CT 200h

CT 200h
Moc maksymalna: 136 KM / 100 kW
Pojemność skokowa silnika: 1798 cm3
Emisja CO2: od 88 g/km
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 3,8 l/100 km

NOWY CT
PIONIERSKI HYBRYDOWY KOMPAKT,
KTÓRY ZMIENI MIASTO
Przedstawiamy nowego, Lexusa CT 200h, z bardziej wyrazistą
atrapą chłodnicy, światłami LED i dynamiczną sylwetką tylnej części
nadwozia. Nadwozie nowego CT 200h może być dwukolorowe,
a wybierając barwy z nowej różnorodnej gamy, każdy z łatwością dopasuje
wygląd swojego miejskiego auta do własnych upodobań. Samochód jest
wprawiany w ruch przez napęd Lexus Hybrid Drive — pionierskie rozwiązanie,
które sprawdziło się już w ponad milionie samochodów Lexusa. Układ ten
integruje napęd benzynowy i elektryczny, zapewniając płynne przyspieszanie,
i szybką reakcję na naciśnięcie pedału gazu, a przy tym zużywa zaledwie
3,8 l paliwa na 100 km*. W warunkach miejskich szczególne znaczenie
będzie miał niemal bezgłośny tryb samochodu elektrycznego (EV),
w którym samochód nie zużywa benzyny i nie emituje spalin. A ponieważ
jest hybrydowym Lexusem — nigdy nie wymaga ładowania z gniazdka.

o przekątnej 10,3 cala z dotykowym interfejsem Remote Touch, nawigacja
Lexus Premium Navigation i 13-głośnikowy system audio Mark Levinson®.
Z myślą o bezpieczeństwie kierowcy, pasażerów i innych użytkowników
drogi do wyposażenia modelu CT 200h włączono Lexus Safety System+,
czyli zintegrowany system bezpieczeństwa obejmujący układ ochrony
przedzderzeniowej (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, zaawansowany
system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu (LDA), automatyczne
światła drogowe (AHB) poprawiające widoczność w nocy oraz aktywny
tempomat (ACC).

Luksusowy kokpit CT 200h wita kierowcę i pasażerów tak, jak potrafią
to tylko Lexusy, zachwycając pięknie wykończoną skórzaną tapicerką
siedzeń i najwyższą jakością materiałów. Samochód może być wyposażony
w takie zaawansowane rozwiązania, jak duży wyświetlacz centralny

* W wersji wyposażenia Elegance.
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CT 200h w dynamicznej wersji F SPORT zwraca uwagę unikalną stylizacją
wnętrza, ma usportowione zawieszenie i 17-calowe obręcze kół ze stopów
lekkich o wzorze F SPORT.
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01 Nowy CT 200h jeszcze wyżej stawia poprzeczkę pod względem jakości
wykonania
02 Nowy ekran o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 10,3 cala
03 Odważniej ukształtowana atrapa chłodnicy i nowe reflektory LED
04 Tryb samochodu elektrycznego (EV)
05 Dynamiczna sylwetka z nowymi tylnymi światłami Full LED
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„Poznajcie najlepszego CT, jakiego kiedykolwiek stworzyliśmy.
Ma napęd Lexus Hybrid Drive i oferuje mocną mieszankę
śmiałego designu, znakomitych parametrów środowiskowych
i najbardziej zaawansowanych technologii motoryzacyjnych,
m.in. Lexus Safety System+ w standardowym wyposażeniu”.
NACZELNY INŻYNIER CT 200h
CHIKA KAKO
CT

03

Więcej o nowym CT:
nowy-ct.pl
lexus-polska.pl
facebook.com/LexusPolska
youtube.com/LexusPolska
twitter.com/Lexus_EU
instagram.com/LexusPolska
©

2017 Lexus Europe* zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich szczegółów specyfikacji
i wyposażenia bez uprzedniego powiadomienia. Szczegóły specyfikacji i wyposażenia mogą
być ponadto modyfikowane w celu dostosowania ich do lokalnych warunków i wymagań.
Szczegółowe informacje na temat zmian koniecznych w danym kraju lub regionie można uzyskać
u autoryzowanych dilerów Lexusa w danym regionie.
Uwaga: pojazdy przedstawione na ilustracjach i specyfikacje zamieszczone
w niniejszej broszurze mogą różnić się od modeli i elementów wyposażenia dostępnych w danym
kraju lub regionie. Kolor nadwozia pojazdu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na
ilustracjach w niniejszej broszurze.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl
Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań,
które do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne.
Dotyczy to całego cyklu od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, aż po
wycofywanie zużytych pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat
wymagań wynikających z przepisów o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.
* Lexus Europe jest oddziałem spółki Toyota Motor Europe NV/SA.
Wydrukowano w Europie, czerwiec 2017

