
GS PŘÍSLUŠENSTVÍ
Originální příslušenství Lexus pro individuální životní styl



VÝRAZ JEDINEČNOSTI 
Zcela nový Lexus GS kompletně redefinuje koncept výkonného sedanu. Je v něm 
zakotvena filosofie neustálé inovace, vylepšení a sjednocení. Vzhled, pocit a zážitek 
z jízdy s GS vás zaujme více než jakýkoliv jiný vůz. Originální příslušenství Lexus 
dále rozšiřuje nabídku o mimořádné znaky individuality. Díky doplňkům pro 
úpravu stylu, praktičnosti a ochrany přináší řada příslušenství Lexus vylepšení, která 
přizpůsobí vaše vozidlo vašemu životnímu stylu. Každý z doplňků byl vyroben 
pouze pro model GS. Splynutí s vozidlem je bezproblémové, účinnost vysoká 
a kvalita je zcela bez diskuze. Ať je váš výběr jakýkoliv, příslušenství Lexus přispívá 
k vytvoření jedinečného vztahu mezi vámi a vaším vozidlem.
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DESIGN

19" TMAVÁ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN
Odolný povrch antracitové barvy reflektuje současný barevný styl 
propojen se závodními výkony. Kola jsou vyvíjena s naprostou 
precizností na pevnost, nízkou hmotnost a dlouhodobý aktraktivní vzhled. 

ZÁMKY KOL
Výměna jedné matice na každém kole za pojistnou matici Lexus zajistí 
maximální ochranu vašich kol. Díky zakulacenému profilu a kódovanému 
klíči je prakticky nemožné zámky odstranit normálním klíčem.
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INTERIÉR

GUMOVÉ ROHOŽE 
Gumové rohože Lexus poskytují maximální ochranu interiéru před 
blátem, vodou a znečištěním. Jsou opatřeny protiskluzovým povrchem 
a jsou vybaveny rychloupínacími úchyty.

TEXTILNÍ KOBERCE Z AKUVELURU
Luxusní avšak praktické podlahové rohože z akuveluru zvyšují absorpční 
a tlumící vlastnosti koberců GS.

EXTERIÉR

DEFLEKTORY
Mají aerodynamický tvar doplňující linii modelu GS. Při jízdě s 
otevřenými okny deflektory Lexus snižují aerodynamický hluk a 
turbulence a pomáhají udržovat příjemné prostředí v kabině.

OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Přesně tvarovaná průhledná samolepící fólie chrání lak zadního 
nárazníku před náhodným odřením při nakládání nebo vykládání 
nákladu ze zavazadlového prostoru.



FORMOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO STYLU
Nová generace modelu GS přináší nejvzrušivější a nejpříjemnější jízdu, jakou kdy 
sedan Lexus nabídl. Přesné ovládání, odezva a luxusní interiér vyhovují stejně při 
jízdě po městě jako při jízdě otevřenou krajinou. Život je dobrodružství a GS je 
ideální vozidlo pro objevení všeho, co se nabízí. Originální příslušenství Lexus 
staví  na přitažlivosti. K tomuto příslušenství patří střešní nosič, tažné zařízení 
zvyšující rozsah možností přepravy nákladů, dětské bezpečnostní sedačky a 
praktické doplňky, které pomáhají pečovat o vás, váš majetek a vaše vozidlo. 
Stručně řečeno, příslušenství Lexus zviditelňuje vaši individualitu a životní priority.
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PŘEPRAVA 
ZAVAZADEL

NOSIČ SURFOVACÍHO 
PRKNA
Tento nosič vyrobený na míru 
pro střešní nosič Lexus si bez 
problému poradí s neskladným 
tvarem surfovacího prkna běžných 
rozměrů a stěžně.

STŘEŠNÍ NOSIČ
Uzamykatelný střešní nosič z 
lehkého hliníku se vyznačuje velmi 
snadnou montáží a použitím. Lze 
jej kombinovat s celou řadou 
speciálních volitelných nástavců, 
abyste mohli flexibilně užívat 
potěšení z volného času a vašich 
aktivit.

BOX NA LYŽE
Velkoobjemová a přesto 
aerodynamická konstrukce je 
perfektní pro cestování během 
dovolené. Je vybaven vnitřními 
popruhy pro zavazadla a má 
centrální zámek, otevírání na straně 
cestujících zvyšuje bezpečnost a 
také pohodlí.

LUXUSNÍ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Velkoobjemová a přesto aerodynamická konstrukce je perfektní pro 
cestování o dovolené. Je vybavena popruhy pro uchycení zavazadel, 
centrálním zamykáním a otevíráním na straně spolujezdce, což 
usnadňuje přístup. 

DRŽÁK LYŽÍ LUXURY
Uzamykatelný design s kapacitou 
pro šest párů lyží nebo čtyři 
snowboardy. Pro usnadnění 
nakládání a vykládání je nosič 
vybaven posuvným pojezdem.
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PŘEPRAVA 
ZAVAZADEL

ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
Lehký, velmi pevný, pro dvě jízdní kola, vyrobený z oceli s integrovanými 
světly a držákem RZ. K dispozici ve skládací verzi Easy Click nebo 
pro montáž na tažné zařízení.

ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Odnímatelný tažný hák dělá z odnímatelného tažného zařízení Lexus 
ideální prostředek pro příležitostné tažení nákladů, např. přívěsu pro 
koně nebo loď. Jsou k dispozici volitelné  elektroinstalační sady verze 
7 a 13 P.

VERTIKÁLNÍ SÍŤ PRO UPEVNĚNÍ NÁKLADU
V konceptu tak jednoduchá a přesto tak dokonale praktická. Vertikální 
síť pro upevnění nákladu, která malé předměty udržuje pevně na místě, 
jednoduše připnete na háčky instalované v zavazadlovém prostoru.
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DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA 
BABYSAFE PLUS
Pohodlí a bezpečí pro děti od narození 
do věku okolo 9 měsíců (až do 13 kg). 
Integrovaná zatahovací stříška nabízí zvýšenou 
ochranu proti slunci a větru.

DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA 
DUO PLUS ISOFIX
Určená pro děti ve věku od 9 měsíců do 4 let 
(přibližně 9 až 18 kg). Upevnění ISOfix a horní 
popruh zajišťují stabilitu, zatímco polstrované 
postranice zvyšují ochranu při nárazu z boku.

DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA 
KID
Výškově nastavitelná pro děti ve věku od 4 do 
12 let (přibližně 15 až 36 kg). Dětská sedačka 
i opěrka hlavy jsou snadno nastavitelné podle 
vzrůstu dítěte.

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
Kdo ví, co je za příštím rohem? Vozit s sebou 
výstražný trojúhelník je správná příprava na 
neočekávané, navíc v mnohých zemích je to 
vyžadováno zákonem.

LÉKÁRNIČKA
Lékárnička Lexus je dodávána ve stylovém 
balení. Lékárnička Lexus obsahuje vše 
potřebné k ošetření drobných poranění a 
oděrek, ke kterým snadno dojde.

REFLEXNÍ VESTA
Vidět a být viděn je zlaté pravidlo osobní 
bezpečnosti. Reflexní vesta zajišťuje zřetelnou 
viditelnost ve dne i v noci.

BEZPEČNOST 
A OCHRANA



© 2012 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Lexus Czech 
& Slovak Republic (divize Toyota Motor Czech, spol. s.r.o.) si vyhrazuje 
právo změnit jakékoli detaily ve specifikacích a výbavě bez předchozího 
upozornění. Podrobnosti specifikací a vybavení jsou předmětem změny 
dle místních podmínek a požadavků. Vyžádejte si od svého místního 
autorizovaného prodejce vozů Lexus podrobnosti jakýchkoli takovýchto 
změn, které mohou být vyžadovány ve vaší oblasti.

Poznámka: Vyobrazená vozidla a podrobné specifikace popsané v tomto 
katalogu se mohou lišit od modelů a vybavení dostupných ve vaší oblasti. 
Barva vozu se může mírně lišit od fotografií vytištěných v této publikaci.

Další informace najdete na našich internetových stránkách: www.lexus.cz 
nebo se obraťte na vašeho místního autorizovaného prodejce Lexus.

OBJEVTE LEXUS 
JIŽ DNES


