
 NOVÝ LEXUS CT 

 OB�EVTE 
NOVÝ LEXUS CT 
 Obraťte se na svého nejbližšího autorizovaného prodejce Lexus s žádostí 
o testovací jízdu. Více informací o novém CT: 

www.lexus.cz/ct
www.facebook.com/LexusEurope
www.youtube.com/LexusEurope 

 © 2014 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Lexus Czech & Slovak Republic (divize 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazují právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích a výbavě bez 
předchozího upozornění. Technické údaje a vybavení také podléhají případným změnám v souladu s místními 
podmínkami a požadavky. Vyžádejte si od svého autorizovaného prodejce značky Lexus informace 
o jakýchkoli změnách, které mohou platit ve vaší zemi.

Poznámka: Údaje uvedené v této publikaci jsou předběžné a mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Barva vozidel a detaily se mohou mírně lišit od fotografií vytištěných v této publikaci. Veškeré 
údaje, všechna data a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, 
resp. návrhem na uzavření smlouvy

Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.lexus.cz

Péče o životní prostředí je pro Lexus prioritou. Přijímáme mnohá opatření, abychom zajistili, že po celou 
dobu životního cyklu – počínaje konstrukcí, přes výrobu, distribuci, prodej, servis až po skončení životnosti – 
bude vliv a dopad našich vozidel na životní prostředí minimální. Váš prodejce vám rád sdělí další informace 
týkající se požadavků souvisejících s koncem životnosti vašeho vozu.

Vyrobeno v Evropě, červenec 2014 



 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pro vás pozvánkou k tomu, abyste 
svěřili blaho svého vozu Lexus specializovaným 
profesionálům, a pro nás je příležitostí nabídnout vám 
bezkonkurenční úroveň péče. Vyčerpávající školení 
zaměstnanců a programy průběžného kariérního 
rozvoje vám dodají pocit jistoty, že konáme maximum, 
abychom udrželi váš vůz Lexus v dokonalém stavu. 

•  Profesionální technici Lexus
• Pouze originální díly Lexus
• Servisní historie Lexus zvyšuje hodnotu 
při následném prodeji

• Kompletní vizuální bezpečnostní kontrola
• Servis Lexus přizpůsobený vašim potřebám
• Nejmodernější zařízení a výbava 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost 
(záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat 
chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je 
poskytována v délce 3 roků nebo do ujetí 100 000 
kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního 
roku je záruka poskytována bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem 
je na komponenty hybridního systému poskytována 
časově rozšířená záruka v délce 5ti roků nebo do 
ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka 
poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, 
záruka na prorezavění karoserie 12 roků, v obou 
případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 
V případě výskytu vady v době záruky má kupující 
právo na bezplatné odstranění vady opravou. 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zajistit, abyste si v naprostém klidu užívali 
jízdy s vaším vozem Lexus kdekoli v Evropě. Proto 
po dobu prvních tří let vlastnění vozidla, bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů, poskytujeme bezplatnou 
evropskou asistenční službu Lexus Euro Assistance 
24*. Tento program zajistí vaši mobilitu, abyste se 
dostali tam, kam směřujete. 	eho součástí může být 
například odtah vozidla, ubytování v hotelu, zapůjčení 
vozidla, repatriace vozidla a mnoho dalších služeb, 
pokud by se váš Lexus stal nepojízdným, byl odcizen 
nebo se podílel na dopravní nehodě. 
 *  Podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobnější informace vám 

ochotně sdělí váš autorizovaný prodejce nebo opravce značky Lexus. 
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 NOVÝ LEXUS CT  PŘEDSTAVENÍ

 AMAZING 
IN MOTION 

 „PRŮLOMOVÝ PLNĚ HYBRIDNÍ LUXUSNÍ KOMPAKTNÍ 
HATCHBACK CT 200h NABÍZÍ �EDINEČNOU KULTIVOVANOST 

ZNAČKY LEXUS A NE�LEPŠÍ EKOLOGICKÉ PARAMETRY 
V DANÉ TŘÍDĚ.“ 

 Chika Kako, šéfkonstruktérka CT 

 Při řízení nového modelu CT 200h objevíte neskonalý komfort kompaktního 
vozu značky Lexus poháněného nejvyspělejším plně hybridním systémem na 
světě. Zároveň si užijete jeho mimořádnou výkonnost a šetrnost vůči životnímu 
prostředí s emisemi CO2 pouhých 82 g/km. V ryze elektrickém režimu jízdy 
EV (Electric Vehicle) se budete pohybovat takřka nehlučně, s nulovou spotřebou 
a nulovými emisemi. �eho překrásně zpracovaný interiér, na jehož oceňovanou 
kvalitu dohlížejí naši řemeslní mistři „Takumi“, nabízí špičkové audio a multimediální 
technologie. Objevte novou úroveň komfortu a kultivovanosti v novém úžasném 
modelu CT 200h. 
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 NOVÝ LEXUS CT  PŘEDSTAVENÍ

 LUXUS 
S KOMPAKTNÍMI 
ROZMĚRY 

 UŽI�TE SI PRVNÍ PLNĚ HYBRIDNÍ LUXUSNÍ 
KOMPAKT NA SVĚTĚ, KTERÝ �E K DISPOZICI 
ROVNĚŽ V DYNAMICKÉ VERZI F SPORT. 
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 Nejnovější model CT 200h s výraznou maskou chladiče a atleticky stylizovanou 
zádí potěší každého majitele. Komfortní interiér vás přivítá příznačnou pohostinností 
značky Lexus, překrásně stehovanými koženými sedadly a vysoce kvalitními 
materiály. CT 200h ovšem nabízí nejen mimořádné zážitky za volantem, ale je 
také vybaven nejmodernějšími technologiemi, jako je systém ovládání Remote 
Touch, prémiový audiosystém Mark Levinson® se 13 reproduktory či navigační 

systém Lexus Premium Navigation. �eště dynamičtější vzhled přináší 
nepřehlédnutelná verze CT 200h F SPORT vybavená tmavě červeným koženým 
čalouněním sedadel Dark Rose, citlivěji nastaveným zavěšením kol a 17" koly 
z lehké slitiny F SPORT. 
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 NOVÝ LEXUS CT  �ÍZDNÍ DYNAMIKA

 MĚSTSKÁ 
SVOBODA 
 UVOLNĚTE SE V ELEGANTNÍM A KULTIVOVANÉM 
LEXUSU CT A PODLE SVÉ MOMENTÁLNÍ NÁLADY 
SI ZVOLTE �ÍZDNÍ REŽIM VOZU. 

 Při jízdě s novým modelem CT 200h si užijete jeho dokonalou vyváženost 
a snadnou ovladatelnost. V zatáčkách precizně reaguje na pohyb volantu, za což 
vděčí mimořádně tuhému podvozku, při jehož konstrukci byly využity průlomové 
technologie lepení a lehké hliníkové komponenty, a elektrickému posilovači 
řízení EPS. Na vynikajících jízdních vlastnostech a komfortní jízdě má velký podíl 
lichoběžníková zadní náprava. Voličem jízdních režimů, který je umístěn na 
středové konzoli, si můžete zvolit ryze elektrický režim jízdy EV (Electric Vehicle), 
režim ECO pro dosažení maximální hospodárnosti nebo režim SPORT zajišťující 
dynamičtější odezvu vozu. 
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 NOVÝ LEXUS CT  DESIGN L-FINESSE

 DYNAMICKÉ 
LINIE 
 NOVÝ CT 200h CHARAKTERIZU�E VÝRAZNÁ 
„VŘETENOVITÁ“ MASKA CHLADIČE A VYSPĚLÁ 
AERODYNAMIKA. 

 Pro nový model CT 200h použili naši stylisté nejnovější dynamické pojetí našeho 
designérského jazyka L-finesse (L = leading edge = přední, špičkový, pokrokový). 
V centru pozornosti je výraznější, širší a níže položená „vřetenovitá“ maska chladiče 
orámovaná LED světlomety a světly pro denní provoz připomínajícími drahokamy. 
Dlouhý proudnicový profil vozu, nově stylizovaný zadní nárazník a anténa ve tvaru 
žraločí ploutve zlepšují ovladatelnost vozidla a snižují aerodynamický hluk. Větší 
stabilitu vozu zajišťují přídavné aerodynamické prvky, jako jsou podlahové lišty či 
křidélka integrovaná do zadních svítilen a sloupků dveří. 



11



12



13



14



15

 NOVÝ LEXUS CT  LUXUSNÍ INTERIÉR

 LEXUS PO VŠECH 
STRÁNKÁCH 
 NOVÝ CT 200h NABÍZENÝ S PŘEPYCHOVÝMI 
KOŽENÝMI SEDADLY POSKYTU�E VŠEM 
CESTU�ÍCÍM VÝ�IMEČNÝ KOMFORT. 

 Nový CT 200h vyráběný v našem oceněném závodě v Kjúšú přináší zcela novou 
definici kvality výroby pro tento druh luxusního kompaktního vozu. Překrásně 
zpracovaná přední sedadla poskytují v zatáčkách vynikající boční oporu tělu a i při 
extrémně dlouhých cestách se v nich budete cítit nesmírně uvolněně. Ze všeho, 
čeho se dotknete, čiší prémiová kvalita vozu, ať již se jedná o kůží obšitý volant 
či detaily kombinující jemnou kůži a kov. Interiér modelu CT 200h je rovněž 
neobyčejně tichý, na čemž se podílí rozsáhlá zvuková izolace, z velké části vyrobená 
z bio-materiálů. Precizní regulaci teploty uvnitř vozu zajišťuje elektronicky řízená 
klimatizace, která ze vzduchu před jeho vpuštěním do kabiny filtruje pyly a prach. 
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 NOVÝ LEXUS CT  VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE

 DOKONALÁ 
PROPO�ITELNOST 
 SNADNÉ PROPO�ENÍ S CHYTRÝM TELEFONEM, 
INTERNETOVÉ SLUŽBY, NOVÁ NAVIGACE LEXUS 
PREMIUM NAVIGATION. 

 Nový CT 200h může být vybaven nejnovějším navigačním systémem Lexus 
Premium Navigation s elegantním 7" barevným displejem. Ovládat jeho funkce 
můžete pomocí ergonomického systému Remote Touch nebo hlasovými pokyny*. 
Vedle svěží 3D grafiky a řady alternativ zobrazení map vám tento pokrokový 
navigační systém po zaparkování vozu nabízí možnost vytvoření QR kódu cíle 
vaší cesty. Kód potom můžete nahrát do svého chytrého mobilního telefonu 
a s jeho pomocí neomylně dojít do zvoleného cíle pěšky. Tento multimediální 
a navigační systém rovněž nabízí služby jako vyhledávání Online Search, Google 
Street View®, Panoramio® nebo dokonce dokáže číst příchozí textové zprávy*. 
Pro ještě větší pohodlí rovněž můžete odeslat trasu z mobilního zařízení přímo 
do navigace CT 200h. 

*Hlasové ovládání a čtení příchozích zpráv nejsou k dispozici v českém jazyce.
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 NOVÝ LEXUS CT  PLNĚ HYBRIDNÍ POHON

 NOVÝ PLNĚ HYBRIDNÍ MODEL CT 200h 
POSKYTU�E NE�VYŠŠÍ VÝKON 136 k, PŘITOM 
MÁ EMISE CO2 POUHÝCH 82 g/km*. 

 Při řízení nového CT 200h si užijete jeho vynikající ovladatelnost a plynulou 
akceleraci. CT 200h vybavený nejnovější generací plně hybridního systému 
pohonu Lexus Hybrid Drive optimálně kombinuje inovativní zážehový motor 1,8 litru 
pracující podle Atkinsonova cyklu a vysokovýkonný elektromotor. Nejdůležitější 
je, že CT 200h má spotřebu paliva pouhých 3,6 l/100km*. V ryze elektrickém 
režimu jízdy EV (Electric Vehicle) má dokonce nulovou spotřebu paliva a nulové 
emise. Akumulátor hybridního systému přitom zabírá minimum místa a výsledkem 
je velkorysý prostor pro zavazadla. 

 *Platí pro stupeň výbavy Comfort. 

 CT 200h 
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 NOVÝ LEXUS CT  VERZE F SPORT

 VÝRAZNÝ STYL 
 ČERNÁ STŘECHA A OSOBITÝ DESIGN F SPORT, 
TMAVĚ ČERVENÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ SEDADEL 
DARK ROSE, 17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY. 

 Nová verze CT 200h F SPORT odladěná na závodním okruhu naším 
zkušeným týmem „Lexus Drive Masters“ nabízí díky zdokonalenému zavěšení 
kol a optimálnímu nastavení tlumičů vynikající jízdní parametry. Příď vozu s větší 
a výraznější voštinovou mřížkou masky chladiče nese jasný rukopis verze F SPORT. 
Rozšířené boční prahy zvýrazňují atletické linie předního nárazníku, zatímco zadní 
spoiler pomáhá zvyšovat stabilitu vozu. V interiéru vás ihned zaujme tmavě červené 
kožené čalounění sportovních sedadel odstínu Dark Rose, volant F SPORT 
obšitý perforovanou kůží, hliníkové pedály a metalické ozdobné obložení. Více 
podrobností najdete na stranách 46 a 47. 
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 NOVÝ LEXUS CT  AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 

 VYLADĚN 
K DOKONALOSTI 
 OB�EVTE ÚŽASNÝ AUDIOSYSTÉM MARK 
LEVINSON® PREMIUM SURROUND, KTERÝ 
POSKYTU�E KVALITU ZVUKU SVĚTOVÉ ÚROVNĚ. 

 Nový model CT 200h může být vybaven úžasným prémiovým audiosystémem 
Mark Levinson® Premium Surround. Značka Mark Levinson, exkluzivně dodávající 
audiosystémy pouze do vozů Lexus, se stala pro audiofily na celém světě 
synonymem špičkové zvukové techniky. Každý na zakázku vyrobený reproduktor 
tohoto jedinečného audiosystému je přizpůsoben akustickým vlastnostem v místě 
uložení. Systém vytváří 7.1 kanálový digitální prostorový zvuk, a poskytuje tak při 
poslechu hudby a sledování DVD nebo videa prostřednictvím konektoru AUX 
opravdový zážitek ve stylu domácího kina. 
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 NOVÝ LEXUS CT  INOVATIVNÍ BEZPEČNOST

 VYNIKA�ÍCÍ 
BEZPEČNOST 
 NOVÝ CT 200h �E OCENĚN 5 HVĚZDIČKAMI 
V TESTU EURO NCAP, PŘEDNÁRAZOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM DETEKU�E NEBEZPEČÍ 
PŘED VOZIDLEM. 

 Nový model CT 200h vybavený řízením stability vozidla VSC, protiprokluzovým 
systémem TRC a brzdovým asistentem BAS je konstruován tak, aby eliminoval 
hrozící nebezpečí. Volitelný přednárazový bezpečnostní systém PCS využívá 
mikrovlnný radar k identifikaci nebezpečí před vozidlem a jestliže je to nutné, 
aktivuje brzdy. Dojde-li přece jen ke kolizi, jste chráněni extrémně pevnou strukturou 
karoserie, která je zhotovena z vysokopevnostní oceli. �eště větší bezpečnost 
zajišťují standardně dodávaná přední sedadla WIL omezující poranění krční 
páteře a celkem 8 airbagů. 
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 NOVÝ LEXUS CT  KVALITA ZNAČKY LEXUS

 RADOST 
Z DETAILU 

 NA VÝROBU DOHLÍŽE�Í ŘEMESLNÍ MISTŘI 
„TAKUMI“, KTEŘÍ ROVNĚŽ KONTROLU�Í KAŽDÝ 
CT 200h V NAŠEM ZAŘÍZENÍ „QUIET DOME“ 
(PALÁC TICHA). 
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 V novém CT 200h se setkáte s kvalitou na každém kroku: vycítíte ji z dokonale 
zpracované kůže, ušlechtilých dřevěných obložení z trvale udržitelných plantáží 
a bezvadného laku, který vyhlíží mnohem zářivěji a atraktivněji než u kteréhokoli 
jiného kompaktního vozu (používáme stejný samoopravitelný lak jako u naší 
vlajkové lodi - limuzíny LS). Výrobu zajišťují vysoce kvalifikované týmy, na jejichž 
práci dohlížejí řemeslní mistři „Takumi“, kteří pečlivě kontrolují, zda kvalita každého 
CT 200h vyhovuje našim oceňovaným standardům. Na konci je každý vyrobený 
vůz podroben kontrole odhlučnění a následně absolvuje finální 30km testovací jízdu. 
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 NOVÝ LEXUS CT  VEDOUCÍ POZICE V OBLASTI EKOLOGIE

 ŠETRNÝ 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ 
 NOVÝ MODEL CT 200h, K �EHOŽ VÝROBĚ 
�SOU VYUŽITY EKOLOGICKÉ MATERIÁLY, 
VÁM NAVRHNE NE�HOSPODÁRNĚ�ŠÍ TRASU 
ODPOVÍDA�ÍCÍ VAŠEMU �ÍZDNÍMU STYLU. 

 Plně hybridní luxusní kompakt CT 200h oceněný mnoha cenami za ekologii je 
konstruován tak, aby byl maximálně šetrný vůči životnímu prostředí. �e poháněn 
nejčistějším pohonným ústrojím ve své třídě a při jeho výrobě jsou využívány 
průlomové udržitelné technologie: čalounění zavazadlového prostoru je vyrobené 
z ekologického plastu, obsahujícího organický materiál z cukrové třtiny, zatímco 
lokální rychle rostoucí dřeviny jsou nabízeny na přání v podobě ozdobných 
obložení. Oba audiosystémy Panasonic® jsou vybaveny membránami reproduktorů 
vyrobenými z pryskyřice obsahující bambusové dřevěné uhlí pro lepší zvukové 
parametry a recyklovatelnost. Na konci životnosti může být až 85 % vozu 
recyklováno včetně hybridního akumulátoru. 
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 Lexus se stal v roce 2004 prvním prémiovým výrobcem, který přivedl plně hybridní technologii k dokonalosti. Od té doby bylo 
prodáno více než 650 000 hybridních modelů Lexus. Náš nejnovější model CT 200h poskytuje mimořádně kultivovaný výkon 
a emise CO2 pouhých 82 g/km*. Toho bylo dosaženo optimálním sladěním a inteligentní kombinací vysoce účinného zážehového 
motoru o objemu 1,8 litru, vysoce výkonného elektromotoru, kompaktního akumulátoru, hladce pracující hybridní převodovky a jednotky 
řízení výkonu. Více informací naleznete na adrese: www.lexus.cz/hybrid 
 *Platí pro stupeň výbavy Comfort. 

 PLNĚ HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE 
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 POKROKOVÝ KOMPAKTNÍ 
AKUMULÁTOR 
 Součástí systému Lexus Hybrid Drive je vysoce 
výkonný nikl-metal hydridový akumulátor o napětí 
202 V, jehož energetický management vychází 
ze sofistikovaného softwaru. Akumulátor je uložen 
pod podlahou zavazadlového prostoru a nikterak 
nezasahuje do interiéru vozu. Při jízdě je neustále 
dobíjen a není nutné jej dobíjet z externího zdroje. 

 REGENERATIVNÍ BRZDĚNÍ 
 Zejména při brzdění a mnohdy i při jízdě ustálenou 
rychlostí pracuje elektromotor jako vysokonapěťový 
generátor přeměňující kinetickou energii v elektrickou. 
Ta se ukládá do hybridního akumulátoru pro pozdější 
využití a zejména proto, aby byl schopen podpořit 
prudkou akceleraci vozu a zajistit jeho pohon v čistě 
elektrickém režimu EV (Electric Vehicle). 

 VOLIČ �ÍZDNÍCH REŽIMŮ 
 CT 200h má čtyři volitelné jízdní režimy. Režim 
EV poskytuje tichou jízdu s nulovými emisemi s 
využitím výhradně elektrického pohonu. Režimy 
ECO a NORMAL kombinují hnací sílu zážehového 
motoru a elektromotoru pro klidnou a uvolněnou 
jízdu vyššími rychlostmi. Režim SPORT nabízí zážitky 
z dynamičtější jízdy. 

 �EDNOTKA ŘÍZENÍ VÝKONU 
 Vyspělá jednotka řízení výkonu umístěná v motorovém 
prostoru je mozkem systému pohonu Lexus Hybrid 
Drive. Neustále reguluje toky hnací síly a zajišťuje 
optimální výkonnost vozu. 

 ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,8 LITRU 
 Tento tichý a kultivovaný zážehový motor 
s  „Atkinsonovým cyklem“ nabízí díky systému 
Start/Stop, recirkulaci tepla z výfukových plynů 
a proměnnému časování ventilů VVT-i výjimečnou 
hospodárnost při enormně nízkých emisích. 

 VYSOCE VÝKONNÝ ELEKTROMOTOR 
 Nabízí 207 N.m okamžitě dostupného lineárního 
točivého momentu a výkon 82 k. V součinnosti se 
zážehovým motorem umocňuje akceleraci vozu a v 
režimu EV (Electric Vehicle) je jediným zdrojem 
pohonu. 
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 ZAŽI�TE 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 ROZ�EZD VOZIDLA 
 Při rozjezdu je model CT 200h poháněn elektromotorem napájeným hybridním 
akumulátorem až do rychlosti 45 km/h. V tomto režimu jede vůz téměř nehlučně, 
nespotřebovává žádný benzin a nevypouští žádné emise. 

 NORMÁLNÍ �ÍZDNÍ PODMÍNKY 
 Při rychlostech nad 45 km/h se téměř nehlučně připojí vyspělý zážehový motor, 
který je stále podporován elektromotorem v případě potřeby. Téměř dokonalým 
využíváním obou zdrojů hnací síly poskytuje CT 200h výjimečný jízdní komfort 
společně s nízkými emisemi a minimální spotřebou paliva. 
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 MAXIMÁLNÍ AKCELERACE 
 �akmile požadujete maximální akceleraci, je zážehový motor 1,8 litru okamžitě 
podpořen elektromotorem o výkonu 82 k, jehož mohutná vlna točivého momentu 
zajistí strhující lineární akceleraci přesně v okamžiku, kdy ji potřebujete. 

 ZPOMALOVÁNÍ, ZASTAVENÍ, BRZDĚNÍ 
 Při zpomalování nebo zastavení se zážehový motor vypne a emise klesnou na nulu. 
Pokud brzdíte nebo uvolníte pedál plynu, využívá rekuperační systém kinetickou 
energii, která v jiných vozech přichází vniveč. Kinetická energie je přeměňována na 
elektrickou energii, jež se ukládá do akumulátoru hybridního systému. Plně hybridní 
vůz Lexus proto nikdy nebude vyžadovat dobití akumulátoru z vnějších zdrojů. 
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 AERODYNAMIKA 
 Model CT 200h má vynikající aerodynamiku, za což vděčí nízké kapotě, dlouhé linii střechy a zadnímu spoileru, difuzoru a křidélkům. Pohled na jeho spodní část 
odhaluje ještě více - aerodynamické kryty motoru a palivové nádrže a surfu podobné plochy zlepšují stabilitu vozidla. Péče věnovaná nejmenším detailům karoserie 
se odráží nejen v lepší dynamické výkonnosti a ovladatelnosti automobilu, ale také ve snížení spotřeby paliva a aerodynamického hluku. 

 �ÍZDNÍ 
DYNAMIKA 
 Model CT 200h byl testován a přiveden k dokonalosti na nejvyspělejším jízdním simulátoru na světě a následně i na závodním okruhu. 
U nejnovějšího modelu jsme použili průlomové metody lepení k výraznému zvýšení tuhosti podvozku. To společně s výrazným využitím 
lehkých materiálů přispělo k tomu, že jsme vytvořili vůz, který přináší mimořádný požitek z jízdy a reaguje precizně na pohyb volantu. 
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 ŘÍZENÍ STABILITY VOZIDLA 
 Řízení stability vozidla VSC předchází ztrátě 
ovladatelnosti vozu, pokud například vjedete 
příliš rychle do zatáčky nebo když hrozí smyk. 
Stabilita vozidla je zajištěna a jeho rychlost snížena 
selektivním zásahem brzd, popřípadě snížením výkonu 
pohonného systému. 

 ELEKTRONICKÁ DISTRIBUCE BRZDNÉ 
SÍLY / BRZDOVÝ ASISTENT 
 Elektronická distribuce brzdné síly EBD spolupracuje 
s ABS tak, aby každé kolo mohlo brzdit s maximální 
účinností v závislosti na stavu vozovky. Brzdový 
asistent BAS se aktivuje během nouzového brzdění 
a pokud je to nutné, automaticky zvýší brzdný tlak. 

 PROTIPROKLUZOVÝ SYSTÉM 
 Protiprokluzový systém TRC zlepšuje trakční 
schopnosti modelu CT 200h, zejména při rozjezdu 
nebo při akceleraci na nerovném kluzkém povrchu. 
Systém zasahuje v okamžiku, kdy je zjištěno riziko 
prokluzu kol, a tím udržuje optimální trakci vozu. 

 ASISTENT ROZ�EZDU DO KOPCE 
 Asistent rozjezdu do kopce HAC udržuje brzdný 
tlak a zabraňuje zpětnému sjíždění modelu CT 200h 
při rozjezdu do kopce. Navíc snižuje námahu řidiče 
tím, že na kluzkém svahu minimalizuje prokluz kol. 

 DVO�ITÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ ZADNÍ ZAVĚŠENÍ 
 Zadní zavěšení kol s dvojitými lichoběžníkovými rameny vyvinuté výhradně pro model CT 200h zajišťuje vozu 
vynikající jízdní vlastnosti, mimořádnou směrovou stabilitu a zvyšuje jeho agilitu v zatáčkách. Ačkoliv je toto 
zavěšení konstrukčně složitější než klasické zavěšení se vzpěrami, prakticky nezasahuje do zavazadlového 
prostoru. Pro přední i zadní nápravu jsou k dispozici sportovní rozpěrné tyče s tlumiči. Ty pohlcují jemné 
vibrace, zvyšují jízdní komfort a navozují pocit přesnějšího řízení. 
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 BEZPEČNOSTNÍ STRUKTURA KAROSERIE 
 Bezpečnost modelu CT 200h je zvýšena vysoce pevnou základní strukturou 
karoserie. Střešní sloupky jsou speciálně vyztuženy a ve strategických místech jsou 
použity komponenty vyrobené z vysokopevnostní oceli. Energii nárazu pohlcují 
účinné deformační zóny vpředu a vzadu, sloupek řízení je zkonstruován tak, aby 
se při čelní srážce „zhroutil“ a neohrozil řidiče. 

 OSM AIRBAGŮ 
 Model CT 200h je vybaven osmi airbagy a předpínači bezpečnostních pásů 
na předních sedadlech. V případě kolize sensory intenzity nárazu aktivují čelní 
dvoufázové airbagy řidiče a spolujezdce a současně i postranní airbagy. Cestující 
na předních sedadlech jsou zároveň chráněni kolenními airbagy, zatímco průběžné 
hlavové airbagy chrání cestující po celé délce bočních oken. 

 VYSPĚLÁ 
BEZPEČNOST 
 Model CT 200h je vybaven řízením stability vozidla VSC a je dostupný i s vyspělým přednárazovým bezpečnostním systémem 
PCS, který využívá mikrovlnný radar k vyhodnocení rizika čelní srážky. Bezpečnost cestujících je zvýšena vysoce pevnou základní 
strukturou karoserie a celkem 8 airbagy. 
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 OCHRANA CHODCŮ 
 Přední kapota modelu CT 200h je navržena tak, aby 
lépe pohlcovala energii nárazu v případě střetu vozidla 
s chodcem. K snížení následků poranění chodců 
přispívá i design karoserie v oblasti uložení stěračů. 

 BEZPEČNOST OCENĚNÁ 
5 HVĚZDIČKAMI EURO NCAP 
 Sdružení Euro NCAP, které objektivně a nezávisle 
hodnotí úroveň bezpečnosti automobilů prodávaných 
v Evropě, ocenilo model CT 200h maximálním 
počtem 5 hvězdiček. To řadí model CT 200h 
mezi nejbezpečnější vozy prémiového kompaktního 
segmentu. 

 SEDADLA SE SYSTÉMEM PRO 
OCHRANU KRČNÍ PÁTEŘE 
 Design předních sedadel a hlavových opěrek 
minimalizuje v případě nárazu zezadu poranění krční 
páteře. Zesílené boční výztuhy sedadel umožňují, 
aby se tělo přirozeně ponořilo do opěradla, vpřed 
směřující opěrky zajišťují efektivnější oporu hlavy. 

 DVOUKOMOROVÝ AIRBAG PRO 
SPOLU�EZDCE 
 Početné nárazové zkoušky dokazují, že tělo 
spolujezdce na předním sedadle urazí v porovnání 
s řidičem delší dráhu, než ho zastaví čelní airbag. 
Proto je vůz vybaven inovativním dvoukomorovým 
airbagem, který spolujezdce na předním sedadle 
bezpečně „zachytí“. 

 n  PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ 
SYSTÉM 

 Přednárazový bezpečnostní systém PCS využívá 
mikrovlnný radar a palubní počítač k vyhodnocení 
rizika čelní srážky. �estliže je toto riziko vysoké, systém 
zvukově a vizuálně varuje řidiče a zvýší brzdný tlak. 
�estliže je srážka neodvratitelná, PCS aktivuje brzdy  
a automaticky přitáhne oba přední bezpečnostní pásy. 

 n  ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
 Adaptivní tempomat ACC využívá mikrovlnný 
radar systému PCS a udržuje nastavený odstup 
modelu CT 200h od vpředu jedoucího vozidla, a to 
i v případě, když toto vozidlo mění rychlost. �akmile 
se silnice uvolní, vrátí se ACC automaticky k původně 
nastavené cestovní rychlosti. 



 n  Součástí volitelné výbavy, paketů nebo standardní výbavy ve specifickém stupni či stupních. 

 ¢  Originální příslušenství Lexus. 

 PRVKY 
EXTERIÉRU 

 n  16" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 Nová pětipaprsková kola z lehké slitiny, s jemnými 
drážkami na každém paprsku, podtrhují celkový 
elegantní vzhled vozu. Širší kola a pneumatiky rozměru 
205/55 R16 zajišťují větší přilnavost a lepší trakci 
vozidla (standardně pro stupně výbavy Executive 
a Premium). 

 n  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 Dynamická 17" kola z lehké slitiny s pneumatikami 
rozměru 215/45 R17 mají rozhodný, sportovní design 
(součást příplatkové výbavy ve stupních Executive 
a Premium). 

 ¢  16" KOLA Z LEHKÉ SLITINY FUYU 
 Desetipaprsková kola s metalickou povrchovou 
úpravou podtrhují sportovní vzhled modelu CT 200h. 

 15" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 Lehká a kompaktní 15" kola z lehké slitiny jsou nyní 
opatřena pneumatikami s nízkým valivým odporem. 
Tato kombinace zaručuje vozu nižší spotřebu paliva 
a emise CO2 (standardně pro stupeň výbavy 
Comfort). 
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 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY ZENGA 
 Desetipaprskový design s oslňující metalickou 
povrchovou úpravou. 

 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY YUME 
 Desing s pěti dvojitými paprsky a dynamickou černou 
povrchovou úpravou. 

 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY ZENGA 
 Desetipaprskový design s elegantní antracitovou 
povrchovou úpravou. 

 ¢  16" KOLA Z LEHKÉ SLITINY FUYU 
 Desetipapsková antracitová kola s oslnivým vzhledem. 

 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY ZENGA 
 Desetipaprskový design s elegantním černým 
povrchem. 

 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY YUME 
 Desing s pěti dvojitými paprsky a bílou perleťovou 
povrchovou úpravou. 



 n  TMAVÁ TÓNOVANÁ SKLA 
 Zadní boční skla a zadní sklo mají reflexní zabarvení, které poskytuje cestujícím 
na zadních sedadlech patřičné soukromí a zároveň jim neomezuje výhled 
z CT 200h do okolí. 

 n  LED SVĚTLOMETY 
 Potkávací tlumené LED světlomety 
nového CT 200h mají nižší spotřebu 
energie, delší životnost a reagují 
rychleji než konvenční žárovky. �sou 
doplněny vysokotlakovými ostřikovači, 
automatickým nastavováním a LED 
mlhovými světly. 

 n  PARKOVACÍ ASISTENT 
 Využívá senzory integrované v předním 
a zadním nárazníku. Na přibližující se 
překážku vás upozorní zvukovými 
signály se vzrůstající intenzitou 
a frekvencí. 

 HALOGENOVÉ 
SVĚTLOMETY 
 Design předních svět lometů 
s halogenovými žárovkami je moderní 
a účelný. LED světla pro denní 
provoz dodávají vozu elegantní 
vzhled a zároveň zajišťují, že je model 
CT 200h dobře viditelný pro ostatní 
účastníky provozu. 

 ¢  KARBONOVÉ KRYTY 
VNĚ�ŠÍCH ZPĚTNÝCH 
ZRCÁTEK 

 Kryty vnějších zpětných zrcátek 
podtrhují sportovní vzhled modelu 
CT 200h. �ejich karbonový povrch 
a aerodynamické tvary zachovávají 
harmonii designu a zároveň nesou 
pečeť originality a osobitosti. 

 PRVKY 
EXTERIÉRU 
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 STANDARDNÍ STŘEDOVÁ 
KONZOLE 
 Středová konzole je ergonomicky 
tvarována tak, aby řidič mohl intuitivně 
ovládat jak volič převodovky, tak 
i  jízdních režimů. Audiosystém 
a  klimatizaci lze ovládat z obou 
předních sedadel. 

 PROMĚNLIVÉ PŘÍSTRO�E 
 Výrazně bílé přístroje s antireflexní optitronovou technologií jsou snadno čitelné 
a mohou být podsvícené modrou či červenou barvou v případě, že zvolíte režim 
jízdy SPORT. Multiinformační displej může být u modelů s vyšším stupněm výbavy 
nahrazen barevným multifunkčním displejem TFT s úhlopříčkou 4,2". Tento 
displej kromě provozních údajů zobrazuje i multimediální obsah, například názvy 
přehrávaných skladeb, navigační trasy nebo, v případě že máte připojený chytrý 
telefon, jméno, fotografii a telefonní číslo osoby, která vám volá. 

 VARIABILITA 
KOMPAKTNÍHO VOZU 
 Nový model CT 200h nabízí excelentní 
zavazadlový prostor s  variabilním 
uspořádáním. Se zadními sedadly 
v  základní poloze má objem 375 
litrů a lze do něj pohodlně uložit dvě 
velká cestovní zavazadla. Sklopením 
zadních opěradel dělených v poměru 
60/40 vznikne prakticky rovná plocha 
s přepravním objemem 985 litrů. 

 �ÍZDNÍ KOMFORT 
 Nový model CT 200h má prostorný 
interiér, který oplývá kultivovaností 
a špičkovou kvalitou příznačnou pro 
značku Lexus. Přední sedadla zajišťují 
vysoký komfort a vynikající boční oporu 
tělu, pozice řidiče za volantem má 
sportovní charakter. 

 SPORTOVNÍ VOLANT 
 Tříramenný kůží obšitý volant je 
inspirovaný supersportem LFA. 
S ergonomicky tvarovaným věncem 
skvěle padne do rukou a umožňuje 
přesné ovládání vozu. �sou na něm 
umístěny ovládací prvky audiosystému, 
mobilního telefonu, hlasového ovládání , 
multiinformačního displeje a popřípadě 
i adaptivního tempomatu ACC. 

 PRVKY 
INTERIÉRU 
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 AUDIOSYSTÉMY 
A MULTIMEDIÁLNÍ 
SYSTÉMY 

 n  LEXUS MEDIA DISPLAY 
 Nový model CT 200h si můžete 
objednat se systémem Lexus Media 
Display, který zahrnuje 7" centrální 
displej ovládaný otočným ovladačem. 
Prostřednictvím tohoto displeje můžete 
nastavit audiosystém, klimatizaci či 
zobrazit monitor energetických toků. 
Přes displej lze rovněž ovládat některé 
funkce kompatibilních chytrých telefonů. 

 n  OTOČNÝ OVLADAČ 
 Otočný ovladač na středové konzole 
umožňuje řidiči a přednímu spolujezdci 
ovládat nebo zobrazovat hlavní systémy 
prostřednictvím 7" displeje. 

 n  LEXUS NAVIGATION 
 Model CT 200h může být vybaven 
navigací Lexus Navigation. Ta je 
ovládána prostřednictvím centrálně 
umístěného multifunkčního displeje 
Lexus. Navigace je rychlá, uživatelsky 
příjemná a nabízí rozmanité zobrazení 
map. 

 n  USB PORT, KONEKTOR 
AUX 

 �estliže je vůz vybaven multifunkčním 
displejem Lexus Media Display, je 
konektor AUX navíc kompatibilní pro 
připojení zdroje videa. To umožňuje 
přehrávání videa na centrální 
obrazovce. Díky dalšímu USB portu 
můžete připojit nebo nabíjet najednou 
dvě multimediální zařízení. 

 PANASONIC® 
SE 6 REPRODUKTORY 
 Model CT 200h je standardně 
vybaven audiosystémem Panasonic® 
s 6 reproduktory. Vysoce inovativní 
konstrukce reproduktorů má membrány 
vyrobené z pryskyřice obsahující 
bambusové dřevěné uhlí. Audiosystém 
zahrnuje AM/FM RDS tuner, CD 
přehrávač a Bluetooth® připojení pro 
audio nebo mobilní telefony. 

 n  PARKOVACÍ KAMERA 
 Při zařazení zpětného chodu se na 
multifunkčním displeji Lexus zobrazí 
pohled na oblast za vozem CT 200h. 
U modelů vybavených navigací 
Lexus Premium Navigation se na 
displeji zobrazí navíc i pomocné linie 
usnadňující parkování. 
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 n  LEXUS CONNECTED 
SERVICES 

 Nový CT 200h nabízí novou generaci 
internetových služeb, mezi něž patří 
Online Search, Google Street View®, 
Panoramio® nebo Connected Traffic. 
Pro ještě větší pohodlí si můžete trasu 
poslat ze svého počítače nebo tabletu 
do navigačního systému ve vašem vozu. 

 n  DIGITÁLNÍ PŘIPO�ENÍ 
 S multimediálním displejem lze 
synchronizovat rozmanité digitální 
aplikace. Například z většiny chytrých 
telefonů lze jednoduše stáhnout 
celý adresář, jímž můžete následně 
procházet na displeji. 

 n  PANASONIC®

S 10 REPRODUKTORY 
 Energeticky úsporný audiosystém 
Panasonic® s 10 reproduktory 
a  samostatným zesilovačem nabízí 
znamenitou kvalitu zvuku. V kombinaci 
s navigací Lexus Premium Navigation 
má přehrávač DVD, který vám při 
stojícím vozidle umožňuje sledovat vaše 
oblíbené filmy na centrální obrazovce. 

 n  AUDIOSYSTÉM MARK 
LEVINSON® 

 Audiosystém Mark Levinson® Premium 
Surround se 13 reproduktory je 
uzpůsoben specifickým akustickým 
vlastnostem interiéru modelu CT 200h. 
Vyspělý systém poskytuje 7.1 kanálový 
prostorový zvuk, který je zdrojem 
zážitků ve stylu domácího kina při 
poslechu oblíbené hudby z disků CD 
nebo sledování filmů na DVD. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 7" barevný displej můžete ovládat 
systémem Remote Touch nebo 
hlasovými pokyny*. Po zaparkování 
vozu systém nabízí možnost vytvoření 
QR kódu cíle vaší cesty. Kód potom 
můžete nahrát do svého chytrého 
mobilního telefonu a s jeho pomocí 
neomylně dojít do zvoleného cíle pěšky.  

* Hlasové ovládání není k dispozici v českém jazyce.

 n  ŠPIČKOVÁ MULTIMEDIA 
 Nový model CT 200h si můžete 
na přání vybavit nejmodernějšími 
multimediálními technologiemi. 
Například navigačním systémem 
Lexus Premium Navigat ion, 
internetovými službami jako Google 
Street View® a možností naplánovat 
si nejhospodárnější trasu jízdy. 

 n  SYSTÉM OVLÁDÁNÍ 
REMOTE TOUCH 

 U modelů vybavených navigací 
Lexus Premium Navigation je otočný 
ovladač nahrazen novou generací 
systému ovládání Remote Touch. Ten 
umožňuje uživatelům intuitivní interakci 
s centrálním multimediálním displejem. 
Ergonomicky tvarovaný ovládací prvek 
je snadno dosažitelný a používá se 
jednoduše jako počítačová myš. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Umožní vám prostřednictvím WiFi 
připojit až pět zařízení, jakými jsou 
například notebooky, tablety a mobilní 
telefony. Systém používá vámi vybranou 
SIM kartu a je stále napájen z elektrické 
sítě vozu. 



 LOGO F SPORT 
 Logo F SPORT je vizitkou výjimečnosti 
této verze vozu, přestože je nenápadné. 
„F“ odkazuje na rodiště a hlavní místo 
testování našich vysokovýkonných 
vozů F SPORT: na závodní okruh 
Fuji Speedway nalézající se nedaleko 
hory Fuji. 

 ČERNÁ STŘECHA A ZADNÍ 
SPOILER 
 Verze F SPORT, nabízená také 
s atraktivní černě lakovanou střechou, 
disponuje větším zadním spoilerem 
s aerodynamickými průduchy. Ten 
společně s integrovaným zadním 
difuzorem zvyšuje přítlak na zadní 
nápravu, což přináší větší jízdní stabilitu. 

 17" KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
F SPORT 
 17" kola z lehké slitiny s dvojitým 
pě t i p ap r s kov ým  de s i g nem 
a dvoubarevnou povrchovou úpravou. 
Nízkoprofilové pneumatiky zajišťují 
vynikající přilnavost v zatáčkách. 

 ¢  17" KOLA Z LEHKÉ 
SLITINY F SPORT 

 Kola s pěti trojitými paprsky, s ryzím 
dynamickým sportovním designem 
a antracitovou povrchovou úpravou. 

 Verze CT 200h F SPORT vyvinutá týmem, který vyladil 
supersportovní vůz LFA a vysokovýkonný sedan IS F, přebírá 
charakter těchto dvou úžasných vozů. Exkluzivní přední a zadní 
designové prvky zlepšují společně se zvýrazněnými bočními prahy 
aerodynamickou výkonnost vozu. A pro dosažení ještě preciznější 
a podmanivější jízdy tým odladil zavěšení kol a řízení. 

 DESIGN PŘÍDĚ F SPORT 
 Nový CT 200h F SPORT je nezaměnitelně dynamický. Charakterizuje jej 
odvážná a osobitá „vřetenovitá“ maska chladiče se speciální voštinovou mřížkou. 
Spodní část předního nárazníku s širším a hlubším otvorem pro přívod chladicího 
vzduchu je zakončena aerodynamickým spoilerem a plochami. Součástí volitelné 
výbavy jsou exkluzivní přední mlhová LED světla a LED potkávací světlomety. 

 F SPORT 

 ¢  Originální příslušenství Lexus. 



4747

 TMAVĚ ČERVENÉ KOŽENÉ 
ČALOUNĚNÍ DARK ROSE 
 Interiér verze CT 200h F SPORT 
vás na první pohled zaujme brilantním 
tmavě červeným koženým čalouněním 
Dark Rose a standardním černým 
čalouněním stropu. Stříbrné ozdobné 
obložení interiéru Silver Metal dokonale 
doplňují vrtané sportovní pedály, 
prahové lišty a další ozdobné prvky 
F SPORT v interiéru. 

 VOLANT F SPORT 
 Překrásně zpracovaný volant s logem 
F SPORT vychází z designu volantu 
legendárního supersportovního vozu 
LFA. Páka voliče převodovky F SPORT 
obšitá perforovanou kůží skvěle ladí s 
volantem a vytváří tak ucelený sportovní 
styl interiéru. 

 OZDOBNÉ STEHOVÁNÍ 
 Z interiéru nové verze CT 200h 
F SPORT přímo vyvěrá maximální 
péče věnovaná každičkému detailu. 
Překrásné barevné stehování dodává 
vnitřku vozu jedinečný, dynamický ráz. 

 VRTANÉ SPORTOVNÍ 
PEDÁLY 
 Vrtané hliníkové pedály nabízejí 
vynikající přilnavost a odkazují na 
inspiraci designu nových verzí 
CT 200h F SPORT motoristickým 
sportem. 

 PRAHOVÉ LIŠTY F SPORT 
 Přední prahové lišty poskytují trvalou 
ochranu. �ejich povrch z kartáčovaného 
hliníku zdobí černé gravírované logo 
Lexus. 
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 TECHNICKÉ 
ÚDA�E 

 1 První hodnota platí pro CT 200h se stupněm výbavy Comfort a s 15" koly z lehké slitiny. Druhá hodnota platí pro vozy vybavené 16" koly z lehké slitiny. Třetí hodnota platí pro verzi vozy vybavené 17" koly z lehké slitiny.
2 První hodnota platí pro stupeň výbavy Comfort. Druhá hodnota platí pro všechny ostatní stupně výbavy.
3 Měřeno podle metodiky VDA u vozidla vybaveného soupravou pro opravu pneumatik. Všechny údaje zahrnují objem odkládací přihrádky pod podlahou zavazadlového prostoru. S kolem pro nouzové dojetí je každá hodnota menší o 30 litrů.

*  Spotřeba paliva a hodnoty CO2 jsou měřeny pod dohledem podle požadavků nařízení 80/1268/EEC a příslušných dodatků u vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte 
prosím vašeho autorizovaného dovozce značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření.
Způsob jízdy a další faktory (jako stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Poznámka: Další technické údaje a aktualizované informace najdete na www. lexus.cz. 

MAXIMÁLNÍ VÝKON SYSTÉMU

Výkon (k/kW) 136/100

MOTOR

Zdvihový objem (cm3)/válce/ventily 1798/L4/16

Rozvodový mechanismus DOHC, VVT-i

Typ paliva Benzin, 95 oktanů nebo více

Maximální výkon (k/kW/ot. za min.) 99/73/5200

Maximální točivý moment (N.m/ot. za min.) 142/2800-4400

ELEKTROMOTOR

Typ AC, synchronní, permanentní magnet

Maximální výkon (k/kW) 82/60

Maximální točivý moment (N.m) 207

HYBRIDNÍ AKUMULÁTOR

Typ Nikl-metal hydridový (Ni-MH)

Počet článků 168

�menovité napětí (V)/napětí systému (V) 202/650

PŘEVODNÉ ÚSTRO�Í

Pohon Předních kol

Převodovka Elektronicky řízená převodovka s plynule 
proměnným převodem (E-CVT)

VÝKON

Maximální rychlost (km/h) 180

Zrychlení 0-100 km/h(s) 10,3

EMISE CO2* (g/km)

Emisní norma Euro 6

Kombinovaný provoz1 82/88/94

SPOTŘEBA PALIVA* (l/100 km)

Ve městě1 3,6/3,8/4,1

Mimo město1 3,5/3,8/4,0

Kombinovaný provoz1 3,6/3,8/4,1

BRZDY

Vpředu Kotoučové s vnitřním chlazením

Vzadu Kotoučové

ZAVĚŠENÍ

Vpředu Vzpěry McPherson, vinuté pružiny

Vzadu Dvojité lichoběžníkové

ŘÍZENÍ

Typ Hřebenové

Otáčky (mezi úvratěmi volantu) 2,7

Minimální poloměr otáčení 
(stopový/obrysový) (m)

5,2/5,6

HMOTNOSTI (kg)

Celková hmotnost 1790/18452

Pohotovostní hmotnost (min.-max.) 1370-1410/1410-14652

KOEFICIENT ODPORU VZDUCHU

Cx 0,28/0,292

OB�EMY (l)

Palivová nádrž 45

Zavazadlový prostor3

 -  se zdviženými zadními sedadly 
(do úrovně krytu zavazadlového prostoru)

275

 -  se zdviženými zadními sedadly 
(do úrovně střechy)

375

 -  se sklopenými zadními sedadly 
(do úrovně střechy)

985
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 1 Uvedený rozměr platí pro verzi CT 200h Comfort. Ekvivalentní hodnota pro stupně výbavy Executive a Premium a verzi F SPORT je 1460.
2 Uvedený rozměr platí pro verzi CT 200h Comfort. Ekvivalentní hodnota pro stupně výbavy Executive a Premium a verzi F SPORT je 1525.
3 Uvedený rozměr platí pro verzi CT 200h Comfort. Ekvivalentní hodnota pro stupně výbavy Executive a Premium a verzi F SPORT je 1520.
4 Uvedený rozměr platí pro modely CT se standardní střechou. Ekvivalentní rozměr pro model s volitelným skleněným střešním oknem je 974.

Poznámka: Všechny hodnoty jsou uvedené v milimetrech 
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 STANDARDNÍ VÝBAVA 

 1  ABS = protiblokovací brzdový systém / BAS = brzdový asistent / BOS = systém upřednostňující brzdění před akcelerací / EBD = elektronické rozdělování brzdné síly / ECB-R = elektronicky řízené brzdění s rekuperací / 
EPS = elektrický posilovač řízení / TRC = protiprokluzový systém / VSC = řízení stability vozidla. 

AKTIVNÍ BEZPEČNOST A �ÍZDNÍ DYNAMIKA
Aktivní brzdová světla
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Režim EV (Electric Vehicle)
Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPWS) 
Systémy ovládání brzdové soustavy, jízdní stability, řízení a trakce1

- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC
Volič jízdních režimů
- ECO / NORMAL / SPORT

PASIVNÍ BEZPEČNOST
8 airbagů
- čelní, boční a kolenní pro řidiče a spolujezdce vpředu
- průběžné boční hlavové po celé délce interiéru

Možnost deaktivace airbagu spolujezdce vpředu
Předpínače bezpečnostních pásů na sedadlech vpředu a vnějších sedadlech vzadu
Sedadla vpředu s konstrukcí omezující riziko poranění krční páteře (WIL) a aktivními 
opěrkami hlavy
Úchyty ISOFIX na vnějších sedadlech vzadu
Zvukové a vizuální upozornění na nepřipnuté bezpečnostní pásy na předních sedadlech

EXTERIÉR 
Anténa ve tvaru žraločí ploutve 
Dešťový senzor
Elektroluminiscenční diody (LED)
- osvětlení zadní registrační značky
- světla pro denní provoz 
- zadní sdružené svítilny 

Tónovaná skla s filtrem UV a tepelného záření
Vnější zpětná zrcátka
- elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
- integrované ukazatele směru a osvětlení chodníku

ZABEZPEČENÍ
Automatické zamykání dveří
Imobilizér 

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
Digitální hodiny
Dvojí zobrazení přístrojů
 - monitor toků energie / otáčkoměr

Konektor AUX a USB port
Hlasové ovládání pro telefon
Měřič výkonu
Monitor toků energie
Optitronové přístroje
Ovládací prvky na volantu pro 
- audiosystém / informační displej / telefon / hlasové ovládání

Systém Bluetooth® pro připojení mobilního telefonu a přenosných přehrávačů 
Ukazatel ekonomického provozu Eco Driving Indicator

KOMFORT A POHODLÍ
Chromovaná hlavice voliče převodovky obšitá kůží
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu
Elektronicky řízená automatická klimatizace 
- automatická vnitřní cirkulace vzduchu
- filtr vzduchu s režimem aktivního odstraňování pylu
- oddělené ovládání teploty pro řidiče a spolujezdce

Kůží obšitý tříramenný volant
- manuálně nastavitelný ve dvou osách 

Osvětlený vstup
Přední středová loketní opěrka s úložnou schránkou
Sada pro opravu pneumatiky 
Startovací tlačítko Smart Start
Zadní dělená sedadla (60/40)
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 �EDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY 

 1 Pouze pro CT 200h Comfort.
2 Prosím kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce značky Lexus a informujte se o kompatibilitě svého chytrého mobilního telefonu. 

COMFORT 
(Navíc ke standardní výbavě)
15" kola z lehké slitiny
- pneumatiky 195/65 R15  

Audiosystém se 6 reproduktory
- přehrávač CD / MP3 / WMA
- tuner AM/FM s funkcí RDS  

Halogenové světlomety 
- funkce automatického zapínání / vypínání
- manuální nastavení výšky světelného paprsku

Kryt (roleta) zavazadlového prostoru 
- s možností uložení pod podlahu zavazadlového prostoru

Multiinformační displej 
Ozdobné obložení interiéru Storm Black
Přední sedadla manuálně nastavitelná 
- sedadlo řidiče v 6 směrech
- sedadlo spolujezdce ve 4 směrech

Senzor vlhkosti vzduchu pro elektronicky řízenou klimatizaci1
Střešní spoiler
Textilní čalounění sedadel
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou

EXECUTIVE 
(Navíc / odlišnost k výbavě Comfort)
16" kola z lehké slitiny
- pneumatiky 205/55 R16

Systém proti odcizení
- senzor vniknutí do interiéru
- alarm

Konektor AUX pro zvuk a obraz
Lexus Media Display
- 7" centrální barevný displej  
- audiosystém, GPS ready
- multifunkční displej pro ovládání palubních systémů vozu 
- ovládání otočným ovladačem
- funkce Mirror Link pro kompatibilní mobilní telefony2

Přední mlhová světla
Přídavný (druhý) USB port

F SPORT 
(Navíc / odlišnost k výbavě Executive)
17" kola z lehké slitiny s dvoubarevnou povrchovou úpravou 
- pneumatiky 215/45 R17 

Parkovací senzory vpředu a vzadu
Sportovní rozpěrné tyče s tlumiči vibrací 
Střešní spoiler
- se dvěma aerodynamickými otvory pro lepší aerodynamiku 

a jízdní stabilitu
Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
Tempomat
Tmavá tónovaná skla v zadní části vozu
Vnější stylistické prvky F SPORT 
- agresivnější design „vřetenovité“ masky chladiče
- aerodynamicky vylepšený přední nárazník
- loga F SPORT na bocích vozu 
- mřížka masky chladiče motoru se speciální strukturou ve 

tvaru písmene L
- sportovní nástavce prahů

Vnitřní stylistické prvky F SPORT  
- hliníkové prahové lišty s gravírováním LEXUS u předních 

dveří 
- černé čalounění stropu 
- ozdobné obložení interiéru Silver Metal
- páka voliče převodovky v jedinečném designu F SPORT 

obšitá jemnou perforovanou kůží
- textilní čalounění sedadel F SPORT v kombinaci se 

syntetickou kůží  Tahara, s kontrastním stehováním
- tříramenný volant obšitý perforovanou kůží s reliéfním logem 

F SPORT 
- vrtané hliníkové pedály 

Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou (elektrochromatické)

Vyhřívání sedadel vpředu

PREMIUM   
(Navíc / odlišnost k výbavě Executive)
4,2" barevný multiinformační displej
- propojený s multimediální výbavou vozu 
- technologie TFT 

Audiosystém Panasonic®

- přehrávač DVD / CD / MP3 / WMA
- 10 reproduktorů (9 + subwoofer)
- 8kanálový digitální zesilovač

Bederní opěrka sedadla řidiče elektricky nastavitelná
- seřizování ve 2 směrech

Digitální hodiny s automatickým nastavením času pomocí 
GPS  
Kožené čalounění sedadel
LED potkávací světlomety
- automatické nastavení výšky světelného paprsku
- funkce automatického zapínání / vypínání
- výsuvné ostřikovače světlometů

LED přední mlhová světla
Navigační systém Lexus Premium Navigation
- vyspělý navigační systém využívající technologii SD karet 
- služby Lexus Connected Services:

- internetové vyhledávání / Google Street View® / 
Panoramio®

- odeslání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní 
omezení na trase

- digitální model terénu / záznam projížděné trasy 
- ekologická trasa / upozornění na měření rychlosti
- upozornění na vážné dopravní situace / QR kód 

cíle cesty  
Ovladač Remote Touch 
Ozdobné obložení interiéru Black Metal
Parkovací kamera s asistenčními liniemi 
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Přední sedadla elektricky nastavitelná
- s pamětí pro 3 nastavení (pouze řidič)
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech 

Systém bezklíčového nastupování Smart Entry  
Tempomat 
Vnější zpětná zrcátka 
- automaticky elektricky sklopná
- s automatickou clonou (elektrochromatická)
- s pamětí pro 3 nastavení

Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou (elektrochromatické)

Vyhřívání sedadel vpředu
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 VOLITELNÁ VÝBAVA 
A PAKETY 

 1 Lze objednat pouze společně s volitelným Paketem Lexus Media.
2 Parkovací kamera bez asistenčních linií pro stupně výbavy Comfort, Executive a F SPORT. Parkovací kamera se zobrazením pomocných linií pro stupeň výbavy Premium.
3 Více informací o nabídce ozdobných obložení získáte na stranách 56 až 59. 

VOLITELNÁ VÝBAVA COMFORT EXECUTIVE F SPORT PREMIUM
Systém proti odcizení se senzorem vniknutí do interiéru a alarmem o s s s
Tempomat o p s s
Kožené čalounění sedadel, s vyhříváním u řidiče a spolujezdce — o — s
Přední mlhová světla o s s s
Navigační systém Lexus Navigation o1 o o —
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné o o o o
Parkovací senzory vpředu a vzadu o p s s
Parkovací kamera2 o1 p o s 
Ozdobné obložení interiéru3 o o — o

PAKETY VÝBAVY COMFORT EXECUTIVE F SPORT PREMIUM
Multimedia

Paket Lexus Media o s s —
Paket Lexus Premium Navigation & Multimedia — — o s
Paket Mark Levinson® Premium Audio — — — o
Komfort a Design

Paket Luxury & Driver Assist — — o s
Paket Executive Plus — o — s
Paket �ourney — o s s
Paket Design — o s —
Paket Dynamic — — s o
Vyspělá bezpečnost 

Paket Visibility — o o s
Paket Safety — — — o

— = nedodává se / o = volitelná výbava / p = součást paketu / s = standardní výbava
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 1 Prosím kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce značky Lexus a informujte se o kompatibilitě svého chytrého mobilního telefonu.
2 Pracuje od rychlosti jízdy 50 km/h. 

MULTIMEDIA 
Paket Lexus Media
Lexus Media Display
- 7" centrální barevný displej  
- audiosystém, GPS ready
- multifunkční displej pro ovládání palubních systémů vozu 
- ovládání otočným ovladačem
- funkce Mirror Link pro kompatibilní mobilní telefony1

Konektor AUX pro zvuk a obraz
Přídavný (druhý) USB port

Paket Lexus Premium Navigation & Multimedia
4,2" barevný multiinformační displej
- propojený s multimediální výbavou vozu
- technologie TFT 

Audiosystém Panasonic®

- přehrávač DVD /CD / MP3 / WMA
- 10 reproduktorů (9 + subwoofer)
- 8kanálový digitální zesilovač 

Digitální hodiny s automatickým nastavením času pomocí GPS  
Navigační systém Lexus Premium Navigation
- vyspělý navigační systém využívající technologii SD karet 
- služby Lexus Connected Services:

- internetové vyhledávání / Google Street View® / 
Panoramio®

- odeslání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní 
omezení na trase

- digitální model terénu / záznam projížděné trasy 
- ekologická trasa / upozornění na měření rychlosti
- upozornění na vážné dopravní situace / QR kód 

cíle cesty
Ovladač Remote Touch 
Parkovací kamera s asistenčními liniemi 

Paket Mark Levinson® Premium Audio
13 reproduktorů Mark Levinson® (12 + subwoofer)
8kanálový digitální zesilovač Mark Levinson®

Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround 

KOMFORT A DESIGN
Paket Luxury & Driver Assist
Bederní opěrka sedadla řidiče elektricky nastavitelná
- seřizování ve 2 směrech

Kožené čalounění sedadel 
Přední sedadla elektricky nastavitelná
- s pamětí pro 3 nastavení (pouze řidič)
- sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech
- sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech 

Vnější zpětná zrcátka 
- automaticky elektricky sklopná
- s automatickou clonou (elektrochromatická)
- s pamětí pro 3 nastavení

Paket Executive Plus
Parkovací kamera
Systém bezklíčového nastupování Smart Entry  
Vyhřívání sedadel vpředu

Paket Journey
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Tempomat
Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou (elektrochromatické)

Paket Design
17" kola z lehké slitiny  
- pneumatiky 215/45 R17 

Tmavá tónovaná skla v zadní části vozu

Paket Dynamic
17" kola z lehké slitiny  
- pneumatiky 215/45 R17 

Tmavá tónovaná skla v zadní části vozu
Sportovní rozpěrné tyče 
- s tlumiči vibrací  

VYSPĚLÁ BEZPEČNOST 
Paket Visibility
LED potkávací světlomety
- automatické nastavení výšky světelného paprsku
- funkce automatického zapínání / vypínání
- výsuvné ostřikovače světlometů

LED přední mlhová světla

Paket Safety
Adaptivní tempomat (ACC)2

Přednárazový bezpečnostní systém (PCS) 
- mikrovlnný radar
- přednárazový brzdový asistent
- přednárazové brzdy
- přednárazové bezpečnostní pásy 
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 STŘEŠNÍ NOSIČ 
 Uzamykatelný hliníkový střešní nosič je tvarován tak, 
aby snižoval aerodynamický hluk. Snadno se instaluje 
i demontuje a slouží k pevnému uchycení široké škály 
dalších přídavných nosných prvků. 

 OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÍHO 
NÁRAZNÍKU 
 Lišta chrání lak zadního nárazníku před případným 
poškrábáním během nakládání či vykládání zavazadel. 

 NOSIČ �ÍZDNÍCH KOL 
 Lehký a zároveň pevný uzamykatelný nosič zajišťuje 
bezpečnou přepravu jednoho nebo dvou jízdních kol. 

 OZDOBNÁ LIŠTA MASKY CHLADIČE 
 Se svým lesklým černým povrchem zvýrazňuje 
dynamický profil „vřetenovité“ masky chladiče modelu 
CT 200h. 

 PŘÍSLUŜENSTVÍ 
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 TEXTILNÍ ROHOŽ DO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
 Stylová textilní rohož spolehlivě chrání interiér 
zavazadlového prostoru před každodenním 
opotřebením. �ejí tvar je uzpůsoben tak, aby byla 
funkční i při sklopení jednoho či obou zadních sedadel. 

 PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ 
 Přenosný DVD přehrávač se 7" obrazovkou je 
vynikajícím zdrojem zábavy pro cestující na zadních 
sedadlech na enormně dlouhých cestách. Přehrávač 
nabízí všestrannou multimediální kompatibilitu 
prostřednictvím USB portu, čtečky SD karet a AV 
vstupu pro chytré telefony. S vhodným síťovým 
zdrojem jej můžete používat i doma. 

 KARBONOVÁ SADA OBLOŽENÍ 
 Ozdobné obložení s karbonovou strukturou povrchu 
použité na přístrojové desce a v ovládacích panelech 
dveří je inspirováno sportovními vozy. Tato sada 
obložení zahrnuje rovněž karbonové kryty vnějších 
zpětných zrcátek. 

 DRŽÁK PRO iPAD® 
 Pevně zapadá do dokovací stanice na zadní straně 
předního sedadla a vytváří spolucestujícím na zadních 
sedadlech stabilní základnu pro připojení iPadu nebo 
iPadu Air a jejich používání i během jízdy. Držák je 
nabízen ve verzích s napájením a bez napájení. 

 HORIZONTÁLNÍ SÍŤ DO 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 
 Hluk a vibrace způsobené neustálým přesouváním 
věcí v zavazadlovém prostoru nikterak nepřispívají ke 
klidné a bezpečné jízdě. Preventivní řešení představuje 
horizontální síť pevně zajišťující vaše zavazadla. 

 PODSVÍCENÉ PRAHOVÉ LIŠTY 
 Prahové lišty Lexus jsou nejen stylovým designovým 
prvkem, ale také chrání lak prahů dveří. 
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 KOMBINACE 
INTERIÉRU 

 TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ1 

 Černá Panther  Hnědá Autumn 

 Černá 

 Černé Storm 
Black 

 Červená Lava 

 Šedá 

 Slonovinová Silk 

 Černé Techno 
Black 

 Modrá Ocean 

 Červená 

 Černá 

 Modrá  Černá Galaxy 

 Stříbrné Silver 
Metal 

 Červená 

 Karbon 

 Slonovinová  Hnědá Topaz 

 Dřevo tropického 
bambusu 

 Tmavě hnědé 
jasanové dřevo 

 Šedočerné dřevo 
Shimamoku 

 KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ2 

 TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ F SPORT / KŮŽE TAHARA3  KŮŽE F SPORT4 

 OZDOBNÉ OBLOŽENÍ5  OZDOBNÉ OBLOŽENÍ F SPORT6 

 1 Textilní čalounění se standardně dodává pro stupně výbavy Comfort a Executive.
2 Kožené čalounění je standardní výbavou ve stupni výbavy Premium a výbavou na přání pro stupeň výbavy Executive.
3 Textilní čalounění kombinované se syntetickou kůží Tahara se standardně dodává pro verze F SPORT.
4 Na přání se pro verze F SPORT dodává kůže F SPORT v jedinečném designu a dvou exkluzivních barvách.
5  Černé ozdobné obložení Storm Black se dodává standardně pro stupně výbavy Comfort a Executive, černé ozdobné obložení Techno Black standardně pro stupeň výbavy Premium a volitelně pro stupně Comfort a Executive. Pro stupně výbavy Comfort, 

Executive a Premium jsou jako volitelná výbava k dispozici tři různá dřevěná ozdobná obložení.
6 Obložení imitací stříbrného broušeného kovu se standardně dodává pro verze F SPORT. Karbonové ozdobné obložení je součástí zvláštní nabídky příslušenství pro verze F SPORT.

Fotografie na následujících 3 stranách ilustrují výběr nabízených kombinací interiéru. Váš nejbližší autorizovaný prodejce značky Lexus vám ochotně poskytne jakoukoli další pomoc. 
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 Černé textilní čalounění Panther, černé ozdobné obložení Storm 
Black   (Comfort a Executive) 

 Červené textilní čalounění Lava, šedočerné dřevěné ozdobné 
obložení Shimamoku   (Comfort a Executive) 

 Hnědé textilní čalounění Autumn, tmavě hnědé ozdobné obložení 
z jasanového dřeva   (Comfort a Executive) 

 Modré textilní čalounění Ocean, černé ozdobné obložení Techno 
Black   (Comfort a Executive) 
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 Slonovinové kožené čalounění, ozdobné obložení ze dřeva tropického bambusu 
 (Executive a Premium) 

 Hnědé kožené čalounění Topaz, tmavě hnědé ozdobné obložení 
z jasanového dřeva   (Executive a Premium) 

 Černé kožené čalounění, šedočerné dřevěné ozdobné obložení 
Shimamoku   (Executive a Premium) 

 KOMBINACE 
INTERIÉRU 
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 Černé kožené čalounění Galaxy, karbonové ozdobné obložení 
 (F SPORT) 

 Červené kožené čalounění Dark Rose, karbonové ozdobné 
obložení   (F SPORT) 

 Šedé textilní čalounění v kombinaci se syntetickou kůží Tahara, 
ozdobné obložení Silver Metal 
 (F SPORT) 

 Modré textilní čalounění v kombinaci se syntetickou kůží Tahara, 
ozdobné obložení Silver Metal 
 (F SPORT) 
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 BÍLÁ NOVA (083)1 ,4  BÍLÁ SONIC (085)2 

 ŠEDÁ KOVOVÁ (1H9)4 

 ČERNÁ (212)3 

 STŘÍBRNÁ SATÉNOVÁ (1�4)4 

 BARVY 
EXTERIÉRU 

 ČERNÁ OPÁLOVÁ (214) 
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 ŽLUTÁ SLUNEČNÍ (5B1)4 

 ČERVENÁ MORELLO (3R1)4  ČERVENÁ (3T2)3,4 

 HNĚDÁ ACHÁTOVÁ (4V3)2 

 MODRÁ ZÁŘIVÁ (8U1)4 

 1 Výhradně pro verzi F SPORT. 
2 Není k dispozici pro verzi F SPORT. 
3 Nemetalická barva. 
4 K dispozici rovněž s volitelnou černou střechou u verze F SPORT. 
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 U značky Lexus věříme, že poskytujeme mimořádný zážitek z vlastnictví vozu. To 
platí pro naše služby, poprodejní programy i pro samotná vozidla. Po celou dobu 
životnosti vašeho vozidla zajišťuje péče značky Lexus prvotřídní zážitky z vlastnictví 
vozu Lexus, jejíž součástí je nabídka na míru střižených plánů servisu a údržby, 
z nichž každý je připraven tak, aby vám zajistil úplnou spokojenost a klid v duši.

Vozy Lexus jsou vybaveny nejvyspělejší technikou na světě, aby svým majitelům 
mohly nabídnout úžasný pocit „Omotenashi“ (japonský duch pohostinnosti). 
V souladu s naším jedinečným přístupem k výrobě automobilů se snažíme chovat 
ke každému zákazníkovi jako k hostu v našem domě. Servis světové úrovně 
založený na této filozofii se projevuje v různých detailech, jako jsou například 
čerstvé květiny v předváděcích místnostech, dokonale čistá servisní pracoviště 
a bezplatné umytí vozu.

Po dodání každého nového vozu Lexus považujeme péči o váš vůz za ekvivalent 
péče o vás, našeho zákazníka. Autorizovaní prodejci Lexus usilují o maximální 
spokojenost zákazníka. Můžete sledovat zprávy u šálku cappuccina v našem 
pohodlném salonku, nebo trávit čas brouzdáním po internetu. Mezitím naši 
technici plní své úkoly s optimální efektivitou, abyste se dostali zpátky na cesty 
s minimální časovou ztrátou. 

 PÉČE LEXUS 



 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pro vás pozvánkou k tomu, abyste 
svěřili blaho svého vozu Lexus specializovaným 
profesionálům, a pro nás je příležitostí nabídnout vám 
bezkonkurenční úroveň péče. Vyčerpávající školení 
zaměstnanců a programy průběžného kariérního 
rozvoje vám dodají pocit jistoty, že konáme maximum, 
abychom udrželi váš vůz Lexus v dokonalém stavu. 

•  Profesionální technici Lexus
• Pouze originální díly Lexus
• Servisní historie Lexus zvyšuje hodnotu 
při následném prodeji

• Kompletní vizuální bezpečnostní kontrola
• Servis Lexus přizpůsobený vašim potřebám
• Nejmodernější zařízení a výbava 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost 
(záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat 
chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je 
poskytována v délce 3 roků nebo do ujetí 100 000 
kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního 
roku je záruka poskytována bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem 
je na komponenty hybridního systému poskytována 
časově rozšířená záruka v délce 5ti roků nebo do 
ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka 
poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, 
záruka na prorezavění karoserie 12 roků, v obou 
případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 
V případě výskytu vady v době záruky má kupující 
právo na bezplatné odstranění vady opravou. 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zajistit, abyste si v naprostém klidu užívali 
jízdy s vaším vozem Lexus kdekoli v Evropě. Proto 
po dobu prvních tří let vlastnění vozidla, bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů, poskytujeme bezplatnou 
evropskou asistenční službu Lexus Euro Assistance 
24*. Tento program zajistí vaši mobilitu, abyste se 
dostali tam, kam směřujete. 	eho součástí může být 
například odtah vozidla, ubytování v hotelu, zapůjčení 
vozidla, repatriace vozidla a mnoho dalších služeb, 
pokud by se váš Lexus stal nepojízdným, byl odcizen 
nebo se podílel na dopravní nehodě. 
 *  Podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobnější informace vám 

ochotně sdělí váš autorizovaný prodejce nebo opravce značky Lexus. 



 NOVÝ LEXUS CT 

 OB�EVTE 
NOVÝ LEXUS CT 
 Obraťte se na svého nejbližšího autorizovaného prodejce Lexus s žádostí 
o testovací jízdu. Více informací o novém CT: 

www.lexus.cz/ct
www.facebook.com/LexusEurope
www.youtube.com/LexusEurope 

 © 2014 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Lexus Czech & Slovak Republic (divize 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazují právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích a výbavě bez 
předchozího upozornění. Technické údaje a vybavení také podléhají případným změnám v souladu s místními 
podmínkami a požadavky. Vyžádejte si od svého autorizovaného prodejce značky Lexus informace 
o jakýchkoli změnách, které mohou platit ve vaší zemi.

Poznámka: Údaje uvedené v této publikaci jsou předběžné a mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Barva vozidel a detaily se mohou mírně lišit od fotografií vytištěných v této publikaci. Veškeré 
údaje, všechna data a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, 
resp. návrhem na uzavření smlouvy

Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.lexus.cz

Péče o životní prostředí je pro Lexus prioritou. Přijímáme mnohá opatření, abychom zajistili, že po celou 
dobu životního cyklu – počínaje konstrukcí, přes výrobu, distribuci, prodej, servis až po skončení životnosti – 
bude vliv a dopad našich vozidel na životní prostředí minimální. Váš prodejce vám rád sdělí další informace 
týkající se požadavků souvisejících s koncem životnosti vašeho vozu.

Vyrobeno v Evropě, červenec 2014 
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