
Prodloužená záruka LEXUS 24 900 Kč 
Záruka na 5 let/160 000 km a asistenční služby 
na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

LEXUS ProTect 9 900 Kč
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy)  
a navíc dokonalá ochrana kol a interiéru proti znečištění

LEXUS Pojištění
Značkové Lexus Pojištění nabízí povinné ručení, havarijní pojištění a další doplňková pojištění

LEXUS CT 200h CEníK
Akční ceny se zvýhodněním  100 000 Kč



ECO cena s DPH
 Standardní cena  729 000,-
Standardní výbava ECO Akční cena  629 000,-

AKTIVní BEZPEČnOST A JíZDní 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 trakce

- 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

ZABEZPEČEní
Automatické zamykání dveří
Imobilizér

EXTERIÉR
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

Přední mlhová světla
15“ kola z lehké slitiny

- pneumatiky 195/65 R15

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
Audiosystém Panasonic®

- přehrávač CD / MP3 / WMA
- tuner AM/FM s funkcí RDS
- 6 reproduktorů

KOMFORT A POHODLí

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)
Přední sedadla manuálně nastavitelná

- sedadlo řidiče v 6 směrech
- sedadlo spolujezdce ve 4 směrech

Textilní čalounění sedadel
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou

VOLITELnÁ VÝBAVA  cena s DPH 
Metalický lak  22 000,-

CT 200h ECO

Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21%.



COMFORT cena s DPH
 Standardní cena  769 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě ECO Akční cena  669 000,-

16“ kola z lehké slitiny    
- pneumatiky 205/55 R16    

Tempomat    
Systém proti odcizení    

- se senzorem vniknutí do interiéru a alarmem
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 telefony   

 
COMFORT PLUS  cena s DPH
   Standardní cena 839 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě COMFORT Akční cena  739 000,-

Systém bezklíčového nastupování Smart Entry    
Tmavá tónovaná skla v zadní části vozu    
Parkovací senzory vpředu a vzadu    
Parkovací kamera    
Vnitřní zpětné zrcátko    

- s automatickou clonou (elektrochromatické)
Vyhřívání sedadel vpředu 
   

COMFORT TOP cena s DPH
 Standardní cena  885 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě COMFORT PLUS   Akční cena  785 000,-

17“ kola z lehké slitiny    
- pneumatiky 215/45 R17    

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

LED přední mlhová světla    

VOLITELnÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 22 000,-
Navigační systém LEXUS NAVIGATION 30 000,-
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné* 20 000,-

CT 200h COMFORT    

* pouze v kombinaci s výbavou COMFORT TOP Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21%.



F SPORT cena s DPH
 Standardní cena  939 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě COMFORT TOP   Akční cena  839 000,-

17“ kola z lehké slitiny     
- pneumatiky 215/45 R17     

Ozdobné obložení interiéru Silver Metal    
Sportovní rozpěrné tyče s tlumiči vibrací    
Střešní spoiler     

- se dvěma aerodynamickými otvory pro lepší aerodynamiku a jízdní stabilitu 
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  

F SPORT TOP cena s DPH
 Standardní cena  1 110 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě F SPORT Akční cena  1 010 000,-

PAKET LEXUS PREMIUM NAV GATION & MULTIMEDIA   
4,2“ barevný multiinformační displej    

- propojený s multimediální výbavou vozu    
- technologie TFT     

7“ centrální barevný displej     
Audiosystém Mark Levinson     

- přehrávač DVD /CD / MP3 / WMA    
- 13 reproduktorů (12 + 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  

    
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 SAFETy      
Adaptivní tempomat (ACC)     
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)    

- mikrovlnný radar     
- přednárazový brzdový asistent     
- přednárazové brzdy     
- přednárazové bezpečnostní pásy   

VOLITELnÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak    22 000,-
Navigační systém Lexus Navigation** 30 000,-
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné* 20 000,-

CT 200h F SPORT   

*   pouze v kombinaci s výbavou F SPORT TOP    
** pouze pro výbavu F SPORT Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21%.



EXECUTIVE cena s DPH
 Standardní cena  1 005 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě COMFORT TOP Akční cena  905 000,-

4,2“ barevný multiinformační displej  
- propojený s multimediální výbavou vozu  
- technologie TFT  

7“ centrální barevný displej  
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  
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
  

EXECUTIVE TOP cena s DPH
 Standardní cena  1 065 000,-
Navíc/odlišnosti k výbavě EXECUTIVE Akční cena  965 000,-

PAKET MARK LEVINSON ® PREMIUM AUDIO   
13 reproduktorů Mark Levinson® (12 + subwoofer)  
8kanálový digitální zesilovač Mark Levinson®  
Audiosystém Mark Levinson® Premium Surround   

  
PAKET SAFETy   
Adaptivní tempomat (ACC)  
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)  
- mikrovlnný radar  

- přednárazový brzdový asistent  
- přednárazové brzdy  
- přednárazové bezpečnostní pásy 

VOLITELnÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 22 000,-
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné* 20 000,-

* pouze v kombinaci s výbavou EXECUTIVE TOP  

CT 200h EXECUTIVE

Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21%.



TECHnICKÉ ÚDAJE

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační s platností od 1.8.2015. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou,  
resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Lexus. Lexus Czech & Slovak Republic (divize společnosti přepsat na Toyota Central Europe - Czech s.r.o.)  
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. 
Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435. 

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

PřEVODnÉ ÚSTROJí
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)
Úroveň emisí Euro VI 
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

HMOTnOST (kg)
Celková hmotnost 1790/18452

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

KOEFICIEnT ODPORU VZDUCHU
Cx 0,28/0,292

OBJEMY (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

1  První hodnota platí pro CT 200h se stupněm výbavy ECO a s 15“ koly z lehké slitiny. Druhá hodnota platí pro vozy vybavené 16“ koly z lehké slitiny. Třetí hodnota platí pro vozy vybavené  
17“ koly z lehké slitiny.

2 První hodnota platí pro stupeň výbavy ECO. 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.  

*   Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.  Pro další informace, nebo 
v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím svého autorizovaného partnera značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat 
od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, 
zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.


