
PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA JAR

ČISTENIE A ÚDRŽBA 
KLIMATIZÁCIE 
ZA ATRAKTÍVNE CENY

Ponuka platí do 25. 6. 2021

www.lexus.sk



PRI PREHLIADKE VYKONÁME 
NAVYŠE KONTROLU VOZIDLA 
V NASLEDUJÚCICH KROKOCH:
1. Diagnostika stavu akumulátora pomocou testera
2. Kontrola množstva motorového oleja, prípadné 

doplnenie
3. Kontrola množstva brzdovej kvapaliny, 

prípadné doplnenie
4. Kontrola stavu a tesnenia chladiacej sústavy 

a stavu remeňa vodného čerpadla
5. Kontrola funkcie ostrekovačov, prípadné 

nastavenie trysiek a doplnenie kvapaliny
6. Kontrola funkcie vonkajšieho osvetlenia
7. Kontrola stavu pneumatík vrátane rezervy, 

nastavenie na predpísaný tlak

Používame výhradne originálny čistič 
klimatizácií, ktorý odstraňuje baktérie 
a nečistoty zo všetkých expo novaných 
miest a obnovuje výkon klimatizačného 
systému. Výsledkom je ventilačný systém 
zbavený škodlivých organizmov a príjemná 
osviežujúca vôňa.

Prípadné doplnenie prevádzkových kvapalín 
hradí zákazník. Ceny sú platné počas trvania 
kampane a obsahujú DPH.

CENA 24 €

ČISTENIE 
A DEZINFEKCIA 
KLIMATIZAČNÉHO 
SYSTÉMU

V rámci tejto prehliadky vykonáme vyčistenie 
a dezinfekciu výparníka a ventilačných 
a vykurovacích ciest Vášho vozidla.



PRI PREHLIADKE VYKONÁME 
NASLEDUJÚCE KROKY:
1. Odsatie chladiaceho média 

z klimatizačného systému
2. Regeneráciu chladiva odstránením 

mechanických nečistôt a vlhkosti
3. Vákuovanie chladiaceho okruhu
4. Likvidáciu vlhkosti v chladiacom okruhu
5. Spätné naplnenie chladiva a oleja do systému
6. Doplnenie nového chladiva v prípade potreby
7. Finálnu kontrolu tesnenia systému 

a funkčnosti klimatizácie

Prípadné doplnenie prevádzkových kvapalín 
hradí zákazník.

Chladiace médium tiež prirodzene 
absorbuje nežiadúcu vlhkosť zo systému, 
ktorá môže spôsobiť poškodenie zariadenia 
alebo jeho poruchu. Malé množstvo oleja 
zaisťuje mazanie kompresora klimatizácie 
a konzerváciu všetkých tesniacich spojov.

Prípadná oprava v dôsledku nízkeho množstva 
chladiaceho média alebo jeho zlej kvality je 
potom veľmi nákladná.

Dôležitou prevenciou je regenerácia 
chladiaceho média a kontrola tesnenia 
chladiaceho okruhu klimatizačného  
systému, ktorú odporúčame uskutočniť 
jedenkrát ročne.

REGENERÁCIA 
CHLADIACEHO 
MÉDIA

Pri starostlivosti o klimatizačný systém je 
veľmi dôležitá prevencia, ktorou predídete 
nepríjemnostiam v letných mesiacoch, 
kedy potre bujete jeho plný výkon.  
Počas roka môže zo systému prirodzene 
uniknúť zhruba 5 – 10 % chladiaceho média, 
čím sa znižuje výkon a účinnosť klimatizácie.
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ZVÝHODNENIE 20 %

Na zabezpečenie 
dokonalej čistoty a účinnosti 
klimatizácie odporúčame 
využiť obidve 
kampaňové prehliadky 
vrátane výmeny 
kabínového filtra.

1  Aktívny uhlíkový 
peľový a prachový filter 
so zvýhodnením

CENA OD 22,20 €

2  Štandardný peľový 
a prachový filter 
so zvýhodnením

CENA OD 14,50 €

Cenu Vami vybraného filtra pripočítame k cene 
prehliadky, práca za výmenu nie je účtovaná.
Ceny sú platné počas trvania kampane 
a obsahujú DPH.

Peľové a prachové filtre zachytávajú 
nečistoty nachádzajúce sa vo vzduchu, 
vrátane prachu, sadzí, olova, sulfátov a častíc 
výfukových splodín. Zbavujú vzduch vstupujúci 
do interiéru prachu, alergénnych peľov, zápachu 
a iných nečistôt.

Filtre sú vyrobené z vysoko kvalitnej netkanej 
textílie.
Uhlíkový filter je doplnený vrstvou aktívneho 
uhlíka, ktorá zachytí o 25 % viac nečistôt 
než štandardný filter.

Aktívne uhlie navyše absorbuje časť výfukových 
plynov, ktoré spôsobujú podráždenie nosovej 
sliznice a značne redukuje škodlivé látky a pachy 
vnútri vozidla.

Pokiaľ výmena nie je pravidelná, 
znižuje sa taktiež prietok vzduchu do interiéru, 
čo zapríčiňuje zahmlievanie vnútorných strán 
skiel vozidla.

Znečistený kabínový filter

Aktívne uhlie



ZVÝHODNENIE 20 %  
NA VYBRANÉ 
PRÍSLUŠENSTVO

Využite v priebehu kampane širokú ponuku 
doplnkov a príslušenstva Lexus 
s 20% zvýhodnením. Informujte sa u nás 
na sortiment doplnkov a cenu pre Váš 
konkrétny model vozidla. Všetko originálne 
príslušenstvo Vám odborne namontujú naši 
kvalifikovaní mechanici. Strešné nosiče a strešný nosič bicyklov, 

alebo batožinový box

Zadný nosič bicyklov Plastová rohož batožinového priestoru

Ceny sú platné počas trvania kampane, 
obsahujú DPH. Produkty nezahŕňajú náklady 
na prípadnú montáž, na ktorú sa informujte 
u nášho presonálu.

• Strešné nosiče   od 199,80 €

• Strešný nosič bicyklov   od 122,80 €

• Zadný nosič bicyklov   od 232,30 €

• Strešný batožinový box   od 288,00 €

• Plastová rohož batožinového priestoru   od 85,30 €

• Textilné koberce (súprava)   od 87,60 €

Pre niektoré modely vozidiel je možné zakúpiť 
samostatný koberec na stranu šoféra.

Textilné koberce



VÝHODNÁ 
PONUKA 
LETNÝCH PNEU

Bez ohľadu na to, aké vozidlo Lexus 
šoférujete, nájdeme pre Vás vždy tie 
správne letné pneumatiky, zaistíme Vám 
všetku podporu a poradíme, ako ich udržať 
v skvelom stave. 

RENOMOVANÉ ZNAČKY

Naše pneumatiky pochádzajú od popredných 
renomovaných výrobcov a dodávateľov. 
Sme schopní dodať ako prémiové rady, 
tak aj ďalšie značky a typy, aby sme Vám mohli 
ponúknuť tie najvhodnejšie pneumatiky pre 
Vaše auto.

ŠIROKÝ VÝBER PNEUMATÍK

Najbežnejšie veľkosti pneumatík máme 
skladom. Vaše vozidlo tak môžeme prezuť 
bez čakania, alebo počas vopred dohodnutej 
návštevy servisu. Iné veľkosti pneumatík 
môžeme obvykle dodať do 24 hodín.



VÝHODNÉ CENY PO CELÝ ROK!Ďalšie informácie Vám ochotne poskytne 
náš personál.

ODBORNÉ USKLADNENIE 
PNEUMATÍK

Zbavte sa starosti so správnym skladovaním, 
ušetrite svoj priestor na uskladnenie, ochráňte 
svoje oblečenie pred špinou pri prenášaní 
ťažkých kolies. Máme pre Vás pohodlé, 
bezpečné a jednoduché riešenie. Využite 
možnosť uskladnenia Vašich zimných kolies 
alebo pneumatík v našom servise.

VYSOKÝ ŠTANDARD

Naše pneumatiky vždy spĺňajú vysoké 
štandardy, ktoré očakávate od značky Lexus – 
môžete sa tak spoľahnúť, že vždy dostanete 
presne to, čo vaše auto potrebuje.

AKCIOVÁ PONUKA

KOMPLETY 
ZIMNÝCH KOLIES

už od 1400 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH a nezahŕňajú 
náklady prípadnej montáže na vozidlo. 
Ponuka je platná až do vyčerpania zásob. 
Vyhradzujeme si právo na zmenu produktov 
a ich cien. 



NAJVYSPELEJŠIA 
HYBRIDNÁ TECHNOLÓGIA
Technológia Lexus Hybrid Drive bola vytvorená 
značkou Lexus, a preto je vždy najlepšie, zveriť 
údržbu Vášho vozidla iba autorizovanému 
servisu Lexus. Naši technici pravidelne absolvujú 

odborné školenia pre hybridné systémy, majú 
široké vedomosti vo všetkých najnovších 
oblastiach hybridnej technológie a používajú 
to najmodernejšie diagnostické vybavenie. 
Zaručujeme Vám, že Váš Lexus dostane iba tu 
najlepšiu starostlivosť, ktorú si určite zaslúži.

KONTROLA STAVU 
HYBRIDNÉHO SYSTÉMU
Najlepší spôsob ako zaistiť, že hybridný systém 
Vášho vozidla pracuje efektívne za všetkých 
okolností a jazdných režimov, je absolvovať 
Kontrolu stavu hybridného pohonu. Pomocou 
najmodernejších diagnostických zariadení 
vykonáme kompletný test a diagnostiku všetkých 
častí hybridného systému Vášho vozidla vrátane 
batérie hybridného pohonu. Po absolvovaní testu 
Vám odovzdáme výsledný protokol s detailnou 
a prehľadnou informáciou o funkčnosti a stavu 
hybridného systému. V prípade, že bude niektorý 
z komponentov hybridného systému vozidla 
vyžadovať údržbu alebo opravu, vysvetlíme 
a odporučíme Vám ďalší postup. Túto Kontrolu 
stavu hybridného pohonu doporučujeme 
absolvovať každý rok, najlepšie v spojení 
s predpísanou servisnou údržbou Vášho vozidla.

CENNÍK PREDĹŽENEJ STAROSTLIVOSTI 
O BATÉRIU HYBRIDNÉHO POHONU

Zvýhodnená cena – 
zľava 33 % 50 €

Základná cena 75 €

Zvýhodnená cena – zľava 33 %  zo základnej ceny – 
platí pri spojení úkonu s predpísanou servisnou údržbou 
vozidla.
Základná cena – platí pri samostatnom využití úkonu 
(bez predpísanej údržby vozidla).

Vaše vozidlo je poháňané pomocou technológie Lexus Hybrid Drive – najdokonalejším zo všetkých 
prémiových hybridných systémov. Pravidelná Kontrola stavu hybridného systému s možnosťou 
Predĺženej starostlivosti o batériu hybridného pohonu zaistí, aby Vás táto pokroková technológia 
odmeňovala mnoho rokov jedinečným výkonom a potešením z jazdy.

www.lexus.sk


