RC F | ROK MODELOWY 2023

ELITARNY W KAŻDYM WYMIARZE

DRAPIEŻNA MOC

Podana cena nie dotyczy prezentowanej wersji. Podane kwoty zawierają ceny lakieru metalizowanego. Podane ceny dotyczą modeli z roku
produkcji 2023. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

RC F

CENNIK
WERSJA

CENA

Elegance

492 800

Carbon

591 800

Track Edition

645 700

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

CENY OPCJI I PAKIETÓW
OPCJE I PAKIETY

Elegance

Carbon

Elektryczny szyberdach

6 000

—

Wstawka wnętrza Carbon

3 000

Hamulce tarczowe Brembo (karbonowo-ceramiczne) (przód 380 mm; tył 380 mm) - czerwone zaciski
Lakier metalik
wyposażenie standardowe

Track Edition
—
—

—

49 000

5 900

5 900

5 900

| — opcja niedostępna

GWARANCJA
PODSTAWOWA
NA SAMOCHÓD

NAPĘD
HYBRYDOWY

PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

3 lata

5 lat

do

lub 100 000 km

Obejmuje usterki ujawnione w tym czasie lub przebiegu
(w zależności od tego, co nastąpi pierwsze), bez limitu
przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

GWARANCJA
LEXUS RELAX
do

10 lat

lub 185 000 km

Dla właścicieli samochodów marki Lexus w wieku do 10 lat
(od daty jego zakupu jako nowego) lub z przebiegiem do
185 000 km po wykonaniu przeglądu w ASD Lexusa.

lub 100 000 km

W zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

GWARANCJA
NA PERFORACJĘ
NADWOZIA
do

12 lat

Obejmuje dziury na wylot powstałe w poszyciu nadwozia
wynikłe z wad materiałowych lub błędnego wykonania,
ujawnione w czasie 12 lat bez żadnych ograniczeń
przebiegu pojazdu.

10 lat

Możliwość przedłużenia okresu gwarancji dotyczy
akumulatora napędu hybrydowego.

GWARANCJA
NA LAKIER
do

3 lat

Korozja powierzchniowa i wady powłoki lakierowej
bez żadnych ograniczeń przebiegu samochodu.

Poznaj szczegóły ochrony
gwarancyjnej Lexus Relax.
www.lexus-polska.pl/relax
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RC F

KOLORY LAKIERU

083 BIAŁY F

1L1 SONIC GREY

223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK

8X1 HEAT BLUE METALIK

3T5 RADIANT RED METALIK

5C1 ZŁOCISTY SZAFRAN

Elegance

Carbon

Track Edition

083 BIAŁY F







1L1 SONIC GREY







223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK







8X1 HEAT BLUE METALIK





3T5 RADIANT RED METALIK





KOLORY LAKIERU

—
—
—

—



Elegance

Carbon

Track Edition

LA 00 BIAŁA / CARBON



LA 01 BIAŁA / SILVER STERLING




—

—
—
—
—
—
—



5C1 ZŁOCISTY SZAFRAN

KOLORY WNĘTRZA
SKÓRA NATURALNA PÓŁANILINOWA (z elementami skóry syntetycznej)

LA 20 CZARNA / CARBON



LA 21 CZARNA / SILVER STERLING



LA 30 CZERWONA / CARBON



LA 31 CZERWONA / SILVER STERLING




—

—

—


—

ALCANTARA
FA 80 CZARNA+NIEBIESKIE ELEMENTY / BLUE TRACK EDITION

 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna
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RC F

RC F

139 0

RC F

DANE TECHNICZNE

1 555
1 8 45

960 1

RC F

139 0

888 2

1560
205 0

RC F

93 0

1560
205 0

Podana wartość dotyczy modeli RC-F bez szyberdachu. W przypadku modeli wyposażonych w szyberdach liczba ta wynosi 928.

2

Podana wartość dotyczy modeli RC-F bez szyberdachu. W przypadku modeli wyposażonych w szyberdach liczba ta wynosi 878.

4710
2050 / 1845
1390
2730
130 (125)
930
1050

1370

Długość (mm)
Szerokość z rozłożonymi lusterkami / ze złożonymi lusterkami (mm)
Wysokość (mm)
Rozstaw osi (mm)
93 0
273 0
Prześwit (mm)
(Track Edition)
47 1 0
Zwis przedni (mm)
Zwis tylny (mm)

1 05 0

117 1

RC F
Wymiary zewnętrzne
121 5

960 1

888 2

1

PARAMETRY

1 05 0

273 0
47 1 0

128 8

1 555
1 8 45

Masy

117 1

121 5

128 8

Pojemność bagażnika (l)
Ilość miejsc
Pojemność zbiornika paliwa (l)

1715-1845
1 Figure quoted is for RC-F models without sunroof. For models equipped with sunroof, the figure is 928.
2Figure quoted is for RC-F models without sunroof. For models equipped with sunroof, the figure is 878.
950-975
765-870
54,9% - 52,6%
2250
1370

Masa własna (kg)
Nacisk na przednią oś (kg)
Nacisk na tylną oś (kg)
Rozkład masy (% na przednią oś)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

Pojemności
362
4
66
Silnik benzynowy

Pojemność (cm3)
Liczba cylindrów / liczba zaworów
Układ cylindrów
Max.
moc
[KM (kW) / obr./min.]
1 Figure
quoted is for RC-F models without sunroof. For models equipped with sunroof, the figure is 928.
2Figure quoted is for RC-F models without sunroof. For models equipped with sunroof, the figure is 878.
Max.
moment obrotowy (Nm / obr./min.)
Stopień kompresji
Zalecane paliwo (liczba oktanów)

4969
8 / 32
V8
464 (341) / 7100
520 / 4800-5600
12,3 : 1
98 lub więcej
Osiągi

Max. prędkość (km/h)
Max. prędkość ustawiona na tempomacie (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) dla wersji Track Edition

270
240
4,3
Zużycie paliwa i emisja CO2

Średnie zużycie paliwa (l/100 km)
Emisja CO2 (g/km)
Norma emisji spalin

11,8
269
WLTP
Zawieszenie

Przód
Tył

Wielowahaczowe Double Wishbone
Wielowahaczowe
Hamulce

Rodzaj
Przód (średnica / grubość) (mm) (Track Edition)
Tył (średnica / grubość) (mm) (Track Edition)

tarcze wentylowane
380 / 34 (380 / 38)
345 / 28 (380 / 28)
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RC F

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE LEXUSA
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego ciągle pracujemy nad systemami, które zapewnią
bezpieczeństwo Tobie i Twoim pasażerom.
Lexus RC F został wyposażony w udoskonalony system bezpieczeństwa Lexus Safety System +2.5, który obejmuje
wszechstronny zestaw rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego, w tym technologię wykrywania pieszych
i rowerzystów.
W standardowym wyposażeniu Lexusa RC F znajdują się:
PCS - ochrona przedzderzeniowa z udoskonalonym
systemem wczesnego reagowania w przypadku
ryzyka kolizji połączona z asystentem skrętu na
skrzyżowaniu (ITA), który pomaga w bezpiecznym
wykonaniu manewru. Układ ma funkcję wspomagania
kierownicy przy ryzyku zderzenia (Emergency
Steering Assist) ułatwiającą ominięcie przeszkody bez
opuszczania swojego pasa ruchu. PCS posiada również
technologię wykrywania pieszych przez całą dobę
oraz rowerzystów w ciągu dnia.
ACC - aktywny tempomat kontrolujący odległość
od poprzedzającego pojazdu zyskał funkcję
redukcji prędkości w zakręcie pozwalającą na jej
dostosowywanie do optymalnego toru jazdy.
LDA – system, który reaguje na opuszczenie pasa
ruchu.
AHB - technologia adaptacyjnych świateł drogowych,
która zapobiega oślepianiu innych kierowców.
RSA - system rozpoznawania znaków drogowych.
SWAY – technologia monitoruje zmęczenie
kierowcy na podstawie pozycji na pasie ruchu
i operowania kierownicą.
LTA – rozszerzenie systemu LDA, które utrzymuje
samochód na pasie ruchu bazując nie tylko na liniach,
ale też na położeniu pojazdu poprzedzającego.
Lexus RC F może być wyposażony również w:

AHS - przednia kamera steruje strumieniem
światła, co pozwala uniknąć oślepienia innych
kierowców.
BSM – system zmniejsza ryzyko kolizji
poprzez monitorowanie „mar twego pola”
i informowanie o zbliżających się pojazdach.
RCTAB - system ostrzega o ruchu poprzecznym
z tyłu pojazdu, co pomaga uniknąć kolizji
przy wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc
parkingowych.
I C S - czujniki parkowania z systemem
samodzielnego zatrzymania.
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Elegance

Carbon

—

—

Track Edition

Napęd
Silnik 5.0l V8
Napęd na oś tylną (RWD)
Dyferencjał o ograniczonym poślizgu LSD
Automatyczna, 8-stopniowa skrzynia biegów z trybem sekwencyjnym
Komfort
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z dotykową regulacją
3-ramienna, skórzana kierownica F z łopatkami do zmiany biegów
3-ramienna, skórzana kierownica F (z elementami z materiału Alcantara) z łopatkami do zmiany biegów

—

Podgrzewanie kierownicy

—
—

Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F
Gałka dźwigni zmiany biegów F wykończona materiałem Alcantara

—

—

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy

—

System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Sterowanie głosowe
Fotele sportowe

—

Tylna kanapa z konsolą centralną
Elektryczna regulacja przednich siedzeń (fotel kierowcy: 8 kierunków z pamięcią, fotel pasażera: 6 kierunków)
Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym

—
—

Podgrzewane fotele przednie
Wentylowane fotele przednie
Aktywny tempomat (ACC)
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku
Szyby regulowane elektrycznie
Podgrzewane wycieraczki szyby czołowej z czujnikiem deszczu
Czujniki parkowania (8 sztuk)
Kamera cofania
Lusterka zewnętrze z pamięcią, elektrycznie składane i podgrzewane (fotochromatyczne kierowcy)
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Oświetlenie wnętrza LED włączane dotykowo
Podłokietnik przedni
Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)
Filtr przeciwpyłkowy

—

System aktywnej kontroli dźwięku silnika (ASC)
Multimedia
System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 17 głośników (subwoofer+wzmacniacz)
Lexus Premium Navigation
Apple CarPlay / Android Auto (przewodowo)
Dotykowy wyświetlacz multimedialny 10,3’’
Dotykowy interfejs Remote Touch (Touch pad)
Obsługa Bluetooth
Wejścia USB i AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio
Wnętrze
Tapicerka z tkaniny Alcantara

—

—
—

Tapicerka ze skóry naturalnej (skóra o podwyższonej jakości - półanilinowa, z elementami skóry syntetycznej)
Aluminiowe nakładki pedałów o wzorze L, emblematy wersji
Dywaniki (4 szt.)
Podświetlenie wnętrza Ambiente

—

Elementy wykończenia wnętrza Silver Sterling (listwa przy schowku pasażera, panele w drzwiach)
Elementy wykończenia wnętrza Carbon (listwa przy schowku pasażera, panele w drzwiach)



Elementy wykończenia wnętrza z włókna węglowego Track Edition (listwa przy schowku pasażera, panele w drzwiach)

—

—
—

—
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RC F
Elegance

Carbon

Track Edition



—

—

—

1





Zegar analogowy na desce rozdzielczej
Kolorowy zegar zespolony inspirowany tablicą przyrządów Lexusa LFA
Elektryczny szyberdach
Wyposażenie zewnętrzne

—

19" obręcze kół z kutego aluminium (z przodu: 255/35 R19; z tyłu: 275/35 R19) o wzorze High Plus
19” obręcze kół BBS Track Edition (z przodu 255/35 R19; z tyłu 275/35 R19)

—

Hamulce tarczowe Brembo (przód 380 mm; tył 345 mm)
Hamulce tarczowe Brembo (karbonowo-ceramiczne) (przód 380 mm; tył 380 mm) - czerwone zaciski

—
—

Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo F (lakier metalizowany)
Elektrycznie wysuwany tylny spojler
Tylny spojler Track Edition
Pokrywa silnika, dach, przedni+tylny zderzak oraz wysuwany spojler wykończone z karbonu
Pokrywa silnika, dach, przedni+tylny zderzak oraz spojler wykończone z karbonu
Układ wydechowy z elementami z tytanu

—
—
—
—

—
—
—
—

Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
Zestaw naprawczy do kół F
Reflektory przednie Full LED L-Shape
System adaptacyjnych świateł długich (AHB)
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory z czujnikami zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Kierunkowskazy przednie LED
Bezpieczeństwo czynne
System antypoślizgowy (ABS)
Systemy kontroli trakcji (TRC)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu o sportowej charakterystyce (VDIM)
Sportowe adaptacyjne zawieszenie z układem korekcji sztywności (AVS)
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS) z funkcją wskazywania koła
System wspomagania ruszania na wzniesieniu z czujnikiem przechyłu (HAC3)
System monitorowania „martwego pola” (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
System automatycznych świateł drogowych (AHB)
System rozponawania znaków drogowych (RSA)
Tylne lampy z systemem ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania
Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) z wykrywaniem pieszych (dzień i noc) i rowerzystów (dzień) wraz z ITA
(asystent wykrywania ruchu z przodu)
Bezpieczeństwo bierne
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)
Przednie boczne poduszki powietrzne
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera
Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia foteli przednich i tylnych
Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Zabezpieczenia
Centralny zamek z podwójną blokadą
Zaawansowany system antykradzieżowy (alarm z syreną, czujnik wtargnięcia, czujnik stłuczenia szyb, czujnik przechyłu)
Immobilizer

 wyposażenie standardowe /  opcja niezależna / — opcja niedostępna / NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
1

Dostępne jedynie przy wybraniu opcji: Hamulce tarczowe Brembo (karbonowo-ceramiczne) (przód 380 mm; tył 380 mm) – czerwone zaciski
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Autoryzowany Diler Lexusa:

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą
WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2
wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie
ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji:
www.lexus-polska.pl. Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą
podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw.
Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy,

specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1
pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Podane ceny w zł brutto. Podane kwoty nie dotyczą prezentowanych wersji wyposażenia i zawierają ceny lakieru metalizowanego. Podane ceny dotyczą modeli z roku produkcji
2023. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

