
NOVÝ MODEL RX 
RX 450h+ PLUG-IN HYBRID 

RX 350h HYBRID BEZ NUTNOSTI DOBÍJANIA 
RX 500h HIGH PERFORMANCE HYBRID
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ZAŽITE NADŠENIE

STVORENÝ PRE ČELNÉ POZÍCIE
ATRAKTIVITA PÔSOBIVÉHO NOVÉHO MODELU LEXUS RX JE VIAC 

AKO LEN POVRCHOVÁ.

Príbeh nového modelu RX vás uchváti od samého začiatku. Vznikol totiž ako kultové luxusné SUV, ktoré má 
priťahovať pohľady a stáť v čele. RX piatej generácie s novým „vretenovitým dizajnom karosérie“ a plynulými 
líniami oplýva nesmiernym sebavedomím. K tomu sa pridávajú trojité LED svetlomety so štíhlejším a ostrejším 
vzhľadom, ktoré podčiarkujú odvážny štýl nového modelu RX. Charakteristické zadné stĺpiky čiernej farby 
(označované aj ako „plávajúca strecha“) pôsobia teraz viac trojrozmerne, čím RX zvonka pripomína kupé. Extra 
dávku dynamiky mu zasa dodávajú väčšie 21-palcové disky, dlhší rázvor či natiahnutá kapota.

Jednoliata línia zadných svetiel typická pre značku Lexus spoločne so širším rozchodom kolies dodávajú vozidlu 
robustnejší postoj i dominantnejší charakter na cestách. Novozavedený znak „LEXUS“ na dverách batožinového 
priestoru vytvára čistý, moderný vzhľad. Športové kvality modelu RX zvýrazňuje výbava F SPORT, ktorá prináša 
vylepšené spracovanie masky chladiča, bočných prahových líšt i aerodynamického predného a zadného nárazníka. 
Tento stupeň výbavy bude mať v ponuke len výkonný hybrid RX 500h.

TRI DRUHY POHONU
Dobrodružstvo pokračuje s rozmanitejšou, plne elektrifikovanou modelovou ponukou: Ako prvý je tu plug-in hybrid 
RX 450h+ vybavený hybridnou pohonnou sústavou s 2,5-litrovým motorom a lítiovo-iónovým akumulátorom 
s výkonom 18,1 kWh. Poskytuje viac ako 65 km bezemisnej jazdy v elektrickom režime a k tomu všetky výhody 
hybridného pohonu Lexus bez nutnosti dobíjania, keď sa akumulátor vybije. 

Ďalej nový revolučný výkonný hybrid RX 500h, ktorý je vôbec prvým preplňovaným hybridným vozidlom 
značky Lexus. Výkon zabezpečuje úplne nová hybridná sústava pozostávajúca z 2,4-litrového preplňovaného 
motora a 6-stupňovej automatickej prevodovky, ktorá dodáva výkon 371 k (DIN) a krútiaci moment 645 Nm, 
čo zaručuje bleskovú akceleráciu a špičkovú dynamiku vďaka technológii DIRECT4. 

A napokon štvrtá generácia hybridu bez nutnosti dobíjania RX 350h, ktorý prináša nielen hladkú akceleráciu, 
ale aj hospodárnejšiu prevádzku.

POHON, KTORÉMU SA NIČ NEVYROVNÁ
A ešte oveľa viac. Tieto elektrifikované pohonné sústavy v  spojení s  ľahšou, no tuhšou platformou, nižším 
ťažiskom a novým viacprvkovým zavesením zadných kolies predvádzajú viac než dokonalý výkon a výnimočnú 
úroveň hospodárnosti. Vytvárajú jedinečne prirodzený dialóg medzi vozidlom a vodičom, dokonale pohodlné 
a kultivované prostredie a tiež výnimočne pútavý a zábavný zážitok z jazdy. Ide o historicky najlepšie spracovanie 
našich charakteristických jazdných vlastností Lexus Driving Signature. Najlepšie si ich vychutnáte v  novom 
temperamentnom variante RX 500h F SPORT so systémom riadenia hnacej sily DIRECT4.

„V prípade nového modelu RX sme boli odhodlaní zachovať DNA 
značky Lexus, teda špičkovú kvalitu, dokonalý jazdný komfort 
a  kultivovaný chod, a  zároveň posunúť zážitok z  jazdy na vyššiu 
úroveň a priniesť unikátne charakteristické jazdné vlastnosti Lexus 
Driving Signature.“ 

KODŽI SATO, 
PREZIDENT SPOLOČNOSTI LEXUS INTERNATIONAL
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VÍTA VÁS KOMFORT OD 
ZNAČKY LEXUS

VNÚTRI NOVÉHO MODELU RX SA SNÚBIA TRADÍCIE 
S BUDÚCNOSŤOU, ČO PRINÁŠA UNIKÁTNY DRUH LUXUSU.

Slovo „omotenaši“ počuť v  spoločnosti Lexus naozaj často. Jadrom tejto starodávnej japonskej 
filozofie pohostinnosti je predvídanie potrieb hosťa ešte predtým, než vzniknú. Stačí sa posadiť do 
kabíny nového modelu RX a hneď si všimnete prácu slávnych remeselných majstrov Takumi, čo 
u vodiča i ostatných cestujúcich navodzuje rovnako hlboký pocit omotenaši.

KOKPIT ZAMERANÝ NA VODIČA
V prvom rade je tu kokpit Tazuna zameraný na vodiča, kde nájdete prvky ako veľký projekčný 
displej a precízne umiestnené prístroje, aby sa mohol uvoľniť a sústrediť na cestu pred vozidlom. 
Okrem toho je k dispozícii rozmanité ambientné osvetlenie s paletou až 64 farieb, vďaka čomu si 
prostredie v kabíne možno prispôsobiť podľa aktuálnej nálady.    

Nádherne účelný a  intuitívny interiér modelu RX pomáha navodiť pocit priestrannosti, k  čomu 
prispieva väčší priestor na nohy i celkovo čistejší dizajn. Dokonca aj kľučky dverí so systémom 
elektronickej západky e-Latch prinášajú plynulejšie ovládanie a futuristický vzhľad. Po prvýkrát je 
na výber interiér úplne bez použitia prírodnej kože, kde sú sedadlá, volant aj hlavica radiacej páky 
potiahnuté vysokokvalitnou syntetickou kožou Tahara. Najvyberanejšie materiály v rukách skúsených 
remeselníkov vytvorili prostredie plné moderného luxusu. Okrem toho si môžete vychutnať prepychové 
sedadlá čalúnené semi-anilínovou kožou a drevené dekory vo výbave Luxury a  jemnú kožu vo 
výbave Prestige a F SPORT Performance. To je luxus hodný značky Lexus.

PRVOTRIEDNY ZÁŽITOK PRE CESTUJÚCICH
Z pohľadu cestujúcich sa kládol dôraz na osobnú pohodu a luxus, ktoré boli dlhé roky typickými 
znakmi modelu RX a teraz sa posunuli do nových výšin. Sedadlá z dielne majstrov Takumi ponúkajú 
okrem prvotriedneho prístupu a skvelej opory aj komfortné prvky ako vyhrievanie a odvetrávanie. 
Dokonalú pohodu prináša cestujúcim v modeli RX aj nový prémiový audiosystém Mark Levinson® 
s priestorovým zvukom a až 21 reproduktormi, starostlivo optimalizovaný podľa architektúry interiéru.

Kabína neodolateľného variantu RX F SPORT napĺňa športové ambície vozidla koženým čalúnením 
sedadiel čiernej alebo červenej farby Dark Rose, elegantnými hliníkovými dekormi a semišovými 
opornými výplňami sedadiel inšpirovanými motoristickým športom, ktoré zaručujú lepšie držanie tela.

(Kompletnú ponuku interiérových materiálov pre model RX nájdete na strane 9.)

ZAŽITE LUXUS
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BEZPEČNOSŤ NA PRVOM 
MIESTE A NEUSTÁLE 

PRIPOJENIE
CIEĽOM INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ NA PALUBE 

NOVÉHO MODELU RX JE BEZPEČNEJŠIA  
A ZÁBAVNEJŠIA JAZDA.

Vo vozidlách Lexus sa komfort nekončí nádherným ručne spracovaným čalúnením ani vylepšenou 
klimatizáciou, ktorá reguluje teplotu v kabíne a súčasne hydratuje pokožku a vlasy. Pohodlie prináša 
vnútorný pokoj. A  to vďaka vedomiu, že vás aj ostatných cestujúcich pri každej ceste chránia 
bezpečnostné systémy najvyššej úrovne. I vedomiu, že máte poruke najnovšie technológie pripojenia 
a podpory vodiča, s ktorými dorazíte do cieľa bez zbytočného stresu.

VYŠŠIA ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI
Vylepšený systém Lexus Safety System+ tretej generácie vám poskytuje neustálu podporu, sleduje 
cestu pred vozidlom, upozorňuje vás na hroziace nebezpečenstvo a v prípade potreby dokáže 
v priebehu niekoľkých milisekúnd zasiahnuť a zabrániť zrážke. Systém vie zabrániť väčšiemu množstvu 
nehôd než doteraz. Napríklad nový proaktívny jazdný asistent pomáha jazdiť bezpečnejšie a dokonca 
zasiahne pri stretnutí s chodcami či v prípade prekážok. Novinkou je tiež systém sledovania vodiča, 
ktorý vyšle upozornenie, alebo môže dokonca spomaliť a zastaviť vozidlo, ak zaznamená, že ste 
ospalí alebo nepozorní za volantom. Asistent pre bezpečné vystupovanie zasa zabráni otvoreniu 
dverí, ak sa zozadu približujú iné vozidlá alebo bicykle.

ZÍSKAJTE CELKOVÝ OBRAZ
Nový model RX ponúka plno funkcií na podporu vodiča. Jazdu v stiesnených podmienkach uľahčuje 
digitálny panoramatický monitor, ktorý vytvára virtuálny obraz modelu RX v 3D zobrazení, v ktorom sa 
vozidlo zobrazuje ako pri pohľade zhora, spolu s navádzacími čiarami na obrazovke, ktoré pomáhajú 
pri manévrovaní v zúžených priestoroch. Funkcia bočného pohľadu vám pomáha vyhodnotiť voľný 
priestor naboku pri prechádzaní okolo iného vozidla na úzkej ceste. Pokročilý parkovací systém 
dokonca zaparkuje váš model RX pomocou automatizovaného ovládania riadenia a brzdenia.

TECHNOLÓGIA ZAMERANÁ NA ČLOVEKA
Štandardnou výbavou všetkých variantov modelu RX je veľká dotyková HD obrazovka s uhlopriečkou 
14 palcov, ideálna na zobrazovanie obľúbených aplikácií zo smartfónov s operačným systémom 
Apple či Android. Systém sa môže pochváliť cloudovou navigáciou s možnosťou aktualizácie na 
diaľku, aby ste vždy mali k dispozícii najnovšie informácie.  

Prostredníctvom aplikácie Lexus Link môžete využívať praktické služby konektivity, napríklad na 
diaľku skontrolovať, či ste vozidlo zamkli, nastaviť klimatizáciu pred cestou či rozsvietiť výstražné 
svetlá, aby ste vozidlo ľahšie našli na preplnenom parkovisku. Okrem analýzy jazdy, sledovania stavu 
paliva či funkcie „vyhľadania vozidla“ z pohodlia svojho smartfónu ponúka RX 450h+ aj funkcie 
špecifické pre plug-in hybridy a elektromobily, ako napríklad sledovanie úrovne nabitia akumulátora 
či naplánovanie nabíjania.

ZAŽITE POCIT ISTOTY
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FARBY  |  EXTERIÉR FARBY  |  INTERIÉR

1 Koža Tahara je štandardnou súčasťou výbavy Elegance a Business Edition.
2 Jemná koža je štandardnou súčasťou výbavy Prestige.
3 Semi-anilínová koža je štandardnou súčasťou výbavy Luxury.
4 Koža F SPORT je štandardnou súčasťou výbavy F SPORT Performance.
5  Čierny dekor je štandardnou súčasťou výbavy Elegance, Business Edition a Prestige. Dekory z bambusového dreva a čierneho jaseňového dreva sú voliteľné vo výbave Luxury.  

Hliníkový dekor je štandardnou súčasťou výbavy F SPORT.

1 Výlučne pre model RX 500h High Performance Hybrid
2 Nie je k dispozícii pre model RX 500h High Performance Hybrid

Poznámka: Kvôli odchýlkam v tlači sa skutočné farby laku môžu mierne líšiť od zobrazených farieb.

BIELA NOVA | 0831 BIELA SONIC | 0852 IRÍDIOVÁ SONIC | 1L2

CHRÓMOVÁ SONIC | 1L1

ČERVENÁ MORELLO | 3R12

MODRÁ HLBINNÁ | 8X52

TITÁNOVÁ SONIC | 1J72

MEDENÁ SONIC | 4Y5

MODRÁ ZAFÍROVÁ | 8X11

ČIERNA GRAFITOVÁ | 223

ZELENÁ KHAKI | 6X42

DEKOR F SPORT5

HliníkovéČierne jaseňové 
drevo

Bambusové drevo

DEKORY5

Čierna

Tmavá sépiová

Tmavá sépiová Maslová

KOŽA TAHARA1 JEMNÁ KOŽA2

Čierna Maslová Čierna

SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA3

Čierna Červená Dark 
Rose

KOŽA F SPORT4

Čierna

Orechovo hnedá

Maslová
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TECHNICKÉ ÚDAJE CÍŤTE SA VÝNIMOČNE

STAŇTE SA NAŠÍM 
HOSŤOM

SPÔSOB, AKÝM SA SPRÁVAME K NAŠIM 
ZÁKAZNÍKOM, SA RIADI STAROVEKOU 

JAPONSKOU FILOZOFIOU POHOSTINNOSTI.

Omotenaši sa z japončiny prekladá ako „pohostinnosť a zdvorilá úslužnosť“, 
znamená však oveľa viac než len vynikajúce služby. Je to starodávny 
koncept zameraný na predvídanie potrieb druhých, a  to ešte predtým, 
než vzniknú. Omotenaši ovplyvňuje spôsob, akým v  spoločnosti Lexus 
navrhujeme a konštruujeme naše vozidlá, ako aj naše správanie k vám, 
majiteľom vozidiel Lexus. A  to nielen v mieste predaja, ale počas celej 
životnosti vozidla. Chceme, aby ste pri každom kontakte s nami cítili, ako 
veľmi si vás vážime. Aby ste sa cítili ako niečo viac než len zákazník.

Pri každej návšteve v našich showroomoch zažijete omotenaši na vlastnej 
koži, či už ako vodič súkromného alebo firemného vozidla. V podobe 
vrelého prijatia od priateľského personálu priamo na mieste, ktorý vás privíta 
ako hosťa vo vlastnom dome. Vo forme prívetivej atmosféry a pôsobivého 
vybavenia salónika, kde si môžete dopriať občerstvenie, dobehnúť 
najnovšie správy, vychutnať si rýchly internet alebo sa venovať práci. A to 
všetko s vedomím, že naši technici zo spoločnosti Lexus pracujú precízne 
a efektívne na tom, aby ste sa dostali späť na cesty s minimálnym zdržaním.

Značka Lexus je jedinečná nielen vďaka svojim vozidlám. Ale aj vďaka 
filozofii, ktorá prestupuje všetkým, čo robíme, a  ovplyvňuje aj zážitok 
z vlastníctva, ktorý vám dodáva pocit výnimočnosti. Presne ako sa u hosťa 
patrí.

1 Kombinovaný výkon spaľovacieho a elektrického motora.
2 Plánované hodnoty.
3  Hmotnosť prívesu štandardne nezahŕňa ťažné zariadenie ani ďalšie príslušenstvo na ťahanie.

Všetky uvedené údaje sú predbežné, orientačné hodnoty, ktoré sa môžu meniť bez upozornenia. Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane prípadných aktualizácií nájdete na adrese www.lexus.sk

MOTOR RX 350h RX 450h+ RX 500h

Objem (cm3) 2487 2487 2393
Valce/ventily 4 v rade/16 4 v rade/16 4 v rade/16

ELEKTROMOTOR

Typ Synchrónny striedavý s 
permanentným magnetom

Synchrónny striedavý s 
permanentným magnetom

Synchrónny striedavý s 
permanentným magnetom

PREVODOVKA

Typ Elektronická s plynulo 
meniteľným prevodom

Elektronická s plynulo 
meniteľným prevodom

6-stupňová automatická

Pohon E-FOUR E-FOUR DIRECT4

CELKOVÝ SYSTÉMOVÝ VÝKON1

Celkový výkon (k DIN) 245 306 371
Celkový výkon (kW) 180 225 273

NABÍJANIE

Typ akumulátora Bipolárny nikelmetalhydridový Lítiovo-iónový Bipolárny nikelmetalhydridový
Kapacita akumulátora (kWh) 18,1
Max. výkon nabíjania striedavým prúdom (kW) — 6,6 —
Čas nabíjania striedavým prúdom 0 – 100 % (h) — Od 2,5 do 9 —

JAZDNÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť (km/h) 200 200 210
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 8,0 7,0 5,9

SPOTREBA PALIVA2 (l/100 km)

Kombinovaná 6,4 – 6,7 1,1 – 1,2 8,2 – 8,5

EMISIE CO2
2 (g/km)

Kombinované 143 – 150 24 – 26 182 – 189

DOJAZD NA ELEKTRINU2 (km)

Kombinovaný — 65 – 69 —

EMISNÁ NORMA2

Emisná trieda EURO 6d s OBD EURO 6d s OBD EURO 6d s OBD

OBJEMY3

Objem palivovej nádrže (l) 65 55 65
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 750 750
Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2000 2000 2000

ROZMERY

Dĺžka (mm) 4890 4890 4890
Šírka (mm) 1920 1920 1920
Výška (mm) 1695 1695 1695



© 2022 Lexus Europe* si vyhradzuje právo meniť akékoľvek podrobnosti o  špecifikáciách 
a vybavení bez upozornenia. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu líšiť podľa miestnych 
podmienok a požiadaviek. U miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus sa informujte 
o všetkých zmenách, ktoré by sa mohli vyžadovať vo vašej krajine.

Poznámka: Zobrazované vozidlá a špecifikácie uvedené v tejto brožúre sa môžu líšiť od modelov 
a vybavenia, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine. Farba karosérie vozidla sa môže mierne líšiť od 
vytlačených fotografií v tejto brožúre.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lexus.sk. 

Starostlivosť o životné prostredie je prioritou spoločnosti Lexus. Prijali sme veľa opatrení, aby mali 
naše vozidlá počas svojho životného cyklu – od návrhu cez výrobu, distribúciu, predaj a servis až 
po ukončenie životnosti – čo najmenší vplyv na životné prostredie. Váš predajca vám ochotne 
poskytne viac informácií o požiadavkách týkajúcich sa vozidiel na konci životnosti.

* Lexus Europe je divízia spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.

Vytlačené v Európe, august 2022

OBJAVTE VIAC ONLINE
Zistite viac o novom modeli RX online. Dokonca aj svoje vozidlo si môžete rezervovať online. Nájdite si čas a preskúmajte, ktorý stupeň výbavy 
najlepšie vyhovuje vášmu životnému štýlu. Pre viac informácii kontaktujte svojho autorizovaného predajcu Lexus.

http://www.lexus.sk/rx


