
RC F OFICIÁLNÍ CENÍK



LEXUS RC F02

LEXUS RC F
SVÁDÍ VÁS A ROZBUŠÍ VÁM SRDCE

Kupé RC F s  podmanivou silou, ideálním přilnutím k  asfaltu a  liniemi 
vytříbenými na  závodních drahách určitě nikoho nenechá chladným. 
A proč by vlastně někdo chtěl toto úžasné sportovní kupé nechat bez 
povšimnutí? Pohled na RC F ihned zaujme pozornost řidičů, kteří umí ocenit 
nekompromisně vysoký výkon a zároveň bezvýhradnou sofistikovanost. 
Pod kapotou pracuje nejsilnější motor V8 v historii značky Lexus a jeho 
hlavním účelem je podávat strhující výkony. Vychutnejte si neodolatelný 
zvuk meziplynu při řazení a  spoléhejte  i  při nejvyšších rychlostech 
na diferenciál, který umožňuje vektorování točivého momentu. RC F je 
představitelem nefalšovaného závodního kupé.



TECHNICKÉ ÚDAJE03

RC F
VÝKON

Maximální výkon 464 k

MOTOR

Benzínový motor 4 969 cm3, V8, DUAL VVT-i

PŘEVODOVKA

8stupňová Sport Direct Shift, pohon zadních kol

JÍZDNÍ VÝKONY

Zrychlení  (0–100 km/h) 4,3 s

EMISE

Emise CO2 – kombinovaný provoz 268 g/km 

SPOTŘEBA

Kombinovaná spotřeba 11,8 l/100 km

KOLA

Pneumatiky 255/35 R19

Disky 19" z lehkých slitin

ROZMĚRY

Délka 4 710 mm

Šířka (se sklopenými zrcátky) 1 845 mm

Výška 1 390 mm

Rozvor 2 730 mm

Objem palivové nádrže 66 l

TECHNICKÉ ÚDAJE

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/rc/f/wszystkie/0/220.html


LUXURY04

BEZPEČNOST A OCHRANA

• Asistent rozjezdu do kopce HAC
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety Systém+ 

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Adaptivní tempomat – ACC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA 
 – Automatické ovládání dálkových světel – AHB 
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu – LKA
• Systém sledování slepého úhlu – BSM 
• Zadní diferenciál TVD

ExTERIéR

• Světlomety
 – LED světlomety 
 – Automatické nastavování výšky světlometů 

• Pneumatiky a kola 
 – 19" kola, pneumatiky 255/275 R19 
 – Přední brzdy Brembo

• Vnější zpětná zrcátka
 – Elektricky nastavitelná, sklopná
 – Vyhřívaná s pamětí 

INTERIÉR – FuNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla 
 – Elektricky nastavitelná přední sedadla (řidič 8 směrů s pamětí)
 – Čalounění semianilinovou kůží

• Další prvky interiéru 
 – Dvouzónová automatická klimatizace
 – Volič jízdních režimů: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
 – Sportovní pedály
 – Elektrochromatické vnitřní zrcátko
 – Vyhřívání čelního skla

AuDIO A KOMuNIKACE

• 10,3"  Lexus Media Display 
• Navigační systém Lexus Premium Navigation 
• Prémiový audiosystém Mark Levinson se 17 reproduktory 
• TV a DVD přehrávač
• Ovladač multimédií Remote touch 
• Kartový klíč
• Akustický systém Active Sound Control – ACS
• Multifunkční volant

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak bez příplatku

*  Ceny uvedeny včetně 21% DPH.

RC F LuxuRY (SFX: CJ) 2 599 000 Kč

VOLITELNÉ BARVY INTERIÉRu
BARVA SEDADEL OZDOBNÉ OBLOŽENÍ KÓD
Bílá semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA00 / LA01
Černá semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA20 / LA21
Červená semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA30 / LA31

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ F 
(083)

ŠEDÁ SONIC  
(1L1)

ČERNÁ  
GRAFITOVÁ  

(223)

ČERVENÁ  
RADIANT 

(3T5)

SAFÍROVÁ  
MODRÁ  

(8X1)



BEZPEČNOST A OCHRANA

• Asistent rozjezdu do kopce HAC
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety Systém+ 

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Adaptivní tempomat – ACC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA 
 – Automatické ovládání dálkových světel – AHB 
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu – LKA
• Systém sledování slepého úhlu – BSM 
• Zadní diferenciál TVD

ExTERIéR

• CFRP AERO PACK – vůz je vyztužený odlehčenými uhlíkovými 
kompozity
 – Zadní nárazník
 – Zadní spoiler
 – Přední spoiler
 – Střecha
 – Kapota

• Světlomety
 – LED světlomety 
 – Automatické nastavování výšky světlometů 

• Pneumatiky a kola 
 – 19" kola, pneumatiky 255/275 R19 
 – Přední brzdy Brembo

• Vnější zpětná zrcátka
 – Elektricky nastavitelná, sklopná
 – Vyhřívaná s pamětí 

INTERIÉR – FuNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla 
 – Elektricky nastavitelná přední sedadla (řidič 8 směrů s pamětí)
 – Čalounění semianilinovou kůží

• Další prvky interiéru 
 – Dvouzónová automatická klimatizace 

AuDIO A KOMuNIKACE

• 10,3"  Lexus Media Display 
• Navigační systém Lexus Premium Navigation 
• Prémiový audiosystém Mark Levinson se 17 reproduktory 
• TV a DVD přehrávač
• Ovladač multimédií Remote touch 
• Kartový klíč
• Akustický systém Active sound control – ACS
• Multifunkční volant

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak bez příplatku

*  Ceny uvedeny včetně 21% DPH.LUXURY CARBON05

RC F LuxuRY CARBON (SFX: C9) 2 799 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ F 
(083)

ŠEDÁ SONIC  
(1L1)

ČERNÁ  
GRAFITOVÁ  

(223)

ŽLUTÁ  
ZÁŘIVÁ  

(5C1)

ČERVENÁ  
RADIANT 

(3T5)

SAFÍROVÁ  
MODRÁ  

(8X1)

VOLITELNÉ BARVY INTERIÉRu
BARVA SEDADEL OZDOBNÉ OBLOŽENÍ KÓD
Bílá semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA00 / LA01
Černá semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA20 / LA21
Červená semianilinová kůže Carbon / Stříbrná saténová LA30 / LA31



TRACK EDITION06

BEZPEČNOST A OCHRANA

• Asistent rozjezdu do kopce HAC
• Zadní parkovací kamera
• Lexus Safety Systém+ 

 – Přednárazový bezpečnostní systém – PCS
 – Adaptivní tempomat – ACC
 – Systém varování při opuštění jízdního pruhu – LDA 
 – Automatické ovládání dálkových světel – AHB 
 – Systém rozpoznávání dopravních značek – RSA

• Systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu – LKA
• Systém sledování slepého úhlu – BSM 
• Diferenciál Torsen

ExTERIéR

• CFRP AERO PACK – vůz je vyztužený odlehčenými uhlíkovými 
kompozity
 – Zadní nárazník
 – Zadní spoiler
 – Přední spoiler
 – Střecha
 – Kapota

• Světlomety
 – LED světlomety 
 – Automatické nastavování výšky světlometů 

• Pneumatiky a kola 
 – 19" kola, pneumatiky 255/275 R19 
 – Přední i zadní brzdy Brembo

• Vnější zpětná zrcátka
 – Elektricky nastavitelná, sklopná
 – Vyhřívaná s pamětí 

• Titanová koncovka výfuku

INTERIÉR – FuNKČNOST A POHODLÍ

• Sedadla 
 – Elektricky nastavitelná přední sedadla (řidič 8 směrů s pamětí)
 – Čalounění Alcantara 

• Další prvky interiéru 
 – Dvouzónová automatická klimatizace 

• Sportovní volant F 

AuDIO A KOMuNIKACE

• 10,3"  Lexus Media Display 
• Navigační systém Lexus Premium Navigation 
• Prémiový audiosystém Mark Levinson se 17 reproduktory 
• TV a DVD přehrávač
• Ovladač multimédií Remote touch 
• Kartový klíč
• Akustický systém Active sound control – ACS
• Multifunkční volant

PRVKY NA PŘÁNÍ

• LEXUS ProTect +8 900 Kč 
• Metalický lak bez příplatku

RC F TRACK EDITION (SFX: 0B) 2 999 000  Kč

*  Ceny uvedeny včetně 21% DPH.

VOLITELNÉ BARVY INTERIÉRu
BARVA SEDADEL OZDOBNÉ OBLOŽENÍ KÓD
Modrá Alcantara Modrá Carbon FA80

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ) 

BÍLÁ F 
(083)

ŠEDÁ SONIC  
(1L1)

ČERNÁ  
GRAFITOVÁ  

(223)



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.

HODNOTY ZNAČKY LEXUS07



LExuS RC F – CENÍK

Lexus klade velký 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 vozidla po skončení jeho 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. Seznam prvků výbavy s ceníkem má platnost od 1. 3. 2019 
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 českém trhu. Prezentované fotografie nebo popisy modelů mohou případně obsahovat 
prvky příplatkové výbavy. V publikaci uvedené odstíny barev se mohou mírně lišit od skutečnosti. Ceny uvedené v  této publikaci jsou pouze orientační a nelze je považovat za závaznou 
nabídku. 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. © Lexus Česká republika.

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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