 
 – Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech 
 – Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru 
 – Prahová ozdobná lišta s LED diodami
 – Držák nápojů s ozdobnou dřevěnou výplní 
 – Sluneční clona na božních oknech zadních dveří 
 – Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)

• Další prvky 
 – Dvouzónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
 – Technologie Nanoe 
 – Jízdní režimy:  
ECO / NORMAL/CUSTOM / SPORT S / SPORT S+

 – EV – režim elektrického pohonu
 – Elektronický kartový klíč

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY

• 12,3" Lexus Media Displej 
• Prémiový audiosystém s 15 reproduktory Mark Levinson 
• DVD přehrávač
• AUX a USB konektor 
• Bluetooth 
• Ovládací prvky na volantu 
• Analogové hodiny 
• DAB – digitální tuner 
• Prémiová navigace Lexus Premium Navigation 
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• HUD – projekční head-up displej
• Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak +32 000 Kč
• Střešní okno +30 000 Kč
• Panoramatické střešní okno +50 000 Kč
• Dřevěný vyhřívaný volant s pádly +15 000 Kč

*  Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

RX 450h 4×4 E-FOUR LUXURY (SFX: VN) 2 379 000 Kč

STANDARDNÍ 

ČERNÁ 
NEMETALICKÁ  

(212)

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ  
SONIC  
(085)

TITANOVÁ 
SONIC  

(1J7)

ŠEDÁ  
SONIC 

(1L1)

PLATINOVÁ 
SONIC 

(1L2)

ČERNÁ 
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

LEDOVĚ 
BÉŽOVÁ  

(4X8)

ZELENÁ  
KHAKI  
(6X4)

TMAVĚ 
MODRÁ  

(8X5)



F SPORT09

STANDARDNÍ 

ČERNÁ  
NEMETALICKÁ  

(212)

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ F  
(083) 

TITANOVÁ  
SONIC  

(1J7)

ŠEDÁ  
SONIC 

(1L1)

PLATINOVÁ  
SONIC 

(1L2)

ČERNÁ  
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ  
MORELLO  

(3R1)

TMAVĚ  
MODRÁ  

(8X5)

SAFÍROVÁ  
MODRÁ  

(8X1)

BEZPEČNOST A OCHRANA

• VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla 
• HAC – asistent rozjezdu do kopce 
• 10 airbagů 
• Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí 
• Nouzové dojezdové kolo 
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách 
• Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu s brzdnou funkcí
• Zadní parkovací kamera 
• Parkovací systém s panoramatických zobrazením okolí 

vozu (PVM)
• BSM – systém sledování slepého úhlu
• RCTAB – systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem 

s brzdnou funkcí
• AVS – systém adaptivního odpružení
• Lexus Safety System+2:

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Dynamický adaptivní tempomat – DRCC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA
 – Asistent semiautonomní jízdy – LTA
 – Adaptivní ovládání dálkových světel – AHS
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Elektronická parkovací brzda – EPB

EXTERIÉR

• Světla 
 – LED dálkové světlomety 
 – LED světlomety pro denní svícení
 – LED sekvenční ukazatele směru 
 – AHS – adaptivní systém ovládání dálkových světel Blade Scan 

• Skla 
 – Tónovaná skla s UV filtrem 
 – Zatmavená zadní skla 
 – Dešťový senzor 

• Vnější zrcátka
 – Elektricky sklopná 
 – Vyhřívaná 
 – Automatické nastavení úhlu během couvání
 – Elektrochromatická
 – Paměťová funkce 

• Pneumatiky a kola 
 – 20" kola z lehkých slitin 
 – Pneumatiky 235/55 R20 

• Ostatní prvky
 – Střešní lišty

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Čalounění jemnou kůží
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
 – Vyhřívaná zadní sedadla
 – Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech, 
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce a el. nastavitelná bederní 
opěrka 

 – Elektrické sklápění druhé řady sedadel 
• Interiér

 – Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko 
 – F SPORT vyhřívaný volant s pádly 
 – Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování 
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy) 

 – Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start 
 – Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech 
 – Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru 
 – Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)

• Další prvky 
 – Dvouzónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
 – Technologie Nanoe 
 – Jízdní režimy: ECO / NORMAL/CUSTOM / SPORT S / SPORT S+
 – EV – režim elektrického pohonu

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY

• 12,3" Lexus Media Displej 
• Prémiový audiosystém s 15 reproduktory Mark Levinson 
• DVD přehrávač
• AUX a USB konektor 
• Bluetooth 
• Ovládací prvky na volantu 
• Analogové hodiny 
• DAB – digitální tuner 
• Prémiová navigace Lexus Premium Navigation 
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
• HUD – projekční head-up displej

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak +32 000 Kč 
• Střešní okno +30 000 Kč 
• Panoramatické střešní okno +50 000 Kč 
• Aktivní stabilizátor +70 000 Kč

*  Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

RX 450h 4×4 E-FOUR F SPORT (SFX: J1) 2 379 000 Kč
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LEXUS SAFETY SYSTEM+*11

PCS – přednárazový bezpečnostní systém
Tato technologie pomocí milimetrového radaru a monokulární 
kamery vyhodnocuje riziko nárazu. Pokud je nebezpečí vyhodnoceno 
jako vysoké, systém řidiče upozorní akustickou a optickou výstrahou 
a současně zvýší tlak v brzdách. Pokud již kolizi nelze zabránit, 
systém automaticky brzdí a zároveň přitáhne bezpečnostní pásy 
na předních sedadlech.

DRCC – dynamický adaptivní tempomat
Dynamický adaptivní tempomat (DRCC) podporuje poklidnou jízdu 
ustálenou rychlostí s dodržováním bezpečného odstupu za vozidlem 
jedoucím vpředu. Pokud byste se měli přiblížit na příliš krátkou 
vzdálenost, systém automaticky zpomalí, aby zabránil nehodě.

AHB – automatické ovládání dálkových světel
Po setmění systém AHB pomocí kamery zabudované za čelním 
sklem automaticky přepíná dálková světla na potkávací režim vždy, 
když rozpozná světla protijedoucího vozidla nebo koncová světla 
vozidla jedoucího před vámi. Zamezuje tak oslňování ostatních řidičů, 
zatímco vy se přepínáním světel vůbec nemusíte zabývat.

Systém upozornění při opuštění jízdního pruhu (LDA) 
s asistentem semiautonomní jízdy (LTA)
Abychom zajistili ještě hladší jízdu na rychlostních komunikacích 
i v hustém městském provozu, stačí zapnout dynamický tempomat 
a asistent semiautonomního řízení, jenž trvale zasahuje do řízení tak, 
aby vozidlo zůstávalo uprostřed pruhu s minimálním vybočováním, 
dokonce i v táhlých zatáčkách.

RSA – systém rozpoznávání dopravních značek
Systém rozpoznávání dopravních značek pomocí kamery za čelním 
sklem identifikuje dopravní značky a zobrazuje je na multiinformačním 
displeji. Dokáže rozpoznat všechny dopravní značky zakotvené 
ve vídeňské Úmluvě o silničním provozu.

*Citlivost systému se může lišit v závislosti na počasí a světelných podmínkách.

LEXUS SAFETY SYSTEM+2*



VÝHODY HYBRIDNÍCH VOZŮ LEXUS12

ŽÁDNÉ ZÁSUVKY, ŽÁDNÝ DIESEL, ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Díky výjimečným standardům máte jistotu, 
že váš Lexus nebude s časem tolik ztrácet 
na své hodnotě.

VYSOKÁ ZŮSTATKOVÁ 
HODNOTA

Bez ohledu na to, zda jedete ve městě 
nebo na dálnici, průměrná spotřeba  
vozů Lexus vás ohromí.

NÍZKÁ  
SPOTŘEBA

NÍZKÁ PRODUKCE 
EMISÍ CO2

Hybrid je chytřejší alternativa k dieselu 
a Lexus je v plně hybridním pohonu 
ten nejlepší.

Dbáme na každý detail, i proto patří 
hybridní vozy Lexus mezi ty nejméně 
poruchové automobily na světě.

ŠPIČKOVÁ 
SPOLEHLIVOST

Máme vlastní finanční služby 
s maximálním důrazem na výhodnost, 
jistotu a rentabilitu.

ATRAKTIVNÍ 
FINANCOVÁNÍ
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KAIZEN OMOTENASHITAKUMI

TRADIČNÍ HODNOTY A POVĚSTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRŮSTAJÍCÍ Z NEJHLUBŠÍCH
KOŘENŮ TÉTO KULTURY NÁM POMÁHAJÍ VYTVÁŘET

LEXUS TAKOVÝ, JAKÝ JE

Řemeslné zpracování do posledního
detailu. Vyškolení mistři výroby bdí nad

precizností a nejvyššími standardy všech
našich vozů od vývoje až po výrobu.

Chceme předběhnout budoucnost.
Bezbřehá touha vyrobit to nejlepší auto

na světě totiž žene naši představivost
neustále kupředu.

Zažijte předvídavou pohostinnost
na vlastní kůži. Ješte než na své
přání vůbec stihnete pomyslet,

je předem splněno.



Lexus klade vysoký důraz na ochranu životního prostředí. Maximálně usilujeme o to, aby naše vozy po celou dobu své životnosti – od návrhu přes výrobu, distribuci a prodej až po každodenní 
provoz – co nejméně ovlivňovaly životní prostředí. Váš prodejce Lexus vám poskytne všechny potřebné informace o příslušných předpisech ohledně využití vozů po skončení jejich životnosti.

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje
o spotřebě a emisích CO2 naleznete na http://pdf-lexus.eu/lexus_cz_sk/emise-CZ.pdf. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte
prosím vašeho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické
podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu
paliva a produkované emise CO2 . Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na https://www.lexus.cz/ownership/pneumatiky

Nabídka platí do termínu zveřejněného na internetových stránkách lexus.cz nebo do vyčerpání zásob. S dalšími dotazy se prosím obracejte na autorizovaného prodejce Lexus.

Informace ohledně prvků výbavy vozidel jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuální výrobě. Maloobchodní ceny uvedené v ceníku zahrnují aktuálně platné clo, registrační 
poplatky a DPH. Ceny se mohou upravovat v závislosti na měnovém kurzu české koruny a výši DPH nebo registračních poplatků. Ceník se vztahuje pouze na vozy dodané během platnosti 
ceníku. Ceny uvedené v této publikaci jsou pouze orientační a nelze je považovat za cenovou nabídku. Seznam prvků výbavy s ceníkem má platnost od 1. července 2019 až do odvolání. 
Společnost Toyota Central Europe – Czech si vyhrazuje právo na jakékoli změny.

Modely uvedené v této publikaci a jejich technické specifikace se mohou lišit od modelů a výbavy nabízené na českém trhu. Prezentované fotografie nebo popisy modelů mohou případně 
obsahovat prvky příplatkové výbavy. V publikaci uvedené odstíny barev se mohou mírně lišit od skutečnosti. Nabídka platí až do odvolání. Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost. 
Požadujete-li další informace, kontaktujte prosím místního autorizovaného prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz. Vytištěno v květnu 2022. © Lexus Česká republika.

LEXUS RX 450h – CENÍK

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI LEXUS:
LEXUS PRAHA

Bavorská 3 
155 00  Praha

T: +420 257 222 805
www.lexus-praha.cz

LEXUS PRŮHONICE
K Chotobuzi 330 
251 70  Čestlice

T: +420 233 111 333
www.lexus-pruhonice.cz

LEXUS BRNO
Maříkova 48 

621 00  Brno-Ivanovice
T: +420 547 136 260

www.lexus-brno.cz

LEXUS KARLOVY VARY
Chebská 392/116b 

360 06  Karlovy Vary
T: +420 359 807 380

www.lexus-karlovyvary.cz

LEXUS OSTRAVA
Krmelínská 762/12, 

720 00  Ostrava-Hrabová
T: +420 599 505 417 
www.lexus-ostrava.cz

https://www.facebook.com/lexusCZE
https://www.lexus.cz/
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