
RX 350h Hybrid

PREDAJNÝ CENNÍK
PLATNOSŤ: od 1. 4. 2023



TECHNICKÉ ÚDAJE 03

TECHNICKÉ ÚDAJE

RX 350h
MOTOR

Štvorvalcový radový benzínový motor

PREvODOvKA  

E-CVT (elektricky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom)

vÝKON  

245 koní

ZRÝChlENiE (0 – 100 km/h)  

8,0 s

PNEUMATiKY  

235/60 R19

DisKY  

19" z ľahkej zliatiny

Dĺžka  

4 890 mm

ŠÍRKA (so sklopenými zrkadlami)  

1 920 mm

vÝŠKA  

1 695 mm

RáZvOR  

2 850 mm

KOMBiNOvANá sPOTREBA PAlivA (l/100 KM)**  

6,4 – 6,7

KOMBiNOvANÉ EMisiE CO2 (g/KM)**  

143,0 – 150,0

* Predbežné technické údaje
** Výsledok merania podľa testu WLTP
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 budú merané v kontrolovanom prostredí na európskom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia ES 2017/1151 
a jeho príslušných doplnení. Ak máte záujem o ďalšie informácie, prípadne o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu 
Lexus. Hodnoty spotreby paliva a  emisií CO2 vášho vozidla sa môžu líšiť od oficiálne nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a  ďalšie faktory (ako sú podmienky na 
cestách, premávka, stav vozidla, tlak v  pneumatikách, namontované zariadenia, zaťaženie, počet cestujúcich...) tiež zohrávajú svoju úlohu pri určovaní skutočnej 
spotreby paliva a emisií CO2 vozidla.



METAliCKá FARBA BEZ PRÍPlATKU

METAliCKÉ FARBY

LEXUS RX 350h – FARBY EXTERIÉRU04

KÓD NÁZOV VÝBAVA

ELEGANCE BUSINESS EDITION PRESTIGE PRESTIGE TOP LUXURY

6X4 ZELENÁ KHAKI

1L1 CHRÓMOVÁ SONIC

1L2 IRÍDIOVÁ SONIC

1J7 TITANOVÁ SONIC

223 ČIERNA GRAFITOVÁ

4Y5 MEDENÁ SONIC

3R1 ČERVENÁ MORELLO

085 BIELA SONIC

8X5 MODRÁ HLBINNÁ

 štandardný lak bez príplatku       metalická farba na želanie

LEXUS RX 350H – FARBY EXTERIÉRU

3R1  ČERVENÁ MORELLO 1l1  CHRÓMOVÁ SONIC

4Y5  MEDENÁ SONIC

1l2  IRÍDIOVÁ SONIC

6X4  ZELENÁ KHAKI

1J7  TITANOVÁ SONIC

085  BIELA SONIC223  ČIERNA GRAFITOVÁ 8X5  MODRÁ HLBINNÁ

KAIZEN OMOTENASHITAKUMI

TRaDIČNÉ HODNOTY a POVESTNÁ
JaPONSkÁ DISCIPLÍNa VYRaSTaJÚCa Z NaJHLBŠÍCH 

kOREŇOV TEJTO kULTÚRY NÁM POMÁHaJÚ VYTVÁRaŤ
lEXUs TAKÝ, AKÝ JE

Remeselné spracovanie do 
posledného detailu .Vyškolení majstri 

výroby bdejú nad precíznosťou 
a najvyššími štandardmi vo všetkých 

našich vozidlách od vývoja až po 
výrobu.

Chceme predbehnúť budúcnosť.
Pretože nespútaná túžba vytvoriť 

najlepšie auto na svete poháňa našu 
predstavivosť neustále vpred.

Zažite predvídavú pohostinnosť na 
vlastnej koži. Skôr než na svoje želanie 

vôbec stihnete pomyslieť, je vopred 
splnené.

HODNOTY ZNAČKY LEXUS 05

VYUŽITE PRI KÚPE NOVÉHO 
VOZIDLA 30 % ZĽAVU NA 

ORIGINÁLNE ZIMNÉ KOMPLETY

CHRÁŇTE SVOJU INVESTÍCIU S LEXUS PROTECT
OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA ZVNÚTRA AJ ZVONKU
• Lexus ProTect Exteriér: 5-ročná ochrana laku 

karosérie s kremíkovou vrstvou (vrátane aplikácie) 299 € 
• Lexus ProTect Interiér:  

ochrana interiéru proti znečisteniu (vrátane aplikácie) 119 €
• Lexus ProTect kolesá:  

ochrana diskov kolies proti znečisteniu (vrátane aplikácie) 69 €



BEZPEČNOSŤ
• Zadná parkovacia kamera
• Predné a zadné stabilizátory riadenia
• Adaptívny tempomat (ACC)
• Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
• Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
• Parkovacie senzory novej generácie (PKSB, s rozpoznávaním 

objektov a chodcov)
• Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA) 
• Súprava na opravu pneumatík
• E-CALL

EXTERiÉR
• 19” disky z ľahkej zliatiny
• Pneumatiky 235/60 R19
• Protihlukové sklá s UV filtrom
• Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Osvetlenie:

 – Quad-LED svetlomety s funkciou aHB - automatické 
diaľkové svetlá

 – automatické nastavenie svetlometov (dynamické)
 – Ostrekovač svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákrut
 – Predné LED smerové svetlá
 – Predné a zadné hmlové svetlá
 – Kombinované LED zadné svetlá  

• Vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky ovládané
 – Elektrochromatické 
 – Vyhrievané

• Strešná anténa v tvare plutvy
• Integrovaný strešný nosič
• Ťažná kapacita: 2000 kg

VOLITEĽNÉ FaRBY INTERIÉRU
MATERiál sEDADiEl FARBA sEDADiEl OZDOBNÉ OBLOžENIE KÓD
Syntetická koža Tahara Maslová Čierne obloženie EA 03 
Syntetická koža Tahara Čierna Čierne obloženie EA 23 

INTERIÉR a POHODLIE
• Sedadlá

 – Syntetická koža Tahara
 – Elektronicky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách 
(v 2 smeroch) 

 – Zvisle nastaviteľné predné opierky hlavy
 – Vyhrievanie predných sedadiel 
 – Manuálne sklopné zadné sedadlá
 – Manuálne nastaviteľné zadné sedadlá 

• Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
• Volant obšitý syntetickou kožou s radiacimi páčkami 

(vyhrievaný)
• Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru 
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
• Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 

(s funkciou posúvania volantu)
• Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
• Ambientné osvetlenie interiéru ( jednofarebné)
• Volič jazdných režimov: Eco, Normal, Sport
• Trojzónová klimatizácia

MUlTiMEDiálNY sYsTÉM
• 14” centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Diaľkovo ovládateľné služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)  
• Prémiový audiosystém (s 12 reproduktormi)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple Car Play
• Bezdrôtová nabíjačka telefónu
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• Bluetooth
• DCM modul

VOLITEĽNÉ PRVkY
• Voliteľná farba exteriéru 1 200 €
• Strešné okno (SFX: 07) 1 400 €
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km +  1 559 €*

RX 350h BUsiNEss EDiTiON (SFX: 06) 74 900 €

BEZPEČNOSŤ
• Zadná parkovacia kamera
• Predné a zadné stabilizátory riadenia
• Adaptívny tempomat (ACC)
• Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
• Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
• Parkovacie senzory novej generácie (PKSB, s rozpoznávaním 

objektov a chodcov)
• Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA) 
• Súprava na opravu pneumatík
• E-CALL

EXTERiÉR
• 19” disky z ľahkej zliatiny
• Pneumatiky 235/60 R19
• Protihlukové sklá s UV filtrom
• Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Osvetlenie:

 – Bi-LED svetlomety s funkciou AHB – Automatické diaľkové svetlá
 – Automatické nastavenie svetlometov (statické)
 – Predné a zadné hmlové svetlá
 – Kombinované LED zadné svetlá  

• Vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky ovládané
 – Elektrochromatické 
 – Vyhrievané

• Strešná anténa v tvare plutvy
• Integrovaný strešný nosič
• Ťažná kapacita: 2000 kg

VOLITEĽNÉ FaRBY INTERIÉRU
MATERiál sEDADiEl FARBA sEDADiEl OZDOBNÉ OBLOžENIE KÓD
Syntetická koža Tahara Maslová Čierne obloženie EA 03 
Syntetická koža Tahara Čierna Čierne obloženie EA 23 

INTERIÉR a POHODLIE
• Sedadlá

 – Syntetická koža Tahara
 – Elektronicky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách 
(v 2 smeroch) 

 – Zvisle nastaviteľné predné opierky hlavy
 – Vyhrievanie predných sedadiel 
 – Manuálne sklopné zadné sedadlá
 – Manuálne nastaviteľné zadné sedadlá 

• Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
• Volant obšitý vegánskou syntetickou kožou s radiacimi páčkami
• Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru 
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
• Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 

(s funkciou posúvania volantu)
• Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
• Ambientné osvetlenie interiéru ( jednofarebné)
• Volič jazdných režimov: Eco, Normal, Sport
• Trojzónová klimatizácia

MUlTiMEDiálNY sYsTÉM
• 14” centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Diaľkovo ovládateľné služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)  
• Prémiový audiosystém (s 12 reproduktormi)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple Car Play
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• Bluetooth
• DCM modul

VOLITEĽNÉ PRVkY
• Voliteľná farba exteriéru 1 200 €
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km +  1 559 €*

RX 350h ElEgANCE (SFX: 05) 71 900 €

ELEGANCE06 BUSINESS EDITION 07

ŠTANDARDNá FARBA

ZELENÁ KHAKI  
(6X4)

ŠTANDARDNá FARBA

ZELENÁ KHAKI  
(6X4)

VOLITEĽNÉ FaRBY EXTERIÉRU

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

MEDENÁ 
SONIC 
(4Y5)

BIELA   
SONIC 
(085)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

VOLITEĽNÉ FaRBY EXTERIÉRU

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

MEDENÁ 
SONIC 
(4Y5)

BIELA   
SONIC 
(085)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla. *Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.



BEZPEČNOSŤ
• Zadná parkovacia kamera
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Predné a zadné stabilizátory riadenia
• Adaptívny tempomat (ACC)
• asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu novej 

generácie (a-LTa)
• Systém sledovania dopravy pred vozidlom (FCTa)
• Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
• Parkovacie senzory novej generácie (PKSB, s rozpoznávaním 

objektov, vozidiel a chodcov)
• Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
• E-CALL

EXTERiÉR
• 21” disky z ľahkej zliatiny
• Pneumatiky 235/50 R21
• Protihlukové sklá s UV filtrom
• Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Osvetlenie:

 – Quad-LED svetlomety s funkciou AHB - Automatické  
diaľkové svetlá

 – Automatické nastavenie svetlometov (dynamické)
 – Ostrekovač svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákrut
 – Predné LED smerové svetlá
 – Predné a zadné hmlové svetlá
 – Kombinované LED zadné svetlá  

• Vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky ovládané
 – Elektrochromatické 
 – Vyhrievané

• Strešná anténa v tvare plutvy
• Integrovaný strešný nosič
• Ťažná kapacita: 2000 kg

INTERIÉR a POHODLIE
• Sedadlá

 – Kožené čalúnenie 
 – Elektronicky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách 
(v 2 smeroch) 

 – Zvisle nastaviteľné predné opierky hlavy
 – Pamäťová funkcia na strane vodiča
 – Vyhrievanie predných sedadiel 
 – Odvetrávanie predných sedadiel
 – Manuálne sklopné zadné sedadlá
 – Manuálne nastaviteľné zadné sedadlá 

• Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
• Kožou obšitý volant s radiacimi páčkami (vyhrievaný)
• Dotykové plochy na volante
• Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru  

(otváranie nohou)
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
• E-Latch (elektronické otváranie dverí)
• Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie  

(s funkciou posúvania volantu)
• Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
• ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
• Volič jazdných režimov: Eco, Normal, Sport
• Trojzónová klimatizácia s technológiou Nano-E, so snímačom vlhkosti

MUlTiMEDiálNY sYsTÉM
• 14” centrálny displej Lexus Media Display
• Projekčný displej HUD na čelnom skle s informáciami o jazde
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Diaľkovo ovládateľné služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)  
• Prémiový audiosystém (s 12 reproduktormi)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple Car Play
• Bezdrôtová nabíjačka telefónu
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• Bluetooth
• DCM modul

VOLITEĽNÉ PRVkY
• Voliteľná farba exteriéru 1 200 €
• Panoramatické strešné okno, otvárateľné (SFX: BT) 2 000 €
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km +  1 559 €*

RX 350h PREsTigE TOP (SFX: AN) 82 900 €

VOLITEĽNÉ FaRBY INTERIÉRU
MATERiál sEDADiEl FARBA sEDADiEl OZDOBNÉ OBLOžENIE KÓD
Koža Maslová Čierne obloženie LB 03
Koža Čierna Čierne obloženie LB 23
Koža Orechovo hnedá Čierne obloženie LB 43
Koža Sépia tmavá Čierne obloženie LB 48

BEZPEČNOSŤ
• Zadná parkovacia kamera
• Predné a zadné stabilizátory riadenia
• Adaptívny tempomat (ACC)
• Predkolízne výstražné svetlá (FHL)
• Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu (LTA)
• Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
• Parkovacie senzory novej generácie (PkSB,  

s rozpoznávaním objektov, vozidiel a chodcov)
• Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) 
• Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)

EXTERiÉR
• 21” disky z ľahkej zliatiny
• Pneumatiky 235/50 R21
• Protihlukové sklá s UV filtrom
• Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Osvetlenie:

 – Quad-LED svetlomety s funkciou AHB - Automatické  
diaľkové svetlá

 – Automatické nastavenie svetlometov (dynamické)
 – Ostrekovač svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákrut
 – Predné LED smerové svetlá
 – Predné a zadné hmlové svetlá
 – Kombinované LED zadné svetlá  

• Vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky ovládané
 – Elektrochromatické 
 – Vyhrievané

• Strešná anténa v tvare plutvy
• Integrovaný strešný nosič
• Ťažná kapacita: 2000 kg

VOLITEĽNÉ FaRBY INTERIÉRU
MATERiál sEDADiEl FARBA sEDADiEl OZDOBNÉ OBLOžENIE KÓD
Koža Maslová Čierne obloženie LB 03
Koža Čierna Čierne obloženie LB 23
Koža Orechovo hnedá Čierne obloženie LB 43
Koža Tmavá Sépiová Čierne obloženie LB 48

INTERIÉR a POHODLIE
• Sedadlá

 – kožené čalúnenie
 – Elektronicky nastaviteľné predné sedadlá (v 8 smeroch)
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka na predných sedadlách 
(v 2 smeroch) 

 – Zvisle nastaviteľné predné opierky hlavy
 – Pamäťová funkcia na strane vodiča
 – Vyhrievanie predných sedadiel 
 – Odvetrávanie predných sedadiel
 – Manuálne sklopné zadné sedadlá
 – Manuálne nastaviteľné zadné sedadlá 

• Elektronicky nastaviteľný stĺpik volantu
• kožený volant s radiacimi páčkami (vyhrievaný)
• Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru 

(otváranie nohou)
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 
• Zadná lakťová opierka s odkladacím priečinkom
• Systém Easy access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 

(s funkciou posúvania volantu a sedadla)
• Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
• Ambientné osvetlenie interiéru ( jednofarebné)
• Volič jazdných režimov: Eco, Normal, Sport
• Trojzónová klimatizácia

MUlTiMEDiálNY sYsTÉM
• 14” centrálny displej Lexus Media Display
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Diaľkovo ovládateľné služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)  
• Prémiový audiosystém (s 12 reproduktormi)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple Car Play
• Bezdrôtová nabíjačka telefónu
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• Bluetooth
• DCM modul

VOLITEĽNÉ PRVkY
• Voliteľná farba exteriéru 1 200 €
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km +  1 559 €*

RX 350h PREsTigE (SFX: AJ) 78 900 €

PRESTIGE08 PRESTIGE TOP 09

ŠTANDARDNá FARBA

ZELENÁ KHAKI  
(6X4)

ŠTANDARDNá FARBA

ZELENÁ KHAKI  
(6X4)

VOLITEĽNÉ FaRBY EXTERIÉRU

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

MEDENÁ 
SONIC 
(4Y5)

BIELA   
SONIC 
(085)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

VOLITEĽNÉ FaRBY EXTERIÉRU

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

MEDENÁ 
SONIC 
(4Y5)

BIELA   
SONIC 
(085)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla. *Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.



BEZPEČNOSŤ
• Zadná parkovacia kamera
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Predné a zadné stabilizátory riadenia
• Adaptívny tempomat (ACC)
• Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu novej generácie 

(A-LTA)
• Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies (aVS)
• Systém sledovania dopravy pred vozidlom (FCTA)
• Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
• Parkovacie senzory novej generácie (PKSB, s rozpoznávaním 

objektov, vozidiel a chodcov)
• Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
• Systém sledovania slepého uhla (BSM)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Systém pre bezpečné vystupovanie (SEA)
• E-CALL

EXTERiÉR
• 21” disky Luxury z ľahkej zliatiny 
• Pneumatiky 235/50 R21
• Protihlukové sklá s UV filtrom
• Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
• Automatický dažďový senzor
• Osvetlenie:

 – Quad-LED svetlomety s funkciou aHS – adaptívne 
diaľkové svetlá (typu BladeScan)

 – Automatické nastavenie svetlometov (dynamické)
 – Ostrekovač svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákrut
 – Predné LED smerové svetlá
 – Predné a zadné hmlové svetlá
 – Kombinované LED zadné svetlá  

• Vonkajšie spätné zrkadlá
 – Elektronicky ovládané
 – Elektrochromatické 
 – Vyhrievané

• Strešná anténa v tvare plutvy
• Integrovaný strešný nosič
• Ťažná kapacita: 2000 kg

VOLITEĽNÉ FaRBY INTERIÉRU
MATERiál sEDADiEl FARBA sEDADiEl OZDOBNÉ OBLOžENIE KÓD
Semianilínová koža Maslová Čierne jaseňové drevo LA 01
Semianilínová koža Maslová Bambusové drevo  LA 02
Semianilínová koža Čierna Čierne jaseňové drevo LA 21
Semianilínová koža Čierna Bambusové drevo  LA 22
Semianilínová koža Tmavá Sépiová Čierne jaseňové drevo LA 46
Semianilínová koža Tmavá Sépiová Bambusové drevo  LA 47

INTERIÉR a POHODLIE
• Sedadlá

 – Semianilínové kožené čalúnenie
 – Zvisle nastaviteľné predné opierky hlavy
 – Vyhrievanie predných a zadných sedadiel 
 – Elektronicky nastaviteľná bedrová opierka na predných 
sedadlách (v 4 smeroch) 

 – Odvetrávanie predných a zadných sedadiel 
 – Elektronicky nastaviteľné zadné sedadlá
 – Elektronicky sklopné zadné sedadlá

• Elektronicky nastaviteľný volant 
• Drevom obložený volant s radiacimi páčkami (vyhrievaný)
• Dotykové plochy na volante
• Elektronické ovládanie dverí batožinového priestoru  

(otváranie nohou)
• Elektrochromatické digitálne vnútorné spätné zrkadlo
• Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie 

(s funkciou posúvania volantu)
• Digitálne vnútorné spätné zrkadlo
• Manuálne ovládaná slnečná clona na zadných oknách
• Inteligentný bezkľúčový systém Smart Entry & Start
• Ambientné osvetlenie interiéru (viacfarebné)
• Volič jazdných režimov: Eco, Normal, Sport
• Trojzónová klimatizácia s technológiou Nano-E, so snímačom vlhkosti

MUlTiMEDiálNY sYsTÉM
• 14” centrálny displej Lexus Media Display
• Projekčný displej HUD na čelnom skle s informáciami o jazde
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Diaľkovo ovládateľné služby Lexus Connected (aplikácia Lexus Link)  
• Prémiový audiosystém Mark Levinson (s 21 reproduktormi)
• Podpora aplikácií Android Auto & Apple Car Play
• Bezdrôtová nabíjačka telefónu
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB 
• Bluetooth
• DCM modul

VOLITEĽNÉ PRVkY
• Voliteľná farba exteriéru 1 200 €
• Panoramatické strešné okno, otvárateľné (SFX: A1) 2 000 €
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km +  1 559 €*

ŠTANDARDNá FARBA

ZELENÁ KHAKI  
(6X4)

VOLITEĽNÉ FaRBY EXTERIÉRU

ČERVENÁ 
MORELLO 

(3R1)

CHRÓMOVÁ 
SONIC 

(1L1)

IRÍDIOVÁ 
SONIC 

(1L2)

TITÁNOVÁ 
SONIC 

(1J7)

GRAFITOVÁ 
ČIERNA 

(223)

MEDENÁ 
SONIC 
(4Y5)

BIELA   
SONIC 
(085)

MODRÁ  
HLBINNÁ 

(8X5)

RX 350h lUXURY (SFX: A3) 91 900 €

LUXURY10 *Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.



Lexus kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia. Robíme všetko pre to, aby naše vozidlá mali čo najmenší vplyv na životné prostredie počas celej svojej životnosti – od návrhu cez 
výrobu, distribúciu a predaj až po každodennú prevádzku. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa využitia vozidiel po skončení 
ich životnosti.

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Ak chcete
získať ďalšie informácie alebo máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, obráťte sa na svojho autorizovaného partnera značky Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho 
vozidla sa môžu od týchto meraní líšiť. Štýl jazdy a ďalšie faktory (ako sú klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, namontovaná výbava, 
použité pneumatiky, náklad alebo počet prepravovaných osôb) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkciu emisií CO2.

Naša ponuka platí do dátumu uverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. V prípade ďalších otázok sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.

Informácie týkajúce sa výbavy vozidiel sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú aktuálne colné poplatky a DPH. 
Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo výmenného kurzu. Cenník sa vzťahuje len na vozidlá objednané počas platnosti tohto cenníka. Výbava a cenník sú platné od 1. aprila 
2023 až do odvolania. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny.

Aplikácia Android AutoTM v súčasnosti nie je k dispozícii na Google Play na Slovensku. Lexus nezodpovedá za poskytovanie služieb Android Auto.

Modely uvedené v  tejto publikácii a  ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie alebo popisy modelov môžu 
prípadne obsahovať prvky príplatkovej výbavy. Odtiene farieb zobrazené v publikácii sa môžu mierne líšiť od skutočnosti. Ponuka platí až do odvolania. Za prípadné tlačové chyby nenesieme 
zodpovednosť. Ak požadujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím miestneho autorizovaného predajcu Lexus alebo navštívte internetové stránky www.lexus.sk. 
Vytlačené v 2023. © Lexus Slovenská republika..

LEXUS RX 350h – PREDaJNÝ CENNÍk

www.lexus.sk
www.facebook.com/LexusSlovensko
www.instagram.com/LexusSlovensko

aUTORIZOVaNÝ PREDaJCa a SERVIS:
lEXUs BRATislAvA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava  |  Telefón: +421 262 414 322  |  www.lexus-bratislava.sk

LEXUS žILINa – Dlhá 84, Žilina  |  Telefón: +421 41 7065 500  |  www.lexus-zilina.sk

lEXUs KOŠiCE – Prešovská cesta 79, Košice  |  Telefón: +421 55 7897 061  |  www.lexus-kosice.sk


