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ČISTO ELEKTRICKÝ MODEL RZ 
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02 RZ

 ZAŽITE NADŠENIE 

 ELEKTRIZUJÚCA 
OSOBNOSŤ 

 Z ČISTO ELEKTRICKÉHO MODELU RZ 450e 
PREKYPUJE CHARAKTER ZNAČKY LEXUS 

A JAZDÍ PRESNE TAK, AKO VYZERÁ. 

 Vďaka svojmu úžasnému dizajnu tento prvý čisto elektrický model Lexus 
(BEV) okamžite vynikne ako najmodernejšie vozidlo v kategórii luxusných 
SUV. Vretenový štýl karosérie modelu RZ je uhladený a elegantný, 
s nápadnou dvojfarebnou karosériou a vymodelovanými líniami, ktoré 
naznačujú jeho športový temperament. Už na prvý pohľad má vďaka 
svojim širokým líniám pôsobivý vzhľad. 

 ELEKTRICKÝ VÝKON AKO ŽIADNY INÝ 
 Za volantom úplne nového modelu RZ si užijete prispôsobený pocit, 
ako keby stvorený len pre vás. Nižšie ťažisko a prelomový elektrický 
pohon všetkých kolies DIRECT4 zaisťujú vzrušujúce zrýchlenie, precíznu 
ovládateľnosť a mimoriadne citlivé brzdenie. �azda je pozoruhodne 
hladká a nekomplikovaná, čím maskuje úsilie dizajnérov, konštruktérov 
a majstrov „Takumi“ Lexus, ktorí vytvorili niečo, čo nazývame elektrifikovaná 
„charakteristická jazda Lexus“. Zažite niečo jedinečné. 

 „ONE MOTION GRIP“: 
PREDSTAVU�EME SVETOVÚ NOVINKU V OVLÁDANÍ VOZIDIEL 

 �edinečný je aj systém Lexus „One Motion Grip“, ktorý ako voliteľný prvok 
debutuje v modeli RZ. Táto svetová novinka kombinuje volant „Yoke“ 
s technológiou „steer-by-wire“, čím nahrádza konvenčný volant. S technológiou 
One Motion Grip, kde nie je potrebné prekrížiť si ruky pri manévrovaní 
a ovládanie sa posúva na úroveň, ktorú ste v aute ešte nikdy nezažili. 

 �AZDA �E VŠETKÝM 
 Zamatovo ladnú jazdu dopĺňa skutočný hlad po prejazde ostrými zákrutami. 
Tu opäť žiari charakter modelu RZ: DIRECT4 využíva vysokovýkonný 
150 kW predný a 80 kW zadný elektromotor v prevodovke e-Axle. 
Vozidlo neustále prepína z pohonu predných kolies na pohon zadných 
kolies, prípadne ľubovoľný pomer medzi tým. V zajatí vzrušenia z jazdy 
je ľahké zabudnúť na praktické vlastnosti tohto auta. Popri dojazde viac 
ako 400 km* môžete využiť rýchle nabíjanie z 0 na 80 % za niečo viac 
ako 30 minút, pričom môžete využívať výhody prvotriednej efektivity 
akumulátora a úspory. 

 Ale za volantom je model RZ viac ako len čísla. Toto je elektrifikovaná 
technológia značky Lexus v celej svojej kráse. 

 * V kombinovanom cykle podľa WLTP. 

 „Nevyrábame elektromobily, vyrábame Lexus.” 

 TAKAŠI WATANABE
HLAVNÝ KONŠTRUKTÉR LEXUS 
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RZ 05

 UMENIE A REMESLO 
 ZA MODERNÝM INTERIÉROM MODELU RZ SA SKRÝVA 

REMESLO NAŠICH MAJSTROV TAKUMI. 

 Nastúpiť do luxusného SUV RZ 450e znamená nahliadnuť do budúcnosti. Začína sa to jedinečným 
novým a tajomným osvetlením „IN-EI“, s ktorým si vychutnáte trblietavé efekty meniaceho sa svetla. 
Prechádza do kokpitu Tazuna s úžasne moderným dizajnom  – estetického, avšak účelného – 
s prístrojmi umiestnenými v zornom poli vodiča. A vy si oddýchnete v luxusných „ultra-semišových“ 
sedadlách v kabíne čalúnenej vegánskymi materiálmi. 

 LUXUS S DOTYKOM ĽUDSKOSTI 
 Napriek tomu medzi všetkou touto modernou cítiť upokojujúcu ľudskú ruku. Výraznú kvalitu, ktorá 
vyžaruje z každého kúska kabíny, možno pripísať našim slávnym remeselným majstrom „Takumi“, 
ktorí svoje umenie zdokonaľujú najmenej 15 rokov. Pocítite ho v ručne prešívanom volante „Yoke“, 
symbole technologického pokroku, ktorý je však vytvorený využitím tisícročných japonských zručností. 

 PREDVÍDA VŠETKY VAŠE POTREBY 
 Komfort v modeli RZ znamená viac než prepychové čalúnenie, dokonalú povrchovú úpravu 
a priestrannosť, ktorá konkuruje aj väčším SUV. �e to Omotenaši, starodávna forma japonskej 
pohostinnosti, orientovaná na predvídanie potrieb hosťa. Vidno to na nových prvkoch, ako je 
inteligentná sklenená panoramatická strecha, ktorá je elektronicky stmievateľná a odsúva slnečnú 
clonu, aby ste mali viac miesta nad hlavou. Vidno to aj na tepelných žiaričoch, ktoré udržiavajú 
tepelný komfort v kabíne a zároveň šetria energiu akumulátora. 

 Toto pohodlie si užijete počas celej jazdy ako pripomienku práce remeselných majstrov Lexus 
z nášho závodu Motomači, ktorí pracovali na každom centimetri vášho modelu RZ, aby vám priniesol 
ten najpokojnejší zážitok. 

 „Naším cieľom bolo vytvoriť najpohodlnejšie auto na svete.“ 

 ZAŽITE LUXUS 
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06 RZ

 DIGITÁLNA 
TRANSFORMÁCIA 

 V MODELI RZ JE MNOŽSTVO FUNKCIÍ NAVRHNUTÝCH TAK, 
ABY BOL ŽIVOT BEZPEČNEJŠÍ A POHODLNEJŠÍ. 

 Nový model RZ ponúka všetky technológie v oblasti bezpečnosti a konektivity, ktoré očakávate 
od značky Lexus. A ešte viac. Zažite najnovšiu generáciu systému Lexus Safety System+, ktorý sa 
vyznačuje takou úrovňou inteligentnej ochrany, ktorá v našich autách doteraz nebola dostupná. 

 Napríklad proaktívny jazdný asistent je novinka od značky Lexus – využíva systémy asistenta na 
predvídanie prekážok, asistenta spomalenia a asistenta riadenia, aby bola jazda ešte bezpečnejšia. 
Ak pritom nový monitor stavu vodiča zistí, že ste za volantom ospalý alebo rozptýlený, vydá výstrahu 
alebo dokonca spomalí, a v prípade potreby zastaví vozidlo. Tento doplnok pokročilého systému 
na zabránenie kolíziám dokáže rozpoznať motocykle vo dne a bicykle/chodcov aj v noci. Oceníte 
aj praktické vlastnosti a bezpečnosť digitálneho panoramatického monitora, ktorý poskytuje 360° 
výhľad okolo auta a pomôže vám manévrovať v stiesnených priestoroch. 

 NA�NOVŠIE MULTIMEDIÁLNE SYSTÉMY 
 Vo vnútri kabíny ako digitálne centrum slúži mimoriadne veľká 14“ dotyková obrazovka, na ktorej 
možno ovládať celý rad vzrušujúcich multimediálnych funkcií a funkcií pripojenia. Obrazovka 
s vysokým rozlíšením je ideálna na zobrazenie aplikácií z vášho smartfónu. Rýchly a intuitívny systém 
Lexus Link Multimedia v modeli RZ je oveľa praktickejší, keď sa používa s inteligentným hlasovým 
asistentom, ktorý reaguje na bežné hlasové povely. 

 LEPŠÍ ŽIVOT S APLIKÁCIOU LEXUS LINK 
 Aplikácia Lexus Link zdokonalí váš život s čisto elektrickým modelom RZ. Okrem sledovania úrovne 
nabitia akumulátora na smartfóne môžete okamžite vyhľadať dostupné nabíjacie stanice v celej Európe. 
Pomocou pripojených služieb Lexus Link môžete dokonca na diaľku zapnúť funkcie klimatizácie, 
takže hneď na začiatku cesty bude v kabíne modelu RZ dokonalá teplota. A keď prídete do cieľa, 
funkcia parkovania na diaľku vám pomôže zaparkovať model RZ zvonku pomocou vášho smartfónu. 

 ZAŽITE PRIPO�ENIE 
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08 RZ

 FARBY | EXTERIÉR 

 BIELA SONIC | 085  CHRÓMOVÁ SONIC | 1L1  IRÍDIOVÁ SONIC | 1L2 

 ČIERNA GRAFITOVÁ | 223  MEDENÁ SONIC | 4Y5  MODRÁ ÉTEROVÁ | 8Z2 

 MEDENÁ SONIC/ČIERNA | 2YF  MODRÁ ÉTEROVÁ/ČIERNA | 2YG  MODRÁ ÉTEROVÁ/ČIERNA | 2YH 

 Poznámka: Kvôli odchýlkam v tlači sa skutočné farby laku môžu mierne líšiť od zobrazených farieb. 
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RZ 09

 FARBY  |  INTERIÉR 

 SEMIŠ 

 LÁTKA 

 TAHARA 

 Miestny autorizovaný predajca značky Lexus vám s radosťou poskytne ďalšie detaily. 

 Orechovo hnedá  Sivá  Búrková sivá 

 Sivá 

 Orechovo hnedá  Sivá  Búrková sivá 
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10 RZ

 TECHNICKÉ ÚDA�E 

 1 Kombinácia elektromotorov.
2  Hodnoty dojazdu na elektrinu a spotreby elektrickej energie sú namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovom modeli v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 o novom postupe WLTP 

a jeho platnými zmenami a doplnkami. Finálne hodnoty dojazdu na elektrinu a spotreby elektrickej energie pre každú jednu konfiguráciu vozidla je možné vypočítať na základe objednaného voliteľného vybavenia. Hodnoty dojazdu na 
elektrinu a spotreby elektrickej energie vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na dojazd na elektrinu a spotrebu elektrickej energie vozidla vplýva spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napr. stav 
vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.). Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP nájdete na stránke: www.lexus.sk/wltp#nedc

3  Objem batožinového priestoru je vypočítaný podľa metódy VDA. Všetky uvedené hodnoty zahŕňajú tiež maximálny úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru. 
Dostupný úložný priestor pod podlahou batožinového priestoru sa môže v niektorých krajinách líšiť. 

4 Do ťažnej kapacity sa nezapočítava ťažné zariadenie ani ďalšie štandardne montované vybavenie na ťahanie prívesu.

Poznámka: Cieľové údaje sú predbežné. Všetky údaje sú predbežné a môžu sa zmeniť bez upozornenia. Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na stránke www.lexus.sk. 

SYSTÉM EV RZ 450e

Typ elektromotora Striedavý synchrónny, s permanentným magnetom
Maximálny výkon (koní (DIN)), vpredu/vzadu 204/109
Maximálny výkon (kW), vpredu/vzadu 150/80
Maximálny krútiaci moment (Nm) 435
Prevodový pomer �ednostupňová redukcia
Pohon DIRECT 4

CELKOVÝ SYSTÉMOVÝ VÝKON

Celkový výkon (koní (DIN)) 313
Celkový výkon (kW) 230

NABÍ�ANIE1

Typ akumulátora Lítiovo-iónový
Kapacita akumulátora (kWh) 71,4
Maximálny nabíjací výkon, AC (kW) 11
Čas nabíjania z 0 na 80 %, AC (h: min) 07:00
Maximálny nabíjací výkon, DC (kW) 150
Čas nabíjania z 0 na 80 %, DC (h: min) 00:30

VÝKON

Najvyššia rýchlosť (km/h) 160
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 5,6

DO�AZD2 (km)

Kombinovaný > 400

SPOTREBA ELEKTRICKE� ENERGIE2 (kWh/100 km)

Kombinovaná < 18

EMISIE CO2
2 (g/km)

Kombinované 0

HMOTNOSŤ (kg)

Celková hmotnosť vozidla 2,296

OB�EMY

Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá vzpriamené, 
naložený po kryt batožinového priestoru3 (l)

—

Objem batožinového priestoru – zadné sedadlá vzpriamené, 
naložený po strechu3 (l)

—

Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu4 (kg) 750
Max. hmotnosť brzdeného prívesu4 (kg) 750

ROZMERY

Dĺžka (mm) 4,805
Šírka (mm) 1,898
Výška (mm) 1,635
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 CÍŤTE SA VÝNIMOČNE 

 STAŇTE SA NAŠÍM 
HOSŤOM 

 SPÔSOB, AKÝM SA SPRÁVAME K NAŠIM 
ZÁKAZNÍKOM, SA RIADI STAROVEKOU 

JAPONSKOU FILOZOFIOU POHOSTINNOSTI 

 Omotenaši sa z japončiny prekladá ako „pohostinnosť a zdvorilá úslužnosť“, 
znamená však oveľa viac než len vynikajúce služby. �e to starodávny 
koncept zameraný na predvídanie potrieb druhých, a  to ešte predtým, 
než vzniknú. Omotenaši ovplyvňuje spôsob, akým v  spoločnosti Lexus 
navrhujeme a konštruujeme naše vozidlá, ako aj naše správanie k vám, 
majiteľom vozidiel Lexus. A  to nielen v mieste predaja, ale počas celej 
životnosti vozidla. Chceme, aby ste pri každom kontakte s nami cítili, ako 
veľmi si vás vážime. Aby ste sa cítili ako niečo viac než len zákazník. 

 Pri každej návšteve v našich showroomoch zažijete omotenaši na vlastnej 
koži, či už ako vodič súkromného alebo firemného vozidla. V podobe 
vrelého prijatia od priateľského personálu priamo na mieste, ktorý vás privíta 
ako hosťa vo vlastnom dome. Vo forme prívetivej atmosféry a pôsobivého 
vybavenia salónika, kde si môžete dopriať občerstvenie, dobehnúť 
najnovšie správy, vychutnať si rýchly internet alebo sa venovať práci. A to 
všetko s vedomím, že naši technici zo spoločnosti Lexus pracujú precízne 
a efektívne na tom, aby ste sa dostali späť na cesty s minimálnym zdržaním. 

 POKO� MYSLE S  PROGRAMOM LEXUS RELAX* 
 Program Lexus Relax vám poskytuje pokoj mysle aj po tom, ako vyprší 
záručná lehota u výrobcu vozidla. Pokiaľ nám zveríte servis svojho Lexusu, 
môžete jazdiť bezstarostne s  každoročnou dodatočnou zárukou na 12 
mesiacov.     

 Značka Lexus je jedinečná nielen vďaka svojim vozidlám. Ale aj vďaka 
filozofii, ktorá prestupuje všetkým, čo robíme, a  ovplyvňuje aj zážitok 
z vlastníctva, ktorý vám dodáva pocit výnimočnosti. Presne ako sa u hosťa 
patrí. 

 *  Program Lexus Relax nie je k dispozícii pre všetky trhy. 
Obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu Lexus. 
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 © 2022 Lexus Europe* si vyhradzuje právo meniť akékoľvek podrobnosti o  špecifikáciách 
a vybavení bez upozornenia. Podrobnosti o špecifikáciách a výbave sa môžu líšiť podľa miestnych 
podmienok a požiadaviek. U miestneho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus sa informujte 
o všetkých zmenách, ktoré by sa mohli vyžadovať vo vašej krajine.

Poznámka: Zobrazované vozidlá a špecifikácie uvedené v tejto brožúre sa môžu líšiť od modelov 
a vybavenia, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine. Farba karosérie vozidla sa môže mierne líšiť od 
vytlačených fotografií v tejto brožúre.

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lexus.sk. 

Starostlivosť o životné prostredie je prioritou spoločnosti Lexus. Prijali sme veľa opatrení, aby mali 
naše vozidlá počas svojho životného cyklu – od návrhu cez výrobu, distribúciu, predaj a servis až 
po ukončenie životnosti – čo najmenší vplyv na životné prostredie. Váš predajca vám ochotne 
poskytne viac informácií o požiadavkách týkajúcich sa vozidiel na konci životnosti.

* Lexus Europe je divízia spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.

Vytlačené v Európe, jún 2022 

 OBJAVTE VIAC ONLINE 
 Zistite viac o novom modeli RZ 450e online. Dokonca aj svoje vozidlo si môžete rezervovať online. Nájdite si čas a preskúmajte, ktorý stupeň 
výbavy najlepšie vyhovuje vášmu životnému štýlu. Zistite viac o našej prvotriednej ponuke služieb a financovania a prihláste sa na odber nášho 
pravidelného informačného newsletteru. Ak sa chcete dozvedieť, aký je to pocit, jazdiť na novom modeli RZ, môžete si u miestneho predajcu 
vozidiel Lexus rezervovať testovaciu jazdu. 

 http://www.lexus.sk/rz 
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