CENNÍK
BUSINESS EDITION
RX 450h L

PLATNOSŤ: od 1. 3. 2019

TECHNICKÉ ÚDAJE
RX 450h L
MOTOR
Benzínový motor: 3456 cm3, V6 VVTi, Atkinsonov cyklus, 263 k/335 Nm
Elektromotory: 167 k/335 Nm (vpredu) a 68 k/139 Nm (vzadu)

PREVODOVKA
E-CVT (elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom)
E-FOUR 4x4 (pohon všetkých kolies)

VÝKON
313 k

ZRÝCHLENIE (0 – 100 km/h)
8s

KOMBINOVANÉ EMISIE CO2
136 – 138 g/km*

KOMBINOVANÁ SPOTREBA PALIVA
5,9–6,0 l/100 km*

PNEUMATIKY
235/55 R20

DISKY
20" z ľahkej zliatiny

DĹŽKA
5 000 mm

ŠÍRKA (so sklopenými zrkadlami)
1 895 mm

VÝŠKA
1 700 mm

RÁZVOR NÁPRAV
2 790 mm

BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Za tretím radom sedadiel: 211 litrov,
po sklopení tretieho radu sedadiel: 591 litrov,
po sklopení druhého radu sedadiel: 1 656 litrov.

* 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
špecifikáciou. 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

RX 450h L
ŠTANDARDNÁ CENA:

73 400 €

BUSINESS EDITION

SFX: BP

63 124 €

10 276 €

AKCIOVÁ CENA:

ALEBO SO SKVELOU VÝBAVOU UŽ ZA

SO SKVELOU VÝBAVOU SO ZĽAVOU:

593 € MESAČNE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• VDIM – integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Systém proti odcudzeniu – alarm, imobilizér, senzor vniknutia
• Núdzové dojazdové koleso
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentný parkovací senzor vpredu aj vzadu
• Zadná parkovacia kamera
• Lexus Safety System+:
––PCS – prednárazový bezpečnostný systém
––ACC – adaptívny tempomat
––LKA – asistent pre udržanie v jazdnom pruhu
––RSA – systém rozpoznávania dopravných značiek
––AHB – automatické ovládanie diaľkových svetiel

• Sedadlá
––Kožené čalúnenie
––Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
––Sedadlo vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 8 smeroch,
pri sedadle vodiča je navyše pamäťová funkcia a el. nastaviteľná
bedrová opierka
––Manuálne sklápanie druhého radu sedadiel
––Elektrické sklápanie tretieho radu sedadiel
• Interiér
––Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
––Volant obšitý kožou
––Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
(funkcia pozdĺžneho posúvania volantu a sedadla do pôvodnej polohy)
––Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
––Lakťová opierka s úložnou schránkou na zadných sedadlách
––Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru
• Ďalšie charakteristiky
––Trojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou
vzduchu
––Technológia Nano
––Jazdné režimy: Eco/Normal/Sport
––EV – režim elektrického pohonu

EXTERIÉR
• Svetlá
––LED diaľkové svetlomety
––LED svetlomety na denné svietenie
––LED sekvenčné ukazovatele smeru
• Sklá
––Tónované sklá s UV filtrom
––Zatmavené zadné sklá
––Dažďový senzor
• Vonkajšie zrkadlá
––Elektricky sklápateľné
––Vyhrievané
––Automatické nastavenie uhla počas cúvania
––Elektrochromatické
––Pamäťová funkcia
• Pneumatiky a disky
––20" disky z ľahkej zliatiny
––Pneumatiky 235/55 R20
• Ostatné prvky
––Strešné lyžiny

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• 12,3" Lexus Media Displej
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
• DVD prehrávač
• AUX a USB konektor
• Bluetooth
• Ovládacie prvky na volante
• Analógové hodiny
• DAB – digitálny tuner
• Prémiová navigácia Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
PRVKY NA ŽELANIE
• Predĺžená záruka 3+2 roky / 160 000 km:
• Metalický lak:
• Strešné okno (SFX: CB)

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE)

BIELA
SONIC
(085)

SIVÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STRIEBORNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITÁNOVÁ
SONIC
(1J7)

GRAFITOVÁ
ČIERNA
(223)

+ 1 559 €*
+ 1 200 €
+ 1 400 €
ŠTANDARDNÁ

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

BÉŽOVÁ
PIESKOVÁ
(4U7)

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

HNEDÁ
MEDENÁ
(4X2)

TMAVO
MODRÁ
(8X5)

ČIERNA
NEMETALICKÁ
(212)

BUSINESS EDITION
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LEXUS RX 450h L – 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 ponúkaných na slovenskom trhu. Prezentované fotografie sú len ilustračné, 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 2019. © Lexus Slovenská republika.

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

