LC 500 CONVERTIBLE

OFICIÁLNÍ CENÍK

LC 500
CONVERTIBLE
NAVRŽEN SHORA DOLŮ
Lexus LC 500 Convertible je pozoruhodný tím, že se jedná o první
kabriolet značky Lexus se stahovací plátěnou střechou. Dechberoucí
styl a bezkonkurenční kultivovanost jde ruku v ruce s neméně opojnými jízdními schopnostmi. Kromě systému Lexus Climate Concierge
s funkcí zahřívání horní části těla pro optimální cestovní pohodlí
s nataženou i staženou střechou se vůz chlubí ještě vyšší tuhostí pro
maximálně agilní jízdní chování.
Zatímco technologie aktivního potlačování hluku brání nežádoucím
zvukům v pronikání dovnitř, exkluzivní naladění systému sání a výfuku
produkuje syrový zvuk, který nevídaným způsobem nadchne každého
řidiče.
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LC 500 CONVERTIBLE

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR

LC 500 CONVERTIBLE

Zdvihový objem

4 969 cm 3

Válce/ventily

V8 / 32

Maximální výkon

341 kW (464 k) / 7 100 ot./min.

Maximální točivý moment

530 Nm / 4 800 ot./min.

PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ
Převodovka

Desetistupňová automatická

Pohon

Zadních kol

MAXIMÁLNÍ VÝKON SYSTÉMU
Výkon

341 kW (464 k)

JÍZDNÍ VÝKONY
Maximální rychlost

270 km/h

Zrychlení (0—100 km/h)

5,0 s

emise CO 2
Kombinovaný provoz

275 g/km

SPOTŘEBA paliva
Kombinovaný provoz

11,7 l/100 km

ROZMĚRY
Délka

4 770 mm

Šířka

1 920 mm

Výška

1 350 mm

Rozvor

2 870 mm

HMOTNOSTI
Pohotovostní hmotnost (min.–max.)

2 035–2 055 kg

OBJEMY
Palivová nádrž

82 l

Zavazadlový prostor

149 l

STAHOVACÍ STŘECHA
Doba otevírání střechy

15 s

Doba zavírání střechy

16 s

Rychlost vozidla pro zavírání/otevírání střechy za jízdy

max. 50 km/h

Jedná se o hodnoty dle WLTP
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.

Příslušenství
Lexus
Objevte originální
příslušenství Lexus
ZOBRAZIT NABÍDKU
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TECHNICKÉ ÚDAJE

LC 500 CONVERTIBLE

LUXURY (SFX: BD)

3 090 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Lexus Safety System+
–– Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
–– Adaptivní tempomat (ACC)
–– Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
–– Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu (LKA)
–– Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
–– Asistent rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
• Elektrická parkovací brzda
• Inteligentní parkovací senzory
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Adaptivní systém odpružení (AVS)
• Automatické zamykání dveří

• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Hliníkové pedály
–– Podšívka střechy: Tahara
–– Vyhřívaný kožený volant
• Sedadla
–– Čalounění předních sedadel: jemná kůže
–– Čalounění zadních sedadel: Tahara
–– Manuálně nastavitelné přední opěrky hlavy
–– Vyhřívaná přední sedadla
–– Odvětrávaná přední sedadla
–– Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
–– Elektricky nastavitelná bederní opěrka (řidič + spolujezdec)
–– Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce
• Další prvky
–– Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
–– Dvouzónová automatická klimatizace (s generátorem Nanoe)
–– Volič jízdních režimů:
ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT / SPORT +

EXTERIÉR
• Pneumatiky a kola
–– 20" kola z lehké slitiny
–– Pneumatiky 245/45 R20 (vpředu) a 275/40 R20 (vzadu)
• Světla
–– 3 Bi-LED světlomety
–– Ostřikovače světlometů
• Skla
–– Vnější zpětná elektrochromická zrcátka, vyhřívaná s paměťovou funkcí
–– Tónovaná zadní skla
–– Dešťový senzor

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•

Prémiový audiosystém s 12 reproduktory
DAB – digitální tuner
AUX a USB konektor
Navigační systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" barevný multifunkční displej
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Prodloužená záruka 5 let / 160 000 km*
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

+49 900 Kč
+8 900 Kč
+38 000 Kč

BARVY KAROSERIE – metalické laky (na přání)

BÍLÁ F
(083)

TMAVĚ ŠEDÁ
(1G0)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

TMAVĚ MODRÁ
(8X5)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

BAREVNÉ PROVEDENÍ STŘECHY

ČALOUNĚNÍ
SEDADEL

MATERIÁL
Předních SEDADEL

MATERIÁL
ZADNÍCH SEDADEL

Vnější/vnitřní
barva střechy

Materiál
PODŠÍVKY

KÓD

Černá

Jemná kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LB 20

Okrová

Jemná kůže

Tahara

Béžová / Okrová

Tahara

LB 40

Okrová

Jemná kůže

Tahara

Černá / Okrová

Tahara

LB 41
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LUXURY

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

LC 500 CONVERTIBLE

LUXURY TOP (SFX: AD)

3 290 000 Kč

• Sedadla
–– Čalounění předních sedadel: semianilinová kůže
–– Čalounění zadních sedadel: Tahara
–– Manuálně nastavitelné přední opěrky hlavy
–– Vyhřívaná přední opěrka hlavy
–– Vyhřívaná přední sedadla
–– Vyhřívání krku
–– Odvětrávaná přední sedadla
–– Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
–– Elektricky nastavitelná bederní opěrka (řidič + spolujezdec)
–– Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce
• Další prvky
–– Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
–– Dvouzónová automatická klimatizace (s generátorem Nanoe)
–– Volič jízdních režimů:
ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT / SPORT +
–– Kartový klíč

BEZPEČNOST A OCHRANA
• Lexus Safety System+
–– Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
–– Adaptivní tempomat (ACC)
–– Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
–– Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu (LKA)
–– Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
–– Asistent rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
• Elektrická parkovací brzda
• Inteligentní parkovací senzory
• Projekční Head-Up displej
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Adaptivní systém odpružení (AVS)
• Automatické zamykání dveří
EXTERIÉR
• Pneumatiky a kola
–– 20" kola z lehké slitiny
–– Pneumatiky 245/45 R20 (vpředu) a 275/40 R20 (vzadu)
• Světla
–– 3 Bi-LED světlomety
–– Ostřikovače světlometů
• Skla
–– Vnější zpětná elektrochromická zrcátka, vyhřívaná s paměťovou funkcí
–– Tónovaná zadní skla
–– Dešťový senzor

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
DAB – digitální tuner
AUX a USB konektor
Navigační systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" barevný multifunkční displej
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Prodloužená záruka 5 let / 160 000 km*
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Hliníkové pedály
–– Podšívka střechy: Tahara
–– Vyhřívaný kožený volant

+49 900 Kč
+8 900 Kč
+38 000 Kč

BARVY KAROSERIE – metalické laky (na přání)

BÍLÁ F
(083)

TMAVĚ ŠEDÁ
(1G0)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

TMAVĚ MODRÁ
(8X5)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

BAREVNÉ PROVEDENÍ STŘECHY

ČALOUNĚNÍ
SEDADEL

MATERIÁL
Předních SEDADEL

MATERIÁL
ZADNÍCH SEDADEL

Vnější/vnitřní
barva střechy

Materiál
PODŠÍVKY

KÓD

Černá

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LA 20

Červená Flare Red

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LA 30

Okrová

Semi-anilinová kůže

Tahara

Béžová / Okrová

Tahara

LA 40

Okrová

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Okrová

Tahara

LA 41
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LUXURY TOP

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

LC 500 CONVERTIBLE

SPORT+ (SFX: AC)

3 490 000 Kč

• Sedadla
–– Čalounění předních sedadel: semianilinová kůže
–– Čalounění zadních sedadel: Tahara
–– Manuálně nastavitelné přední opěrky hlavy
–– Vyhřívaná přední opěrka hlavy
–– Vyhřívaná přední sedadla
–– Vyhřívání krku
–– Odvětrávaná přední sedadla
–– Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
–– Elektricky nastavitelná bederní opěrka (řidič + spolujezdec)
–– Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce
• Další prvky
–– Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
–– Dvouzónová automatická klimatizace (s generátorem Nanoe)
–– Volič jízdních režimů
ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT / SPORT +
–– Prahové lišty CARBON
–– Kartový klíč

BEZPEČNOST A OCHRANA
• Lexus Safety System+
–– Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
–– Adaptivní tempomat (ACC)
–– Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
–– Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu (LKA)
–– Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
–– Asistent rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
• Elektrická parkovací brzda
• Inteligentní parkovací senzory
• Projekční Head-Up displej
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Diferenciál Torsen
• Adaptivní systém odpružení (AVS)
• Automatické zamykání dveří
EXTERIÉR
• Pneumatiky a kola
–– 21" kola z lehké slitiny (kovaná)
–– Pneumatiky 245/40 R21 (vpředu) a 275/35 R21 (vzadu)
• Světla
–– 3 Bi-LED světlomety
–– Ostřikovače světlometů
• Skla
–– Vnější zpětná elektrochromická zrcátka, vyhřívaná s paměťovou funkcí
–– Tónovaná zadní skla
–– Dešťový senzor

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
DAB – digitální tuner
AUX a USB konektor
Navigační systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" barevný multifunkční displej
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
PRVKY NA PŘÁNÍ

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

• Prodloužená záruka 5 let / 160 000 km*
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Hliníkové pedály
–– Podšívka střechy: Tahara
–– Vyhřívaný kožený volant

+49 900 Kč
+8 900 Kč
+38 000 Kč

BARVY KAROSERIE – metalické laky (na přání)

BÍLÁ F
(083)

TMAVĚ ŠEDÁ
(1G0)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

TMAVĚ MODRÁ
(8X5)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

BAREVNÉ PROVEDENÍ STŘECHY

ČALOUNĚNÍ
SEDADEL

MATERIÁL
Předních SEDADEL

MATERIÁL
ZADNÍCH SEDADEL

Vnější/vnitřní
barva střechy

Materiál
PODŠÍVKY

KÓD

Černá

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LA 20

Červená Flare Red

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LA 30

Okrová

Semi-anilinová kůže

Tahara

Béžová / Okrová

Tahara

LA 40

Okrová

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Okrová

Tahara

LA 41
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SPORT+

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

LC 500 CONVERTIBLE

HOKKAIDO (SFX: WB)

3 490 000 Kč

• Sedadla
–– Čalounění předních sedadel: semianilinová kůže
–– Čalounění zadních sedadel: Tahara
–– Manuálně nastavitelné přední opěrky hlavy
–– Vyhřívaná přední opěrka hlavy
–– Vyhřívaná přední sedadla
–– Vyhřívání krku
–– Odvětrávaná přední sedadla
–– Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
–– Elektricky nastavitelná bederní opěrka (řidič + spolujezdec)
–– Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce
–– Antibakteriální koberečky
• Další prvky
–– Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
–– Dvouzónová automatická klimatizace (s generátorem Nanoe)
–– Volič jízdních režimů
ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT / SPORT +
–– Kartový klíč

BEZPEČNOST A OCHRANA
• Lexus Safety System+
–– Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
–– Adaptivní tempomat (ACC)
–– Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
–– Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu (LKA)
–– Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
–– Asistent rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
• Elektrická parkovací brzda
• Inteligentní parkovací senzory
• Projekční Head-Up displej
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Adaptivní systém odpružení (AVS)
• Automatické zamykání dveří
• Zadní sportovní tlumič
EXTERIÉR
• Pneumatiky a kola
–– 21" kola z lehké slitiny (kovaná)
–– Pneumatiky 245/40 R21 (vpředu) a 275/35 R21 (vzadu)
• Světla
–– 3 Bi-LED světlomety
–– Ostřikovače světlometů
• Skla
–– Vnější zpětná elektrochromická zrcátka, vyhřívaná s paměťovou funkcí
–– Tónovaná zadní skla
–– Dešťový senzor
• Ostatní prvky
–– Černé designové prvky exteriéru
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
DAB – digitální tuner
AUX a USB konektor
Navigační systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" barevný multifunkční displej
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Prodloužená záruka 5 let / 160 000 km*
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

+49 900 Kč
+8 900 Kč
+38 000 Kč

• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Hliníkové pedály
–– Podšívka střechy: Tahara
–– Vyhřívaný kožený volant
BARVY KAROSERIE – metalické laky (na přání)

BÍLÁ F
(083)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ PROVEDENÍ STŘECHY

ČALOUNĚNÍ
SEDADEL

MATERIÁL
Předních SEDADEL

MATERIÁL
ZADNÍCH SEDADEL

Vnější/vnitřní
barva střechy

Materiál
PODŠÍVKY

KÓD

Dark Rose

Semi-anilinová kůže

Tahara

Červená / Černá

Tahara

LD 23

07

HOKKAIDO

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.

LC 500 CONVERTIBLE

INSPIRATION (SFX: PK)

3 690 000 Kč

• Sedadla
–– Čalounění předních sedadel: semianilinová kůže
–– Čalounění zadních sedadel: Tahara
–– Manuálně nastavitelné přední opěrky hlavy
–– Vyhřívaná přední opěrka hlavy
–– Vyhřívaná přední sedadla
–– Vyhřívání krku
–– Odvětrávaná přední sedadla
–– Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podélného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
–– Elektricky nastavitelná bederní opěrka (řidič + spolujezdec)
–– Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce
• Další prvky
–– Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
–– Dvouzónová automatická klimatizace (s generátorem Nanoe)
–– Volič jízdních režimů
ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT / SPORT +
–– Prahové lišty CARBON
–– Kartový klíč

BEZPEČNOST A OCHRANA
• Lexus Safety System+
–– Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)
–– Adaptivní tempomat (ACC)
–– Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
–– Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu (LKA)
–– Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
–– Asistent rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
• Elektrická parkovací brzda
• Inteligentní parkovací senzory
• Projekční Head-Up displej
• Systém sledování slepého úhlu (BSM)
• Diferenciál Torsen
• Adaptivní systém odpružení (AVS)
• Automatické zamykání dveří
EXTERIÉR
• Pneumatiky a kola
–– 21" kola z lehké slitiny (kovaná)
–– Pneumatiky 245/40 R21 (vpředu) a 275/35 R21 (vzadu)
• Světla
–– 3 Bi-LED světlomety
–– Ostřikovače světlometů
• Skla
–– Vnější zpětná elektrochromická zrcátka, vyhřívaná s paměťovou funkcí
–– Tónovaná zadní skla
–– Dešťový senzor

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•

Prémiový audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory
DAB – digitální tuner
AUX a USB konektor
Navigační systém Lexus Premium Navigation
–– 10,25" barevný multifunkční displej
• Konektivita Apple CarPlay / Android Auto
• Ovladač multimédií Remote Touch Interface
PRVKY NA PŘÁNÍ
• Prodloužená záruka 5 let / 160 000 km*
• LEXUS ProTect
• Metalický lak

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ
• Interiér
–– Ozdobné prvky interiéru: Tahara
–– Hliníkové pedály
–– Podšívka střechy: Tahara
–– Vyhřívaný kožený volant

+49 900 Kč
+8 900 Kč
+38 000 Kč

BARVY KAROSERIE – metalické laky (na přání)

BÍLÁ F
(083)

TMAVĚ ŠEDÁ
(1G0)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

PLATINOVÁ
SONIC
(1L2)

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

BAREVNÉ PROVEDENÍ INTERIÉRU

ČERVENÁ
RADIANT
(3T5)

ŽLUTÁ
ZÁŘIVÁ
(5C1)

TMAVĚ MODRÁ
(8X5)

ZELENÁ
KHAKI
(6X4)

ORANŽOVÁ
BLAZING
CARNELIAN
(4Y1)

BAREVNÉ PROVEDENÍ STŘECHY

ČALOUNĚNÍ
SEDADEL

MATERIÁL
Předních SEDADEL

MATERIÁL
ZADNÍCH SEDADEL

Vnější/vnitřní
barva střechy

Materiál
PODŠÍVKY

KÓD

Námořnická bílá

Semi-anilinová kůže

Tahara

Modrá / Modrá

Tahara

LC 00

Námořnická bílá

Semi-anilinová kůže

Tahara

Černá / Černá

Tahara

LC 0 1
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INSPIRATION

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.
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LC 500 CONVERTIBLE
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LC 500 CONVERTIBLE

TRADIČNÍ HODNOTY A POVĚSTNÁ
JAPONSKÁ DISCIPLÍNA VYRŮSTAJÍCÍ Z NEJHLUBŠÍCH
KOŘENŮ TÉTO KULTURY NÁM POMÁHAJÍ VYTVÁŘET
LEXUS TAKOVÝ, JAKÝ JE

TAKUMI

KAIZEN

OMOTENASHI

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.
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HODNOTY ZNAČKY LEXUS

LEXUS LC 500 CONVERTIBLE – CENÍK
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

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. srpna 2021 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 srpnunu 2021. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

