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Originální p#íslu&enství Lexus  

pro individuální $ivotní styl.



Pln! hybridní v"kon. Vyt#íbenost Lexusu. Nov" CT 200h je syntézou 

pokro,il"ch technologií a zaujetí smysl%. Byl vytvo#en s ohledem na ochranu 

$ivotního prost#edí, spojuje v sob! plynulou a p#esto dynamickou jízdu spolu 

s vyt#íbeností, která je ve své t#íd! naprostou &pi,kou. Originální p#íslu&enství 

Lexus tento zá$itek dále prohlubuje.  

P#íslu&enství bylo navr$eno p#ímo pro Lexus a dává voz%m mimo#ádn" dotek 

individuality. P#idan"mi mo$nostmi volby stylu, praktick"ch a technick"ch 

inovací rozvíjí osobní kontakt s u$ivatelem. M%$ete b"t bez obav, p#íslu&enství 

Lexus se stává p#irozenou sou,ástí vozidla. Dokonalá funk,nost a kvalita jsou 

stejné jako CT 200h samo.
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DESIGN

B. ZÁMKY KOL

V"m!na jedné matice na 

ka$dém kole za uzamykací 

matici Lexus zajistí maximální 

ochranu va&ich lit"ch kol. 

Zakulacen" profil a kódovan" 

klí,, zp%sobují, $e je prakticky 

nemo$né zámky odstranit 

normálním klí,em.

C. SPORTOVNÍ PRU)INY

Navr$ené a vyrobené 

spole,ností Lexus, jako dopln!k 

tlumi,% CT 200h. Odpru$ení 

sni$uje sv!tlou v"&ku vozu 

a vytvá#í tak p#esv!d,iv", 

sportovní dojem z nízkého 

postavení vozidla.

D. KOLA Z LEHK-CH 

SLITIN ZENGA 17"

Inspirovaná zaoblen"m profilem 

CT 200h, 17" litá kola Lexus 

vytvá#ejí siln", ale zárove. 

sofistikovan" dojem. (sou pevná, 

s nízkou hmotností a optimáln! 

vyvá$ená pro stabilitu na silnici.

A. KOLA Z LEHK-CH 

SLITIN FU(U 16"

V"razn" sportovní design 

p#idává nov" rozm!r p#ítomnosti 

CT 200h na silnici. Litá kola 

Lexus jsou pe,liv! vyrobena 

tak, aby byla lehká, velmi pevná 

a dlouhodob! si udr$ela skv!l" 

vzhled.

D

A B

C
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DESIGN TECHNOLOGIE

A. OCHRANNÁ LI+TA ZADNÍHO 

NÁRAZNÍKU

Styl a prakti,nost spojeny do jednoho. 

Ochranná li&ta zadního nárazníku s 

atraktivním hliníkov"m povrchem chrání 

lak nárazníku p#ed od#ením p#i nakládání 

nebo vykládání t!$&ích p#edm!t% ze 

zavazadlového prostoru.

B. CHROMOVANÉ BO/NÍ LI+TY 

DVE*Í

Vyrobené s vysoce kvalitní chromovou 

povrchovou úpravou. Bo,ní li&ty Lexus 

p#esn! p#iléhají ke spodním okraj%m dve#í a 

vizuáln! tak zv"raz.ují kontury CT 200h. 

C. KRYTY ZRCÁTEK

Bo,ní zrcátka je&t! více umoc.ují sportovní 

vzhled vozu CT 200h. Povrch zrcátek s 

karbonov"m  vzhledem a aerodynamick"mi 

obrysy dopl.ují harmonii designu a 

dokonale odli&í individualitu a charakter.
A. HOMELINK®

Zv"&ená bezpe,nost. Systém Homelink® umo$.uje provoz a$ t#í 

automatick"ch systém% pomocí vestav!ného ovládání ve vozidle. 

Nap#íklad jej lze naprogramovat tak, aby aktivoval bezpe,nostní 

osv!tlení a otevíral nebo zavíral elektrické brány a gará$ová vrata.

B. DAB

Lexus DAB umo$.uje p#íjem vysoce kvalitního digitálního vysílání v 

zemích, kde je toto vysílání dostupné. DAB se zobrazuje na displeji 

Electro Multi-Vision a ovládá se pomocí Remote Touch.

A A BB C
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INTERIÉR

A. OP0RKA NOHOU

Speciáln! navr$ená pro zv"&ení pohodlí 

cestujících. Mo$nost nastavení v"&ky 

a relaxa,ní m!kk" velurov" povrch d!lají 

z op!rky nohou Lexus ideálního spole,níka 

na jakoukoli cestu.

B. GUMOVÉ PODLAHOVÉ ROHO)E

Gumové roho$e Lexus poskytují maximální 

ochranu interiéru p#ed blátem, vodou a 

zne,i&t!ním. Mají speciální upev.ující body, 

které je dr$í pevn! na míst! a také jsou 

opat#eny protiskluzov"m povrchem.

C. TEXTILNÍ KOBERCE

Luxusní a praktické. Textilní koberce Lexus 

jsou vyrobeny z materiálu acuvelour, 

kter" zvy&uje absorp,ní a tlumící vlastnosti 

koberc% CT 200h.

A B

C
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A. LI+TY PRAH1 DVE*Í

Li&ty prah% Lexus p#idávají stylov" detail interiéru vozu a zárove. 

poskytují ochranu laku prah% dve#í. Povrch li&t prah% je z 

brou&eného hliníku dopln!n" podsvícen"m logem Lexus.

B. C. D. OZDOBNÉ OBLO)ENÍ

Stylov" a individualistick" vzhled. Oblo$ení p#ístrojové desky Lexus 

je p#esn! tvarováno podle tvar% interiéru CT 200h. (e dostupné ve 

t#ech provedeních.

INTERIÉR

C DA B

Grafit.

Pro pocit sportovního vzhledu a v"konu.

Hn!dé jasanové d#evo.

Pro charakteristick" pocit luxusu.

Tropick" bambus.

Pro stylov" a moderní pocit exkluzivity.



12 CT200h P*ÍSLU+ENSTVÍ

A. VERTIKÁLNÍ SÍ2 PRO 

UPEVN0NÍ NÁKLADU

V konceptu tak jednoduchá 

a p#esto tak dokonale praktická. 

Vertikální sí' pro upevn!ní 

nákladu, která malé p#edm!ty 

udr$uje pevn! na míst!, 

jednodu&e p#ipnete na há,ky 

instalované v zavazadlovém 

prostoru.

B. HORIZONTÁLNÍ SÍ2 PRO 

UPEVN0NÍ NÁKLADU

Posouvání zavazadel po 

zavazadlovém prostoru m%$e 

p#i mimo#ádn! tiché jízd! 

v CT 200h p%sobit ru&iv!. 

Horizontální sí' pro upevn!ní 

nákladu je pohodln"m 

dlouhodob! osv!d,en"m 

#e&ením.

C. ODNÍMATELNÁ 

KOVOVÁ P*EPÁ)KA

(ednodu&e a p#esn! p#ipevníte 

na p#ipravené há,ky. P#epá$ka 

poskytuje pohodln" cestovní 

prostor pro va&eho zví#ecího 

milá,ka a zárove. mu 

znemo$.uje p#ístup do prostoru 

pro cestující.

D. POPELNÍK

P#íslu&enství Lexus nabízí 

&irok" v"b!r. Popelník má 

p#esn! padnoucí odpru$ené 

ví,ko, které se pevn! uzavírá 

a pomáhá tak udr$ovat po#ádek 

a brání úniku pach%.

E. PLASTOVÁ ROHO) DO 

ZAVAZADLOVÉHO 

PROSTORU

Neklouzav" povrch a vyv"&ené 

okraje plastové roho$e poskytují 

ochranu interiéru p#ed blátem, 

&pínou a rozlit"mi tekutinami. 

(e ideální pro sportovní obuv a 

vybavení ,i d!tskou v"bavu.

P*EPRAVA 

ZAVAZADEL

A B C D

E



14 CT200h P*ÍSLU+ENSTVÍ

P*EPRAVA  

ZAVAZADEL

A. ZADNÍ DR)ÁK KOL

Lehk" uzamykateln" kovov" dr$ák pro 

p#evoz dvou kol. Systém „Easy Click“ 

zjednodu&uje instalaci a sejmutí, dovoluje 

náklon pro otev#ení kufru a umo$.uje 

slo$ení na plocho. Kompletní se sv!tly 

a dr$ákem registra,ní zna,ky.

B. ST*E+NÍ NOSI/

Uzamykateln" st#e&ní nosi, z lehkého hliníku 

se vyzna,uje velmi snadnou montá$í a 

pou$itím. Lze jej kombinovat s celou #adou 

speciálních voliteln"ch nástavc%, abyste 

mohli flexibiln! u$ívat pot!&ení z volného 

,asu a va&ich aktivit. 

C. ST*E+NÍ BOX

Velkoobjemová a p#esto aerodynamická 

konstrukce je perfektní pro cestování b!hem 

dovolené. (e vybaven vnit#ními popruhy pro 

zavazadla a má centrální zámek, otevírání 

na stran! cestujících zvy&uje bezpe,nost a 

také pohodlí.

D. DR)ÁK LY)Í LUXURY

Uzamykateln" design s kapacitou pro 

&est pár% ly$í nebo ,ty#i snowboardy. Pro 

usnadn!ní nakládání a vykládání je nosi, 

vybaven posuvn"m pojezdem.

E. ST*E+NÍ NOSI/ KOL LUXURY

Speciální úchyty pro kola a rám maximalizují 

stabilitu. Pro usnadn!ní manipulace m%$e 

b"t úchyt upraven dle v"&ky st#echy. 

(edine,n" uzamykateln" systém proti 

kráde$i chrání dr$ák i kolo. 
D

B

E

C
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BEZPE/NOST  

A OCHRANA

A. AUTOPLACHTA

Snadn" zp%sob ochrany p#ed prachem 

a extrémními pov!trnostními podmínkami. 

Individuáln! p#izp%sobená na míru velikosti 

a obrys%m CT 200h, plachta se snadno 

navléká a také skládá. 

B. PODLO)KA PRO ROZM0RNÁ 

ZAVAZADLA

Vyrobená z pevného PVC, chrání interiér 

p#ed náhodn"m po&kozením. Podlo$ka je 

vyrobená na míru zadní stran! sedadla a 

op!rkám rukou ve slo$ené poloze a dr$í tak 

pevn! na svém míst!. 

C. OCHRANNÁ FÓLIE KLIK DVE*Í

Spolehlivá ochrana proti men&ímu od#ení a 

po&krábání laku. Pr%hledná samolepící fólie 

nenápadn! p#ilne okolo klik dve#í CT 200h.

D. OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

P#esn! tvarovaná pr%hledná samolepící fólie chrání zadní nárazník 

p#ed náhodn"m od#ením p#i nakládání nebo vykládání nákladu 

z kufru.

E. DEFLEKTORY

Deflektory Lexus jsou aerodynamicky tvarované, aby dopl.ovaly 

oblé tvary CT 200h. P#i jízd! s otev#en"mi okny zaji&'ují pohodlí 

cestujících tak, $e omezují hluk v!tru a turbulence uvnit# kabiny.

A B C D E
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BEZPE/NOST  

A OCHRANA

A. D0TSKÁ BEZPE/NOSTNÍ 

SEDA/KA BABYSAFE 

PLUS

Pohodlí a bezpe,í pro d!ti 

od narození do v!ku okolo 

9 m!síc% (a$ do 13 kg). 

Integrovaná zatahovací st#í&ka 

nabízí zv"&enou ochranu proti 

slunci a v!tru.

B. D0TSKÁ BEZPE/NOSTNÍ 

SEDA/KA DUO PLUS 

ISOFIX

Pro d!ti ve v!ku od 9 m!síc% 

do 4 let (p#ibli$n! 9 a$ 18 kg). 

Pro maximální bezpe,í se 

seda,ka uzamyká do zadních 

ISOFIX úchyt%, které jsou 

pevn! spojeny s karoserii vozu 

a také má horní popruh bránící 

p#evr$ení dop#edu. Anatomické 

polstrování zvy&uje ochranu 

p#ed bo,ním nárazem.

C. D0TSKÁ BEZPE/NOSTNÍ 

SEDA/KA KID

V"&kov! nastavitelná pro d!ti ve 

v!ku od 4 do 12 let (p#ibli$n! 

15 a$ 36 kg). D!tská seda,ka 

i op!rka hlavy jsou snadno 

nastavitelné podle vzr%stu dít!te.

D. HASICÍ P*ÍSTRO(

Vozit s sebou hasicí p#ístroj je 

naprosto logické. Kdy$ rychl"m 

a ú,inn"m zásahem zne&kodníte 

zdroj po$áru, zabráníte zhor&ení 

situace.

A B C D




