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 AMAZING 
IN MOTION 
 Vítejte u značky Lexus a seznamte se se zcela novým modelem 
GS F - pozoruhodným vozem, který v sobě spojuje luxus čtyřdveřového sedanu 
a rychlost a agilitu vysoce výkonného sportovního vozu. Vidlicový osmiválec 
nového modelu GS F inspirovaný modely s označením F a konstrukčně přebírající 
špičkové technologie supersportovního vozu LFA V10 je vyladěn a vyvážen 
našimi řemeslnými mistry „Takumi“. To přispívá k jeho nesmírné kultivovanosti při 
razantní akceleraci, společně se strhujícím zvukem v kabině, na němž se podílí 
sofistikovaný systém Active Sound Control . Tyto příklady a mnohé další v této 
brožuře jsou jasným důkazem toho, že se nezastavíme, dokud nevytvoříme něco, 
co vás opravdu ohromí. 

 NOVÝ LEXUS GS F  ÚVOD

 „NOVÝ GS F �SME VYVINULI V DUCHU NAŠICH MODELŮ 
S OZNAČENÍM F A NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM BYLO VYTVOŘIT VŮZ, 

KTERÝ BUDE PŘINÁŠET NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY Z �ÍZDY.” 

 Yukihiko Yaguchi, šéfkonstruktér GS F 
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 NOVÝ LEXUS GS F  ÚVOD

 NOVÝ 
LEXUS GS F 
 TENTO ZCELA NOVÝ SPORTOVNÍ SEDAN NABÍZÍ 
VYNIKA�ÍCÍ �ÍZDNÍ PARAMETRY A VYSOKÝ 
CESTOVNÍ KOMFORT AŽ 5 CESTU�ÍCÍM. 

 Nový sportovní čtyřdveřový sedan GS F má naprosto úžasné jízdní vlastnosti. 
Pohání jej ručně montovaný motor 5,0 litru V8 o výkonu 351 kW (477 k), 
s nímž dosahuje maximální rychlost 270 km/h. Vůz je vybaven „závodně“ 
odladěnou osmistupňovou automatickou převodovkou Sport Direct Shift a aktivním 
diferenciálem Torque Vectoring Differential. Výkonové a jízdní parametry nového 
modelu GS F byly dovedeny k naprosté dokonalosti na německém okruhu 
Nürburgring, včetně úžasného zvuku linoucího se ze čtveřice mohutných koncovek 
výfuku. V interiéru vozu si můžete vychutnat přístrojovou desku orientovanou 
na řidiče, čalounění Alcantara® a jedinečný audiosystém Mark Levinson® se 17 
reproduktory. Bezpečnost na cestách vám zajistí standardně dodávaný systém 
Lexus Safety System+ . 
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 DYNAMICKÁ 
ELEGANCE 
 NOVÝ MODEL GS F CHARAKTERIZU�E 
AGILNÍ VZHLED S EXTRÉMNĚ ŠIROKOU 
„VŘETENOVITOU“ MASKOU CHLADIČE, 
19" KOLY Z LEHKÉ SLITINY A ČTVEŘICÍ 
CHROMOVANÝCH KONCOVEK VÝFUKU. 

 Náš nejnovější model s označením F je stylizován tak, aby se svou výraznou 
a precizně zpracovanou „vřetenovitou“ maskou chladiče Lexus vynikal nejen 
při jízdě na dálnici, ale i v městském provozu. �eho dynamický vzhled podtrhují 
elegantní sofistikované LED světlomety ve tvaru L, s nimiž harmonicky ladí světla 
pro denní provoz. Neméně vzrušující jsou i mohutné boční přívody vzduchu 
a 19" kovaná kola z lehké slitiny opatřená brzdami Brembo® s oranžově lakovanými 
třmeny. Úžasný design tohoto prostorného vysoce výkonného sedanu dotváří 
zadní spoiler z uhlíkových vláken a čtyři chromové koncovky výfuku. 

 NOVÝ LEXUS GS F  DESIGN
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 VZRUŠU�ÍCÍ 
MOTOR V8 
 NOVÝ GS F �E POHÁNĚN ATMOSFÉRICKÝM 
MOTOREM, VYVINUTÝM NA NE�NÁROČNĚ�ŠÍCH 
ZÁVODNÍCH OKRUZÍCH. 

 Tento nový, ručně vyráběný motor V8 5,0 litru má za sebou vyčerpávající 24h 
závod na Nürburgringu a závod do vrchu Pikes Peak Hill Climb v Coloradu. 
Svými vlastnostmi mění měřítka pro posuzování sportovních výkonů. Atmosférické 
plnění zajišťuje okamžitou odezvu motoru bez jakékoli prodlevy a úžasný zvukový 
doprovod. Hlavy válců a další pohyblivé díly jsou dílem oddělení Yamaha 
Motorsport (které dodávalo motory V10 pro LFA), zatímco montáž a ladění 
motorů probíhá v našem závodě Tahara. Každý motor je v naprosto bezprašném 
prostředí dokonale vyvážen a odladěn pomocí stetoskopu, aby poskytoval vozu 
plynulou a zároveň neuvěřitelně strhující akceleraci. Systém Active Sound Control, 
který jsme původně vyvinuli pro supersportovní vůz LFA, vytváří souzněním 
motoru a výfuků opravdu úchvatný zvuk modelu GS F. 

 NOVÝ LEXUS GS F  VÝKONNÝ MOTOR V8
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 NOVÝ LEXUS GS F  �ÍZDNÍ DYNAMIKA

 �EDINEČNÝ 
ZÁŽITEK Z �ÍZDY 
 PŘI ŘÍZENÍ NOVÉHO GS F SI VYCHUTNÁTE 
KAŽDÝ ÚSEK SILNICE A DOKONCE KAŽDOU 
�EDNOTLIVOU ZATÁČKU. 

 Yukihiko Yaguchi, šéfkonstruktér GS F, si dal za úkol vytvořit sportovní sedan, 
který poskytne nezapomenutelné zážitky z jízdy. Vynikající ovladatelnost vozu 
pramení z extrémně tuhého skeletu karoserie, při jehož výrobě použili konstruktéři 
nejmodernější technologie lepení a šroubového laserového svařování. Víceprvková 
zadní náprava a lichoběžníková přední náprava jsou zárukou zážitků z jízdy 
světové úrovně. Volič jízdních režimů Drive Mode Select a aktivní diferenciál 
TVD (Torque Vectoring Differential) vám umožní nastavit si GS F podle vlastních 
představ, zatímco náš nejnovější systém integrovaného řízení dynamiky vozidla 
Sports VDIM má na starosti kultivovanost a bezpečnost při jízdě ve vysokých 
rychlostech. 
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 LUXUS VE VŠECH 
OHLEDECH 
 RELAXU�TE V INTERIÉRU ZAMĚŘENÉM NA 
ŘIDIČE, KTERÝ �E VYBAVEN SPORTOVNÍMI 
KOŽENÝMI SEDADLY S VYSOKÝMI OPĚRADLY 
A ČALOUNĚNÍM ALCANTARA®. 

 Kůží obšitý sportovní volant s tlustým věncem a překrásně zpracovaná komfortní 
sedadla umocní váš zážitek při jízdě horskými serpentinami a pasy. Při výrobě 
sedadel s mimořádnou boční oporou byla použita technologie „integrovaného 
pěnění“, jež byla původně vyvinuta pro sedadla závodních vozů. Exkluzivní vzhled 
interiéru dotváří vysoce kvalitní čalounění přístrojové desky, středové konzole 
a loketních opěrek z materiálu Alcantara®. Přístroje modelu GS F představují 
další vývoj jedinečného centrálního ukazatele modelu LFA - potřebné informace 
zobrazuje velký otáčkoměr, digitální a analogový rychloměr, ukazatel činnosti 
aktivního diferenciálu TVD (Torque Vectoring Differential), ukazatel podélného 
a příčného zrychlení (G-senzor) a dokonce i stopky. 

 NOVÝ LEXUS GS F  LUXUSNÍ INTERIÉR
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 SKVĚLÉ 
NÁPADY 
 RYCHLE DOSTUPNÉ INFORMACE ZOBRAZOVANÉ 
NA EXTRÉMNĚ ŠIROKÉM PRO�EKČNÍM DISPLE�I 
HUD A NA 12,3" DISPLE�I NAVIGACE LEXUS 
PREMIUM NAVIGATION. 

 Radikálně jsme zjednodušili způsob, jakým budete komunikovat s modelem 
GS F, abyste si mohli náležitě vychutnat jeho jízdní vlastnosti a nerozptylovali se 
zbytečnými informacemi. Základní provozní údaje jsou zobrazovány přímo do 
vašeho zorného pole na čelním skle prostřednictví extrémně širokého barevného 
projekčního displeje HUD, nebo na multiinformačním displeji umístěném mezi 
dvěma hlavními přístroji. Audiosystém, klimatizaci a navigační systém lze ovládat 
prostřednictvím ovladače Remote Touch a centrálního 12,3" multimediálního 
displeje systému Lexus Premium Navigation. Tento široký displej rovněž přenáší 
obraz zadní parkovací kamery a usnadňuje couvání. 

 NOVÝ LEXUS GS F  POKROKOVÉ TECHNOLOGIE
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 INTELIGENTÍ 
ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY 
 SYSTÉM LEXUS SAFETY SYSTEM+ VYUŽÍVÁ 
MIKROVLNNÝ RADAR A KAMERU KE SLEDOVÁNÍ 
HROZÍCÍHO NEBEZPEČÍ PŘED VOZEM. 

 Lexus stojí v čele vývoje bezpečnostních technologií a asistenčních systémů 
řidiče a všechny své nové modely testuje na nejmodernějším jízdním simulátoru 
na světě. Nový model GS F těží z této vedoucí pozice ve vývoji preventivní 
ochrany cestujících a přichází s revolučním systémem Lexus Safety System+. 
Ten kombinuje přednárazový bezpečnostní systém zahrnující ochranu chodců, 
asistent pro jízdu v jízdním pruhu, jenž vám umožní udržovat směr jízdy, asistent 
pro rozpoznávání dopravního značení poskytující řidiči důležité informace 
o značkách, adaptivní systém dálkových světlometů zlepšující viditelnost při jízdě 
v noci a adaptivní tempomat, jenž upravuje rychlost vašeho vozu dle rychlosti 
vozu jedoucího před vámi. 

 NOVÝ LEXUS GS F  VYSPĚLÁ BEZPEČNOST
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 LUXUS V ZÁVODNÍM 
PROVEDENÍ 

 ZNAČKA F 
FIRMY LEXUS 

 VŠECHNY MODELY 
LEXUS F �SOU NAVRŽENY 

A ZKONSTRUOVÁNY TAK, ABY 
POSKYTOVALY MAXIMÁLNÍ 

KOMFORT A ZÁROVEŇ 
RADOST Z �ÍZDY. 

 Příběh značky F firmy Lexus se začal psát v roce 
2007, kdy jsme představili model IS F, sportovní 
sedan, s nímž si i méně zkušení milovníci motorsportu 
mohli užít nevšední zážitky na závodní dráze. Tento 
vůz si díky úžasnému zvuku a okamžité, strhující 
odezvě svého vidlicového osmiválce okamžitě získal 
fanoušky rychlé jízdy po celém světě. 

 NOVÝ LEXUS GS F  OZNAČENÍ LEXUS F
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 www.lexus.cz/GSF 

Supersportovní model Lexus LFA V10 byl od základu vyvíjen téměř 10 let 
a světovou premiéru měl v roce 2010. Při konstrukci modelu LFA V10 byly využity 
nejmodernější technologie převzaté ze závodních vozů a jeho testy probíhaly na 
okruhu Nürburgring, a to i během vyčerpávajícího 24hodinového závodu. Vůz 
byl vybaven vysokootáčkovým motorem V10, monocoquem z uhlíkových vláken 
ve stylu formule 1 a výkonnými karbon/keramickými brzdami. �eremy Clarkson 
tento vůz označil za „Nejlepší automobil, který jsem kdy řídil“ a celková světová 
produkce modelu LFA V10 dosáhla hranice 500 kusů. Ruční montáž vozu 
probíhala ve vlastním oddělení „LFA Works“ v �aponsku. 

Nové sportovní kupé RC F nabízí strhující akceleraci a mimořádnou výkonnost - na 
závodním okruhu je schopno dosahovat maximální rychlost až 270 km/h. Tento 
nejnovější model s označením F byl vyvinut v technickém středisku firmy Lexus 
nedaleko závodního okruhu Fuji Speedway (jeho nejtěžší zatáčka je stylizována 
v logu F) stejným týmem konstruktérů, který stvořil náš legendární supersport LFA 
a sportovní sedan IS F. Nový model RC F vybavený extrémně tuhým podvozkem 
v kombinaci s aerodynamikou po vzoru závodních vozů a speciálně vyladěným 
vidlicovým osmiválcem přináší zcela novou úroveň zážitků z jízdy. 
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 ŘEMESLNÍ 
MISTŘI TAKUMI 

 ŘEMESLNÍ MISTŘI LEXUS 
V BÍLÝCH RUKAVIČKÁCH 
DOHLÍŽE�Í NA VÝROBU 
A PŘED DODÁNÍM VOZIDLA 
KONTROLU�Í KAŽDÉ GS F 
V „TICHÉ MÍSTNOSTI“. 

 NOVÝ LEXUS GS F  KVALITA ZNAČKY LEXUS

 KVALITA 
ZNAČKY 

LEXUS 
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 Nový model GS F je vyráběn v našem oceňovaném závodě Motomachi pod 
dohledem zkušených řemeslných mistrů „Takumi“. Každý z těchto odborníků 
na odhalování i těch nejmenších nedokonalostí disponuje minimálně 25 lety 
zkušeností. �ejich úžasnou zručnost okamžitě pocítíte, jakmile se poprvé dotknete 
precizně zpracovaných hliníkových ovládacích prvků audiosystému nebo koženého 
čalounění s nádherným stehováním. 

Blyštivý lak je pečlivě ručně leštěn za mokra, aby byla zajištěna dokonalá povrchová 
úprava. Před finální testovací jízdou kontrolují „Takumi“ plynulý běh každého vozu 
v „tiché místnosti“ svým intenzivně cvičeným sluchem a citlivým mikrofonem 
umístěným na strategickém místě v interiéru. 
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 POKROKOVÁ 
KONSTRUKCE 

 TUHÁ KAROSERIE / ODPRUŽENÍ 
 Základem vynikající ovladatelnosti nového GS F je vysoká tuhost karoserie. Tuhost byla zvýšena zavedením mnoha speciálních výrobních metod, včetně lepení, 
šroubového laserového svařování a vícebodového svařování. Víceprvková zadní náprava má na starosti směrovou stabilitu při jízdě přímým směrem a při průjezdu 
zatáčkou. Kombinace vysokotažné oceli a odlévaných / kovaných hliníkových komponentů přispívá k nízké hmotnosti a zároveň zaručuje precizní jízdu bez vibrací. 

 GS F bylo vyvinuto a odladěno týmem šéfkonstruktéra Yukihika Yaguchiho, který vytvořil vůz, jehož řízení si užijí všichni příznivci 
motoristického sportu bez ohledu na úroveň jejich dovedností. Ať na dálnici, nebo na okresní silnici, si můžete jízdní dynamiku vozu 
okamžitě přizpůsobit svému jízdnímu stylu. 
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 VOLIČ �ÍZDNÍCH REŽIMŮ 
 Provozní vlastnosti vozidla lze doladit pomocí voliče 
jízdních režimů Drive Mode Select. Režim ECO 
snižuje emise a spotřebu paliva, zatímco režim 
NORMAL pro každodenní cestování poskytuje ideální 
rovnováhu mezi výkonem, hospodárností a jízdním 
komfortem. Pro ještě rychlejší reakce poháněcího 
ústrojí jednoduše zapněte režim SPORT S nebo 
SPORT S+. 

 SYSTÉM SPORTS VDIM 
 Systém integrovaného řízení dynamiky vozidla Sports 
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) 
zajišťuje plynulé a bezpečné využívání enormního 
výkonu modelu GS F. Tento systém upravuje polohu 
škrticí klapky, nastavení řízení a charakteristiku 
odpružení pro ještě sportovnější výkony. Zároveň 
posouvá přípustný limit odstředivé síly, jehož 
překročení vyvolá zásah systému VDIM. Chcete-li 
v GS F zažít extrémní jízdu, můžete systém Sports 
VDIM kompletně vypnout.
A. S VDIM. Systémy řízení jízdní dynamiky navzájem spolupracují.
B. Bez VDIM. Systémy řízení jízdní dynamiky pracují nezávisle. 

 AKTIVNÍ DIFERENCIÁL TVD 
 Model GS F je vybaven aktivním diferenciálem Torque 
Vectoring Differential, který dále zvyšuje radost 
z jízdy díky třem provozním režimům: STANDARD 
pro rovnováhu mezi agilním chováním a stabilitou 
ve vysokých rychlostech, SLALOM s důrazem na 
pohotové reakce na natočení volantu a TRACK pro 
konzistentní, stabilní chování v zatáčkách při jízdě 
na okruhu. 

 MOTOR V8 
 Tento neuvěřitelný motor V8 s objemem válců 5,0 
litru, vyráběný ručně a vyladěný pomocí stetoskopu, 
dosahuje nejvyššího výkonu 477 k a točivého 
momentu 530 N.m. Hlava válců a všechny pohyblivé 
díly jsou zkonstruovány pro vyšší maximální výkon 
ve vyšších otáčkách. Vyspělá konstrukce umožnila 
vytvořit úchvatný zvuk se zvučnými hlubokými tóny 
do 3000 min-1 a výše posazeným řevem, jakmile 
se otáčky při intenzivní akceleraci přehoupnou nad 
6000 min-1. 

 OSMISTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA 
 Hnací síla motoru V8 je přenášena prostřednictvím 
osmistupňové převodovky Sport Direct Shift se 
sekvenčním řazením a upřednostněním manuálního 
režimu. V manuálním režimu zažijete rychlé sportovní 
řazení na povel pádel pod volantem. Při manuálním 
řazení nižších převodových stupňů (trvá pouhých 
0,2 sekundy) uslyšíte jedinečný zvuk díky přidávání 
meziplynu. 

 SYSTÉM ACTIVE SOUND CONTROL 
 Řidič může upravit zvuk motoru modelu GS F 
změnou jízdního režimu SPORT na SPORT S+, při 
níž se aktivuje systém Active Sound Control. Tím se 
zesílí hluboký akustický projev motoru, který ještě 
více umocňuje zážitky ze sportovní jízdy. 
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 l  PŘEDNÁRAZOVÝ 
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM 

 Mikrovlnný radar a palubní počítač 
vyhodnocují riziko možné kolize. 
�estliže rozpoznají vysoce riskantní 
situaci, upozorní vás akustickým 
a vizuálním signálem a zároveň aktivují 
funkci brzdového asistenta. �e-li kolize 
považována za neodvratitelnou, dojde 
také k aktivaci funkcí přednárazového 
brzděn í  a  přednárazových 
bezpečnostních pásů. 

 l  ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
 Pro ještě příjemnější jízdu udržuje 
adaptivní tempomat ACC nastavenou 
vzdálenost mezi novým modelem GS F 
a vpředu jedoucím vozidlem, dokonce, 
i když toto vozidlo mění svou rychlost. 

 l  OCHRANA CHODCŮ 
 �e zahrnuta do funkcí přednárazového 
bezpečnostního systému PCS a jakmile 
je před GS F zjištěn nějaký objekt 
(včetně chodce), jsou v rozmezí 
rychlostí 10 až 80 km/h automaticky 
aktivovány brzdy, aby zabránily 
případné kolizi. 

 l  ASISTENT PRO �ÍZDU 
V �ÍZDNÍM PRUHU 

 Asistent pro jízdu v jízdním pruhu 
LKA využívá kameru umístěnou 
v patě vnitřního zpětného zrcátka ke 
kontrole vaší pozice v jízdním pruhu. 
�akmile začnete opouštět jízdní pruh, 
systém LKA aktivuje výstražný akustický 
signál a automaticky zásahem do řízení 
upraví směr jízdy. 

 l  ADAPTIVNÍ SYSTÉM 
DÁLKOVÝCH 
SVĚTLOMETŮ 

 Adaptivní systém LED dálkových 
světlometů zabraňuje u modelu 
GS F oslnění ostatních účastníků 
dopravního provozu. Celkem 11 na 
sobě nezávislých LED diod umístěných 
ve světlometu zajišťuje precizní kontrolu 
nad osvětlenými i neosvětlenými částmi 
vozovky. 

 l  ASISTENT PRO 
ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

 As i s ten t  pro rozpoznáván í 
dopravního značení RSA rozpoznává 
dopravní značení s pomocí kamery 
v prostoru čelního skla a poskytuje 
řidiči informace prostřednictvím 
multiinformačního displeje. Systém 
RSA dokáže rozpoznávat značení dle 
Vídeňské konvence (včetně světelných 
a pulzujících značek a značení). 

 VYSPĚLÁ 
BEZPEČNOST 
 Všechny modely GS F jsou vybaveny naším špičkovým systém Lexus Safety System+, který kombinuje přednárazový bezpečnostní 
systém, adaptivní tempomat, asistent pro jízdu v jízdním pruhu, asistent pro rozpoznávání dopravního značení a adaptivní systém 
dálkových světlometů v jeden dokonalý celek. 
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 DESET AIRBAGŮ 
 Kromě extrémně odolného bezpečnostního skeletu 
karoserie chrání cestující deset senzory řízených 
airbagů. Všechny bezpečnostní pásy s výjimkou 
prostředního sedadla vzadu jsou vybaveny také 
předpínači. Řidiče a spolujezdce vpředu chrání 
dvoufázové čelní airbagy společně s kolenními 
a bočními airbagy. Vnější zadní sedadla jsou vybavena 
bočními airbagy a na obou stranách procházejí v celé 
délce interiéru boční hlavové airbagy. Tato výjimečná 
úroveň pasivní bezpečnosti je v novém modelu GS F 
poskytována standardně. Riziko případného zranění 
je skutečně minimální. 

 n  SYSTÉM SLEDOVÁNÍ PROVOZU 
V PŘÍČNÉM SMĚRU ZA VOZIDLEM 

 Při couvání používá systém RCTA radar systému pro 
sledování slepého úhlu k detekci vozidel, přijíždějících 
k vozidlu v prostoru, kam má řidič špatný výhled. �e-li 
nějaké vozidlo detekováno, upozorní RCTA řidiče 
vizuálním signálem ve vnějších zpětných zrcátkách 
a zvukovým signálem. 

 n  SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO 
ÚHLU 

 Radarové senzory v zadním nárazníku detekují vozidla 
v sousedních jízdních pruzích, která nejsou viditelná ve 
vnějších zpětných zrcátkách. Zapne-li řidič ukazatele 
směru na znamení, že chce přejet do sousedního 
jízdního pruhu, a do oblasti slepého úhlu řidiče vjede 
vozidlo, systém okamžitě aktivuje výstražný signál 
v příslušném zrcátku. 

 l  Dostupný jako součást systému Lexus Safety System+. 

 n  Dostupný jako součást paketu. 
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 PRVKY 
EXTERIÉRU 

 AERODYNAMICKÉ PRVKY F 
 Příslušnost do rodiny vozů Lexus s označením F 
podtrhují přední křidélka přispívající k lepšímu chlazení 
motorového prostoru a obtékání vzduchu, jakož 
i překrásně strukturovaný zadní spoiler z uhlíkových 
vláken, který modelu GS F dodává agilní vzhled 
a zároveň zvyšuje přítlak na zadní nápravu při vyšších 
rychlostech. 

 ČTYŘI KONCOVKY VÝFUKU 
 Čtyři diagonálně uspořádané koncovky výfuku 
přibližují model GS F ostatním vozům Lexus 
s označením F. Pro zkvalitnění zvuku motoru 
vnímaného posádkou vozidla a okolními chodci 
jsou výfukové koncovky vybaveny speciální přepážkou 
vyplněnou vlákny ze skla a nerezové oceli. 

 KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 Kola modelu GS F jsou, podobně jako u všech modelů 
s označením F, kovaná (nikoli odlévaná) v procesu, 
který napodobuje údery kovářova kladiva. Výsledkem 
je vylepšená struktura kovu, která kombinuje odolnost 
s nízkou hmotností. Ostře řezané paprsky kol mají 
zesílenou strukturu a nádherně leštěný povrch. 

 LED TECHNOLOGIE PRO 
VŠECHNY OSVĚTLOVACÍ 
FUNKCE 
 Sofistikované trojité světlomety tvaru 
L využívají společný LED zdroj pro 
tlumená i dálková světla. �ejich unikátní 
auru podtrhují světla pro denní provoz. 

 ZADNÍ LED SVÍTILNY 
 Zadní sdružené svítilny používají 
elegantní LED diody uspořádané ve 
tvaru L, loga značky Lexus. Ve svítilnách 
jsou integrovány aerodynamické plochy 
pro zvýšení směrové stability vozu. 
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 PRVKY 
INTERIÉRU 

 n  VYHŘÍVANÁ ZADNÍ SEDADLA 
 Vnější zadní sedadla lze rovněž individuálně vyhřívat 
či odvětrávat prostřednictvím ovládacího panelu 
umístěného na zadní středové loketní opěrce. Tento 
panel obsahující LCD displej je možné taktéž využívat 
k ovládání klimatizace pro zadní sedadla, audiosystému 
a zadních clon. 

 SPORTOVNÍ SEDADLA 
 Zcela nová sedadla s vysokými opěradly mají 
integrované pěnové výplně značky Lexus, které 
rozmazlují sedící osobu skvělou oporou a vedením 
těla. Tato technologie, inspirovaná motoristickým 
sportem, umožňuje vyšší úroveň komfortu 
a příčného vedení než u konvenčního čalounění. Řidič 
a spolujezdec si mohou u svých sedadel zapnout 
vyhřívání či odvětrávání. 

 ČALOUNĚNÍ ALCANTARA® 
 Sportovní ambice vozu umocňují i materiály použité 
v interiéru - horní část přístrojové desky, výplně dveří, 
sedadla, středová konzole a loketní opěrka jsou 
potaženy vysoce kvalitní Alcantarou®. 

 SPORTOVNÍ VOLANT 
 Model GS F nabíz í volant 
s tlustým věncem, který poskytuje 
lepší ovladatelnost při sportovní jízdě. 
Umístění, tvar a ovládání pádel pod 
volantem pro manuální řazení bylo 
rovněž optimalizováno s ohledem na 
požadavek rychlého a přesného řazení. 

 n  TŘÍZÓNOVÁ 
KLIMATIZACE 

 Interiér nového modelu GS F je 
rozdělen na tři elektronicky řízené 
klimatizované zóny využívající 
průlomovou technologii nanoe®. 
Cestující na předních sedadlech 
ovládají klimatizaci prostřednictvím 
ovladače Remote Touch nebo na 
přístrojovém panelu, cestující vzadu mají 
k dispozici samostatný ovládací panel. 

 n  K dispozici jako součást paketu. 
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 AUDIOSYSTÉMY 
A MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 

 n  AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 
 Model GS F je ideálním místem, kde si můžete náležitě vychutnat jedinečný 
prémiový audiosystém Mark Levinson® Premium Surround se 17 reproduktory, 
který při poslechu hudby nebo sledování DVD poskytuje zážitek jako na skutečném 
živém koncertu. Vaše oblíbené filmy na DVD můžete při stojícím vozidle sledovat 
na centrálním displeji nebo si z přenosného zařízení můžete přehrávat hudbu 
prostřednictvím vestavěných reproduktorů a na displeji zobrazovat informace 
o přehrávaných skladbách. 

 n  12,3" MULTIMEDIÁLNÍ DISPLE� 
 Extrémně široký multimediální displej s úhlopříčkou 12,3" mohou řidič a spolujezdec 
na předním sedadle ovládat prostřednictvím systému Remote Touch, přičemž 
pro celou řadu aplikací je k dispozici také hlasové ovládání. Širokoúhlý displej 
s možností děleného zobrazování je optimalizován pro současné zobrazování 
dvou druhů informací, například velké mapy a informací z digitálních rozhlasových 
stanic DAB. 
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 BAREVNÝ PRO�EKČNÍ DISPLE� HUD 
 Provozní údaje modelu GS F, jako například rychlost, 
jsou barevně promítány přímo na čelní okno do 
zorného pole řidiče. Pokyny navigace, nastavení 
audiosystému a další vybrané informace se rovněž 
zobrazují na HUD displeji. Řidič tak může sledovat 
všechny důležité informace, aniž by spustil zrak 
z vozovky před sebou. 

 MULTIINFORMAČNÍ DISPLE� 
 Tento barevný 8“ displej s vysokým rozlišením 
poskytuje širokou škálu provozních informací 
a údajů. Řidič může displej ovládat prostřednictvím 
tlačítek na volantu. 

 PARKOVACÍ ASISTENT SE ZADNÍ 
KAMEROU 
 Když zařadíte zpětný chod, můžete sledovat situaci 
za vozidlem na standardním 8" displeji, a to včetně 
vodicích linií, které ulehčují parkování. �estliže je vůz 
vybaven 12,3" displejem, je možné navíc v režimu 
dělené obrazovky sledovat grafické znázornění 
vzdálenosti od překážky. 

 SYSTÉM OVLÁDÁNÍ REMOTE TOUCH 
 Nová generace ovladače Remote Touch umožňuje 
uživatelům intuitivně ovládat centrální multimediální 
displej. Ergonomicky navržený ovladač Remote 
Touch je v dosahu ruky a používá se stejně snadno 
jako počítačová myš. 

 n  LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
 Navigace Lexus Premium Navigation s ostrou a přehlednou grafikou a několika alternativami zobrazování 
map umožňuje intuitivní ovládání s rychlou reakcí na zadání uživatele. Mapy pokrývající naprostou většinu 
evropské silniční sítě jsou prakticky uloženy na pevném disku a mohou být aktualizovány autorizovanými 
prodejci Lexus. 

 n  K dispozici jako součást paketu. 
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 STANDARDNÍ 
VÝBAVA 
AKTIVNÍ BEZPEČNOST A �ÍZDNÍ 
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 trakce1

-  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
Odmrazování čelního skla
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

KOMFORT A POHODLÍ
Ambientní LED osvětlení
Čalounění Alcantara®

Elektronicky řízená klimatizace
-  dvouzónová

Elektronický kartový klíč
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

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
8“ barevný multiinformační displej TFT
Analogové hodiny s GPS funkcí osvětlené LED diodami 
Digitální tuner DAB, 12 reproduktorů
Lexus Premium Navigation
-  12,3“ multimediální displej ovládaný systémem Remote 

Touch
-  služby Lexus Connected Services, komplexní soubor 

online aplikací2
- vyspělý navigační systém využívající technologii SD karet
- 2 USB porty a zástrčka AUX

Optitronové přístroje 
Projekční displej HUD
Volant s vestavěným ovládáním
-  audiosystému / displeje / hlasové regulace / telefonu / 

ACC / LKA
Zásuvky 12 V, vpředu a vzadu

 1  ABS = protiblokovací systém brzd / BAS = brzdový asistent / EBD = elektronické rozdělování brzdné síly / EPB = elektrická parkovací brzda / EPS = elektrický posilovač řízení / TRC = protiprokluzový systém / VSC = řízení stability vozidla.
2 Podrobné informace o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus. 
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 1 Podrobné informace o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus. 

MULTIMEDIA, KOMUNIKACE, 
INFORMACE
Paket Lexus Premium Navigation
Lexus Premium Navigation
-  12,3" multimediální displej ovládaný systémem 

Remote Touch
-  služby Lexus Connected Services, komplexní soubor 

online aplikací1
-  vyspělý navigační systém využívající technologii SD karet

Paket Lexus Premium Navigation & Mark Levinson® 
Navíc audiosystém Mark Levinson® Surround se 
17 reproduktory

KOMFORT
Paket pro interiér
Čalounění ze semi-anilinové kůže
Elektronicky řízená klimatizace, třízónová
Sluneční clony, zadní okno, elektrické ovládání / okna zadních 
dveří, manuální ovládání
Vyhřívaná a odvětrávaná přední a zadní sedadla
Zadní středová loketní opěrka s ovládáním audiosystému 
a vyhřívání zadních sedadel

ASISTENČNÍ SYSTÉMY
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)

 VOLITELNÁ 
VÝBAVA A PAKETY 
VOLITELNÁ VÝBAVA GS F
19" kovaná kola z lehké slitiny s tmavou povrchovou úpravou, pneumatiky 255/35 R19 (vpředu) a 275/35 R19 (vzadu) o
Elektronický kartový klíč s
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné o
Volant s vyhřívaným věncem o
Sluneční clony, zadní okno, elektrické ovládání/okna zadních dveří, manuální ovládání o
Odmrazování čelního skla s

PAKETY GS F
Multimedia, Komunikace, Informace

Paket Lexus Premium Navigation s
Paket Lexus Premium Navigation & Mark Levinson® o
Komfort 

Paket pro interiér o
Asistenční systémy

Paket Blind Spot Monitor o
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 LEXUS HOTSPOT 
 Lexus Hotspot udělá z vašeho vozu GS F mobilní 
WiFi hotspot. V místech pokrytých 2G/3G sítí vám 
umožní připojit až pět zařízení, jakými jsou například 
tablety, mobilní telefony a notebooky. Zároveň 
podporuje jejich vzájemnou interakci s vozem. Systém 
je stále napájen z elektrické sítě vozidla, je vybaven 
vysokorychlostní anténou a používá vámi vybranou 
SIM kartu. 

 AKUVELUROVÉ KOBERCE 
 Luxusní a praktické koberce z akuveluru chrání 
povrch interiéru modelu GS F a zároveň vylepšují 
jeho zvukově izolační vlastnosti. 

 VĚTRNÉ DEFLEKTORY 
 �sou aerodynamicky tvarované, aby nenarušovaly 
proudnicové linie karoserie. Při jízdě s otevřenými 
okny tyto deflektory Lexus potlačují turbulenci a hluk 
proudícího vzduchu, a zvyšují tak cestovní komfort 
v interiéru. 

 UZAMYKATELNÉ MATICE KOL 
 Výměna jedné matice na každém kole za 
uzamykatelnou matici zajistí maximální ochranu kol 
z lehké slitiny. Zakulacený profil a kódovaný klíč 
znemožňují povolení těchto matic klasickým klíčem. 
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 KOMBINACE 
INTERIÉRU 

 Černá 

 Černá 

 Hliníkové Naguri 

 Moon Stone 

 Karbonové 

 Zářivě červená 

 SEMI-ANILINOVÁ KŮŽE2 

 OZDOBNÉ OBLOŽENÍ3 

 ALCANTARA®1 

 1 Alcantara® se standardně dodává pro všechny modely GS F.
2 Semi-anilinová kůže je k dispozici jako součást Paketu pro interiér. 
3  Hliníkové ozdobné obložení Naguri je součástí standardní výbavy. Karbonové ozdobné obložení je součástí volitelné výbavy. 

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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 Semi-anilinové kožené čalounění Moon Stone, hliníkové ozdobné 
obložení Naguri 

 Černé semi-anilinové kožené čalounění, karbonové ozdobné 
obložení 

 Zářivě červené semi-anilinové kožené čalounění, hliníkové 
ozdobné obložení Naguri 

 Čalounění Alcantara®, karbonové ozdobné obložení 
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 BARVY 
EXTERIÉRU 

 BÍLÁ F (083) 

 ŠEDÁ KOVOVÁ (1H9) 

 STŘÍBRNÁ SONIC (1�2) 

 TITANOVÁ SONIC (1�7) 
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 GRAFITOVÁ ČERNÁ (223)  ČERVENÁ MORELLO (3R1) 

 ORANŽOVÁ SOLAR FLARE (4W7)  MODRÁ SAFÍROVÁ (8X1) 

 Poznámka: Vzhledem k tisku se mohou skutečné barvy lišit od těch na obrázcích. 
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 TECHNICKÉ 
ÚDA�E 

 *  Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny u vozidla s evropskou standardní výbavou za kontrolovaných podmínek v souladu s požadavky směrnice 80/1268/EHS v aktuálním znění. Obraťte se na svého autorizovaného importéra Lexus, chcete-li získat 
další informace, nebo máte-li zájem o zakoupení vozidla s evropskou standardní výbavou. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 vašeho vozidla se mohou od naměřených hodnot lišit. Spotřebu paliva a emise CO2 vozu ovlivňuje způsob řízení a další faktory 
(např. stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, namontovaná výbava, zatížení, počet cestujících, atd.). 

Poznámka: Další technické údaje včetně veškerých aktualizací naleznete na www.lexus.cz 

MAXIMÁLNÍ VÝKON 

Výkon (k/kW) 477/351

MOTOR

Zdvihový objem (cm3) 4969

Válce/ventily V8/32

Maximální výkon (k/kW/ot. za min.) 477/351/7100

Maximální točivý moment (N.m/ot. za 
min.)

530/4800 - 5600

PŘEVODNÉ ÚSTRO�Í

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

Město 385

Mimo města 187

Kombinovaný provoz 260

SPOTŘEBA PALIVA* (l/100 km)

Město 16,6

Mimo města 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

HMOTNOSTI (kg)

Celková hmotnost 2320

Pohotovostní hmotnost (min.-max.) 1790 - 1865

OB�EMY (l)

Palivová nádrž 66

Zavazadlový prostor 520
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  1 Hodnota platí pro model GS F se standardní střechou. S volitelným skleněným střešním oknem platí hodnota 966.
Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedené v milimetrech. 
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 NOVÝ LEXUS GS F  PÉČE LEXUS

 PÉČE 
LEXUS 

 LEXUS SE KE KAŽDÉMU 
ZÁKAZNÍKOVI CHOVÁ �AKO 
K HOSTU VE SVÉM VLASTNÍM 
DOMĚ. 

 DUCH POHOSTINNOSTI 
OMOTENASHI V PO�ETÍ 

ZNAČKY LEXUS 
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