
LEXUS GS F CENÍK

Prodloužená záruka LEXUS 49 900 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



STANDARDNÍ VÝBAVA GS F
AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Aktivní brzdová světla
Aktivní diferenciál (TVD)
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM) se sportovním módem
Lexus Safety System+

– adaptivní systém dálkových světlometů (AHS)
– adaptivní tempomat (ACC)
– asistent pro rozpoznávání dopravního značení (RSA)
– asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
– přednárazový bezpečnostní systém (PCS)

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (AL-TPWS)
Systémy ovládání brzdové soustavy, jízdní stability, řízení a trakce

– ABS / BAS / EBD / EPB / EPS / TRC / VSC
Volič jízdních režimů ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

PASIVNÍ BEZPEČNOST
10 airbagů

– čelní, boční a kolenní pro řidiče a spolujezdce vpředu
– boční pro vnější zadní sedadla
– 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
19" kovaná kola z lehké slitiny

– pneumatiky 255/35 R19 (vpředu) a 275/35 R19 (vzadu)
Automatické zavírání víka zavazadlového prostoru (jemné dovírání)
Brzdy Brembo® s oranžově lakovanými třmeny a logem F
Elektroluminiscenční diody (LED)

– světla pro denní provoz
– trojité přední světlomety ve tvaru L, automatické nastavování výšky
– zadní sdružené svítilny

Logo F na bocích a zádi karoserie
Parkovací senzory, vpředu a vzadu
Senzor světla s funkcí „follow me home“
Tónovaná skla s filtrem UV a tepelného záření
Vnější zpětná zrcátka

– automaticky se naklápějící při zařazení zpětného chodu
– elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
– elektrochromatická (samostmívací)

Vysokotlaké ostřikovače světlometů
Zadní spoiler z uhlíkových vláken

ZABEZPEČENÍ
Automatické zamykání dveří
Dvojité zamykání dveří
Systém proti odcizení

– imobilizér / senzor vniknutí do interiéru / alarm

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
Digitální tuner DAB, 12 reproduktorů
Lexus Premium Navigation

– 8" multiinformační displej ovládaný systémem Remote Touch
– služby Lexus Connected Services, komplexní soubor online aplikací
– vyspělý navigační systém využívající technologii SD karet
– 2 USB porty a zástrčka AUX

Lexus Media Display
– 8" barevný centrální multimediální displej ovládaný ovladačem Remote Touch
– parkovací monitor s asistenčními liniemi

Optitronové přístroje
Projekční displej HUD
Volant s vestavěným ovládáním

– audiosystému / displeje / hlasové regulace / telefonu / ACC / LKA
Zásuvky 12 V, vpředu a vzadu

KOMFORT A POHODLÍ
Ambientní LED osvětlení
Analogové hodiny s GPS funkcí osvětlené LED diodami
Čalounění Alcantara
Elektronicky řízená klimatizace

– dvouzónová
Frézované sportovní pedály a nožní opěrka
Hlavové opěrky předních a zadních sedadel s reliéfním logem F
Hliníkové ozdobné obložení
Kůží obšitá páka voliče převodovky
Paměťová funkce pro sedadlo řidiče, vnější zpětná zrcátka a volant
Přední sportovní sedadla

– elektricky nastavitelná v 8 směrech
– elektricky nastavitelná bederní opěrka ve 2 směrech (řidič)
– vyhřívaná

Snadné nastupování a vystupování
– podélné posouvání sedadla řidiče / volantu s návratem do původní polohy

Souprava na opravu pneumatik
Sportovní kůží obšitý volant s logem F

– elektricky nastavitelný v několika směrech
– s pádly pro manuální režim řazení

Stěrače s dešťovým senzorem
Systém Active Sound Control
Vnitřní zpětné zrcátko, elektrochromatické (samostmívací)
Zadní sedadla, pevná

– otvor pro uložení delších předmětů
Zadní středová loketní opěrka s úložnou přihrádkou a držákem nápojů



GS F cena s DPH 
Navíc ke standardní výbavě  2 559 000,- 
12,3" multiinformační displej ovládaný systémem Remote Touch
Odmrazování čelního skla
Elektronický kartový klíč

GS F TOP cena s DPH 
Navíc / odlišnosti k výbavě GS F 2 819 000,- 
Audiosystém Mark Levinson® Surround se 17 reproduktory
Paket Blind Spot Monitor

– systém sledování slepého úhlu (BSM)
– vnější zpětná zrcátka, navíc s technologií BSM
– systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)

Paket pro interiér
– čalounění ze semi-anilinové kůže
– vyhřívaná a odvětrávaná přední a zadní sedadla
– elektronicky řízená klimatizace, třízónová
–  sluneční clony, zadní okno, elektrické ovládání / okna zadních dveří, manuální 

ovládání
–  zadní středová loketní opěrka s ovládáním audiosystému a vyhřívání zadních 

sedadel
– vyhřívaný volant
– skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné

GS F TOP CARBON cena s DPH 
Navíc / odlišnosti k výbavě GS F TOP 2 834 000,- 
19" leštěná kovaná kola z lehké slitiny

– pneumatiky 255/35 R19 (vpředu) a 275/35 R19 (vzadu)
Paket Carbon

– karbonové ozdobné obložení interiéru
› dveře
› přístrojová deska
› odkládací přihrádka

VOLITELNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 32 000,-

Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %

GS F

VYSVĚTLIVKY
ABS = protiblokovací systém brzd
BAS = brzdový asistent
EBD = elektronické rozdělování brzdné síly
EBC-R = elektronicky řízené brzdění s rekuperací kinetické energie
EPB = elektronická parkovací brzda
EPS = elektronický posilovač řízení
TRC = protiprokluzový systém
VSC = řízení stability vozidla



TECHNICKÉ ÚDAJE GS F

Poznámka: Uvedené informace vycházejí z předběžných údajů výrobce, které se mohou změnit bez předchozího oznámení.
*  Spotřeba paliva a hodnoty CO2 jsou měřeny pod dohledem podle požadavků směrnice 80/1268/EHS a příslušných dodatků u vozidla s evropskou specifikací. V případě zájmu o další informace nebo  

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 včetně veškerých aktualizací naleznete na www.lexus.cz.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační s platností od 1. 11. 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 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) 477/351
MOTOR
Zdvihový objem (cm3) / válce / ventily 4969/V8/32
Typ paliva benzin, 95 oktanů nebo více
Maximální výkon (k/kW/ot. za min.) 477/351/7100
Maximální točivý moment (Nm/ot. za min.) 530/4800–5600
PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ
Pohon zadních kol
Převodovka osmistupňová Sport Direct Shift
VÝKON
Maximální rychlost (km/h) 270
Zrychlení 0—100 km/h (s) 4,6
EMISE CO2*(g/km)
Emisní norma Euro 6
Ve městě 385
Mimo město 187
Kombinovaný provoz 260
SPOTŘEBA PALIVA* (l/100 km)
Ve městě 16,6
Mimo město 8,1
Kombinovaný provoz 11,2

BRZDY
Vpředu kotoučové s vnitřním chlazením
Vzadu kotoučové s vnitřním chlazením
ZAVĚŠENÍ
Vpředu dvojité lichoběžníkové
Vzadu Multi-link
ŘÍZENÍ
Typ hřebenové
Otáčky (mezi úvratěmi volantu) 2,84
Minimální poloměr otáčení (m) 5,6
HMOTNOST (kg)
Celková hmotnost 2320
Pohotovostní hmotnost vozidla (min.—max.) 1790–1865
OBJEMY (l)
Palivová nádrž 66
Zavazadlový prostor 520


