CENNÍK
BUSINESS EDITION
IS 300h

PLATNOSŤ: od 1. 3. 2019

TECHNICKÉ ÚDAJE
IS 300h
MOTOR
Benzínový motor

2 494 cm3, sériový štvorvalcový motor, DUAL–VVT-i, 181 koní/221 Nm

Elektromotory

143 koní (300 Nm)

PREVODOVKA
E-CVT (elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom)
Pohon zadných kolies

VÝKON
223 k

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)
8,3 s

KOMBINOVANÁ SPOTREBA PALIVA
4,2 – 4,6 l/100 km*

KOMBINOVANÉ EMISIE CO2
97 – 107 g/km*

PNEUMATIKY
205/55 R16

DISKY
16" disky z ľahkej zliatiny

ROZMERY
Dĺžka

4 665 mm

Šírka (so sklopenými zrkadlami)

1 810 mm

Výška

1 430 mm

Rázvor

2 800 mm

* Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špeci
fikáciou. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade, že máte záujem o kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte prosím vášho autorizovaného partnera značky Lexus. Spotreba paliva
a hodnoty CO2 sa môžu u vášho vozidla odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, stav vozovky, dopravná prevádzka,
stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

IS 300h
ŠTANDARDNÁ CENA:

BUSINESS EDITION
41 100 €

AKCIOVÁ CENA:

36 168 €

• Integrovaný systém riadenia dynamiky vozidla – VDIM
• Asistent rozjazdu do kopca – HAC
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a so snímačom interiéru
• Aktívna kapota motora
• Súprava na opravu pneumatík
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách - TPWS
• Parkovacie senzory
• Zadná parkovacia kamera
EXTERIÉR
• Svetlomety:
––LED svetlomety s automatickým nastavením výšky
––LED svetlomety na denné svietenie
––Xenónové diaľkové svetlomety
––Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
––LED stretávacie a zadné svetlá
––Senzor svetla s funkciou „Follow me home“
• Sklá:
––Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
––Vodoodpudivé čelné sklo a predné bočné sklá
• Vonkajšie zrkadlá:
––elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
––s integrovanou smerovkou
• Pneumatiky a disky:
––17" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 225/45 R17
• Ďalšie prvky exteriéru:
––Dažďový senzor
––Ťažná kapacita: 750 kg
INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá:
––Textilné čalúnenie sedadiel
––Vyhrievanie predných sedadiel
––Sedadlo vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné (6 smerov)
––Zadné sedadlá sklopné v pomere 60:40

340 € MESAČNE

• Vyhotovenie interiéru:
––Kožou obšitý multifunkčný volant s riadiacimi páčkami
––Manuálne nastaviteľný stĺpik volantu
––Stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
• Ďalšie prvky interiéru:
––Dvojzónová automatická klimatizácia (S-Flow)
––Komfortné ovládanie smeroviek
––Odhmlievanie zadného skla
––Tempomat – automatické udržiavanie rýchlosti
––EV – elektrický jazdný režim
––Volič jazdných režimov: ECO / NORMAL / SPORT
––Ambientné LED osvetlenie
––Systém bezkľúčového nastupovanie a štartovania Smart Entry & Start
AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 4,2" farebný multiiformačný displej
• 7" Lexus Media Display
• Prémiový audiosystém so 6 reproduktormi
• CD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Bluetooth pripojenie telefónu
• Ovládacie prvky na volante
• ASC – akustický systém Active Sound Control
PRVKY NA ŽELANIE
• LEXUS Protect:
• Predĺžená záruka 3+2 roky/160 000 km:
• Metalický lak:
• Balík Executive Safety (SFX: GN):
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS), Adaptívny
tempomat (ACC), Asistent pre rozpoznávanie dopravného
značenia (TSR), Systém varovania pri opustení jazdného
pruhu (LDA), Automatické prepínanie diaľkových
svetiel (AHB), LED stretávacie a diaľkové svetlá

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

STRIEBORNÁ
SATÉNOVÁ (1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

SIVÁ MERCURY
(1H9)

4 932 €

SO SKVELOU VÝBAVOU SO ZĽAVOU:

ALEBO SO SKVELOU VÝBAVOU UŽ ZA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

SFX: HG

+ 400 €
+ 999 €*
+ 1 000 €

+ 1 800 €

ŠTANDARDNÉ

ČIERNA
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

MODRÁ
HLBINNÁ
(8X5)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

ČERVENÁ
NEMETALICKÁ
(3T2)

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL

OZDOBNÉ OBLOŽENIE

KÓD

Piesková Chateau

Čierne kovové

FB11

Čierna

Čierne kovové

FB21

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

BUSINESS EDITION
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LEXUS IS 300h – CENNÍK BUSINESS EDITION
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA A SERVIS:
LEXUS BRATISLAVA – Lexus Centrum, Einsteinova 13, Bratislava | www.lexus-bratislava.sk

AUTORIZOVANÝ SERVIS:
AT ŽILINA – Dlhá 84, Žilina | Telefón: +421 41 7065 500 | www.lexus-zilina.sk
Spoločnosť Lexus kladie vysoký dôraz na ochranu životného prostredia. Maximálne sa usilujeme o to, aby naše vozidlá po celú dobu svojej životnosti – od návrhu, cez výrobu, distribúciu a predaj,
až po každodennú prevádzku – čo najmenej ovplyvňovali životné prostredie. Váš predajca Lexus vám poskytne všetky potrebné informácie o príslušných predpisoch týkajúcich sa využitia vozidiel
po skončení ich životnosti.
Ponuka platí do termínu zverejneného na internetových stránkach lexus.sk alebo do vyčerpania zásob. S ďalšími otázkami sa obráťte na autorizovaného predajcu Lexus.
Informácie o prvkoch výbavy vozidiel sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od aktuálnej výroby. Maloobchodné ceny uvedené v cenníku zahŕňajú aktuálne platné clo, registračné poplatky a DPH.
Ceny sa môžu meniť v závislosti od výšky DPH alebo registračných poplatkov. Cenník sa vzťahuje iba na vozidlá objednané počas platnosti cenníka. Ceny uvedené v tejto publikácii sú len orientačné
a nemožno ich považovať za cenovú ponuku. Zoznam prvkov výbavy s cenníkom má platnosť od 1. 3. 2019 až do vydania nového cenníka.. Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje
právo na akékoľvek zmeny.
Modely uvedené v tejto publikácii a ich technické špecifikácie sa môžu líšiť od modelov a výbavy ponúkanej na českom trhu. Prezentované fotografie sú len ilustračné, popisy modelov môžu poprípade
obsahovať prvky príplatkovej výbavy. V publikácii uvedené odtiene farieb 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. Ponuka platí pre podnikateľov. Vytlačené v 2019.
© Lexus Slovenská republika.

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

