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 �EDINEČNOST 
 Neobyčejný design, propracovaná ergonomie a intuitivní funkčnost. 
Nabídka příslušenství pro Lexus IS se vyznačuje stejnou mimořádnou 
pozorností k detailu jako samotný model IS. Každá jeho část podtrhuje 
dynamický dojem Lexusu IS. Součástí jsou stylové doplňky včetně 
možnosti výběru litých kol pro další osobní přizpůsobení, Lexus Hotspot 
pro mobilní Wi-Fi internet a speciální možnosti vybavení pro lepší 
přepravu, praktičnost a ochranu. Veškeré příslušenství bylo koncipováno 
pro reflektování individuální volby a přizpůsobení interakce mezi vámi, 
vaším automobilem a vaším životem. 
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 KOMBINOVANÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 PAKET PRAKTIK 

 Příslušenství Lexus v paketu Praktik zajišťuje pohodlí a praktičnost*. 
Textilní koberce, plastová rohož zavazadlového prostoru a síť pro 
upevnění nákladu v zavazadlovém prostoru společně zvyšují praktičnost 
modelu IS v každodenním životě. 

 TEXTILNÍ KOBERCE 

 Skvělý vzhled, dojem luxusu a spolehlivá ochrana interiéru. 
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 PLASTOVÁ ROHOŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 

 Chrání interiér zavazadlového prostoru před blátem, prachem, pískem 
a tekutinami. 

 * Uvedené příslušenství je k dispozici také jednotlivě. Další podrobnosti o produktech najdete v této brožuře. 

 VERTIKÁLNÍ SÍŤ PRO UPEVNĚNÍ NÁKLADU 

 Ideální skladovací řešení pro úhledně uklizený zavazadlový prostor. 
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 17" LITÁ KOLA   

 Kombinací zimních pneumatik 
se stylem litých kol značky Lexus 
můžete svůj vůz skvěle vybavit do 
špatného počasí a přitom zachovat 
jeho prestižní vzhled. 

 STYL 

 18" LITÁ KOLA 

CHROMOVÁ ČERŇ 

 Fascinující tmavá povrchová 
úprava v podobě drobných 
kapiček vypadá z jednoho 
úhlu jako chromované zrcadlo 
a z jiného úhlu jako lesklá čerň. 

 LITÁ KOLA LEXUS 

 Kola z lehkých slitin Lexus jsou navržena tak, aby představovala ideální 
doplněk modelu IS a zároveň vytvářela výrazný vzhled osobního stylu. 
Každé kolo je přesně navrženo s důrazem na optimální rovnováhu při 
jízdě a kvalitně vyrobeno pro dlouhou životnost. 
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 ZÁMKY KOL 

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

 18" LITÁ KOLA G-SPIDER 

 Tato charismatická vícepaprsková 
kola z lehkých slitin vystihují 
sportovní styl vozu. 
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 SPORTOVNÍ DESIGN 

 ZADNÍ SPOILER 

 Sportovně laděný design zadního spoileru Lexusu je efektním prvkem 
sebevyjádření. 	eho tvar zapadá do inovativního aerodynamického 
profilu modelu IS. 
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 KONEKTIVITA 

a chytrých telefonů a podporuje jejich vzájemnou interakci v automobilu. 
Lexus Hotspot také vylepšuje prémiový navigační systém Lexus tím, že 
mu umožňuje přístup k webovým službám, jako je Google® Street View 
a Panoramio®, online informace o parkování a o provozu. Za zmínku 
stojí, že Lexus Hotspot využívá stálý zdroj napájení přímo z vozidla. 

 LEXUS HOTSPOT 

 Lexus Hotspot efektivně promění Lexus IS v mobilní internetovou kavárnu. 
Po načtení zvolené SIM karty umožňuje v rámci dosahu sítě 2G/3G 
připojení až pěti zařízení podporujících Wi-Fi včetně notebooků, tabletů 
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 OCHRANA 

 AUTOPLACHTA 

 Ochranná plachta Lexusu IS je individuálně tvarovaná pro dokonalé 
zakrytí vozidla a zároveň pro snadnou instalaci a odstranění. Představuje 
spolehlivou a odolnou ochranu proti extrémnímu počasí včetně sněhu, 
ledu, písku a prachu. 
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 DEFLEKTORY 

 Při jízdě s otevřenými okny pomáhá aerodynamický tvar deflektorů 
zachovat komfort cestujících tím, že minimalizuje aerodynamický hluk 
a turbulenci uvnitř vozidla. Další výhodou je, že chladicí účinek otevřených 
oken snižuje nároky na klimatizaci, což může pozitivně ovlivnit snížení 
spotřeby paliva. 

 OCHRANNÁ FÓLIE KLIK 

DVEŘÍ 

 	e dokonale tvarovaná podle 
vyklenutého prostoru pod klikou. 
Fólie je prakticky neviditelná, 
přesto poskytuje účinnou ochranu 
proti škrábancům od rukavic, 
prstenů a klíčů. 

 OCHRANNÁ FÓLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU 

 Nenápadná, ale spolehlivá ochrana laku zadního nárazníku před odřením 
a poškrábáním. 	e vyrobena z průhledné samolepicí fólie tvarované 
podle kontur nárazníku. 
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 PRAKTIČNOST 

 PLASTOVÁ ROHOŽ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU 

 Plastová rohož zavazadlového prostoru má zvednutý okraj a poskytuje 
účinnou ochranu interiéru před blátem, špínou a tekutinami. 	ejí 
protiskluzový povrch pomáhá bránit samovolnému posunu zavazadel. 
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 TEXTILNÍ KOBERCE 

 Luxusní textilní rohože Lexus v černé barvě jsou vyrobeny z akuveluru 
a doplňují zvukově izolační vlastnosti interiéru modelu IS. 	sou dokonale 
tvarované a koberec řidiče má navíc bezpečnostní úchyty proti posunutí. 

 GUMOVÉ ROHOŽE 

 Černé gumové rohože pro maximální ochranu interiéru před znečištěnou 
obuví, blátem, pískem a prachem. Rohož řidiče má speciální bezpečnostní 
upevňovací zařízení proti posunutí. 
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 PŘEPRAVA 
ZAVAZADEL 

 HORIZONTÁLNÍ SÍŤ PRO 

UPEVNĚNÍ NÁKLADU 

 Hluk způsobený taškami či kufry, 
které se posunují v zavazadlovém 
prostoru, může při ř ízení 
rozptylovat. Pohodlným řešením 
je horizontální síť, která bezpečně 
zajišťuje menší zavazadla proti 
pohybu. 

 VERTIKÁLNÍ SÍŤ PRO 

UPEVNĚNÍ NÁKLADU 

 V konceptu tak jednoduchá, 
a přesto tak dokonale praktická. 
Ver t iká ln í  s í ť  jednoduše 
připnete na háčky instalované 
v zavazadlovém prostoru. Má 
dvě individuální kapsy, které 
zajistí snadný přístup k drobným 
předmětům a současně pořádek 
v zavazadlovém prostoru. 

 STŘEŠNÍ NOSIČ 

 Uzamykatelný střešní nosič z lehkého hliníku Lexus se vyznačuje velmi 
snadnou montáží i demontáží. 	eho tvar snižuje aerodynamický hluk 
a zároveň představuje pevnou základnu pro širokou škálu volitelných 
nástavců. 

 DRŽÁK LYŽÍ A SNOWBOARDŮ LUXURY 

 Kapacita pro šest párů lyží nebo čtyři snowboardy. Držák je uzamykatelný 
a díky snadnému ovládání jej lze otevřít i v rukavicích. Má vnitřní obložení 
z měkké pryže, které zajistí uchycení lyží nebo snowboardů bez rizika 
poškození. Pro usnadnění nakládání a vykládání je nosič vybaven 
posuvným pojezdem. 
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 VELKÝ BOX NA LYŽE 

 Velkoobjemová, a přesto aerodynamická konstrukce je navržena zejména pro aktivní zimní dovolenou. Pro snadné nakládání a vykládání lze 
box otevřít z obou stran. Klíč od centrálního zámku nelze odstranit, dokud nejsou všechny uzamykací body uzavřeny. 
Objem: 460 litrů. 
Kapacita: 7 párů lyží nebo 5 snowboardů. K dispozici v lesklém černém nebo v lesklém šedém provedení. 

 STŘEDNÍ BOX NA LYŽE 

 Aerodynamicky tvarovaný se stylovým víkem s povrchem „aeroskin“. 
Pro jednodušší nakládání a vykládání zimního sportovního vybavení se 
box otevírá z obou stran a má centrální zamykání. Klíč nelze odstranit, 
dokud nejsou všechny uzamykací body uzavřeny. 
Objem: 420 litrů. 
Kapacita: 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. V stříbrné šedé barvě. 

 BOX NA ZAVAZADLA 

 Účelově navržen pro zvýšení přepravní kapacity při jízdě na dovolenou. 
Box je aerodynamicky tvarovaný pro snížení odporu vzduchu, 
aerodynamického hluku a vibrací a pohodlně se otevírá z obou stran 
pro snazší nakládání a vykládání. 	e vybaven vícebodovým centrálním 
zámkem pro vyšší bezpečnost. 
Objem: 410 litrů. 
Ve stříbrné šedé barvě se stylovým víkem s povrchem „aeroskin“. 
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 PŘEPRAVA 

 ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 

 Odnímatelné tažné zařízení Lexus je navrženo pro integraci s podvozkem 
a karoserií modelu IS tak, že tahové a brzdicí síly vznikající při vlečení 
se rovnoměrně rozloží, aby nedošlo k poškození vozidla. Kapacita 
zatížení je 1500 kg u benzínových modelů a 750 kg u hybridních 
modelů. Pokud se tažné zařízení nepoužívá, lze jej snadno odejmout. 
Elektroinstalační sada, která je navržena speciálně pro Lexus IS, obsahuje 
indikaci poruchy a jisticí modul pro ochranu elektrického systému vozu 
před případnými poruchami v systému přívěsného zařízení. 

 ZADNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL 

 Lehká vysokopevnostní ocelová konstrukce pro přepravu jednoho 
nebo dvou jízdních kol. Upevňuje se na tažné zařízení Lexus a má 
bezpečnostní zámek. Integrovaná světla a držák RZ jsou k dispozici 
se zástrčkou 7 P nebo 13 P. 

 STŘEŠNÍ NOSIČ JÍZDNÍCH KOL 

 Určen pro použití se střešním nosičem Lexus. Uzamykatelná lehká 
konstrukce má speciální úchyty pro zajištění jak kol, tak rámu. Úchyt 
rámu lze pohodlně upravit dle výšky střechy. 

 ADAPTÉRY ZÁSUVEK 

 Adaptéry do zásuvky Lexus vám umožňují bezpečně propojit 
elektroinstalaci tažného zařízení vašeho automobilu se zástrčkou vozíku 
nebo zadního držáku jízdních kol, i když nejsou vzájemně kompatibilní. K 
dispozici jsou tři verze adaptérů: 7 P (automobil) a 13 P (přívěsný vozík), 
13 P (automobil) a 7 P (přívěsný vozík), 13 P (automobil) a 12N-12S 
dvojitá zásuvka (přívěsný vozík). 



17

 VZHLED 
 DLOUHODOBÁ OCHRANA KAROSERIE 

 Lexus ProTect* pomáhá vašemu vozu udržet si nedotčený vzhled nového 
automobilu. 	edná se o inovativní technologii povrchové úpravy na bázi 
křemíku a lze ji použít na vnější lak i na boční okna. Lexus ProTect, který 
působí na molekulární úrovni, překrývá povrch tvrzenou keramickou 
povrchovou vrstvou, která chrání před účinky znečištění, povětrností, 
rozpouštědly a dalšímu působení vnějšího prostředí. 

 OCHRANA INTERIÉRU 

 Složení přípravku Lexus ProTect* je speciálně určeno pro ochranu 
tkanin, jako jsou textilní sedadla a koberce. 	e hypoalergenní a vytváří 
neviditelnou vrstvu, která umožňuje dokonalé otření každodenních 
skvrn, nečistot a špíny. 

 OCHRANA LITÝCH KOL 

 Kola z lehkých slitin si zachovají svůj atraktivní vzhled díky přípravku Lexus 
ProTect*. Speciální povrchová úprava na bázi křemíku ochrání povrch 
kol před nevzhledným znečištěním od brzdového prachu, vozovky 
a povětrnosti. Aby kola opět vypadala jako nová, stačí je jen umýt. 

 *  Lexus ProTect vyžaduje profesionální aplikaci vyškolenými pracovníky společnosti Lexus. 
Pro více podrobností kontaktujte svého prodejce vozů Lexus. 

 KOREKČNÍ TUŽKA NA 

OPRAVU LAKU 

 Korekční tužky na opravu laku 
Lexus byly pečlivě vytvořeny 
podle barev vozů řady IS. 	sou 
k dispozici v praktickém tužkovém 
provedení a ideálně poslouží pro 
zakrytí drobných škrábanců na 
laku. 



18

 MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ/POPELNÍK 

 Chytrý, univerzální design, který ideálně doplňuje luxusní interiér 
Lexusu IS. Díky těsně přiléhajícímu víku na pružině pomáhá udržovat 
v automobilu čisto a lze jej použít pro uložení drobných předmětů či 
jako popelník. 

 CHLADICÍ BOX 

 Chladicí box Lexus je ideálním doplňkem na dlouhé cesty, pobyt 
v přírodě a piknik. Zapojuje se do 12 V zásuvky a udrží vaše občerstvení 
teplé nebo chladné. 

 POHODLÍ  ADAPTÉR NAPĚTÍ PRO 

CHLADICÍ BOX 

 Zapojuje se do síťové zásuvky 
a mění napětí 220 V na 12 V. 
Díky tomu lze chladicí box Lexus 
použít pro občerstvení doma i na 
dovolené. 
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 BEZPEČNOST 

 DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ 

SEDAČKA BABYSAFE PLUS 

 Pro děti od narození do přibližně 
9 měsíců (do 13 kg). Má výškově 
nastavitelnou polstrovanou 
opěrku hlavy, polstrované boční 
opěrky, zesílenou ochranu zad, 
zatahovací stříšku pro ochranu 
proti slunci a větru a rukojeť pro 
přenášení. Upevňuje se pomocí 
bezpečnostního pásu nebo do 
základny BabySafe Plus. 

 ZÁKLADNA BABYSAFE 

PLUS 

 Vysoce stabilní základna pro 
dětskou sedačku BabySafe 
Plus, která se upevňuje pomocí 
bezpečnostního pásu. Sedačka se 
nacvakne do základny a opětovně 
uvolní pouhým stisknutím tlačítka, 
takže dítě zůstává v pohodlí 
sedačky při instalaci i vyjímání 
sedačky. 

 DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ 

SEDAČKA DUO PLUS 

ISOFIX 

 Určena pro děti ve věku od 9 
měsíců do 4 let (přibližně 9 
až 18  kg). Sedačka Duo Plus 
ISOFIX má 5bodové polstrované 
bezpečnostní pásy, hluboké 
polstrování bočních opěrek, 
výškově nastavitelnou opěrku hlavy 
a tři polohy náklonu. 

 DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ 

SEDAČKA KID 

 Určena pro děti ve věku od 4 
do 12 let (přibližně 15 až 36 kg). 
Speciální funkce pro přizpůsobení 
podle vzrůstu dítěte zahrnují 
polstrované boční opěrky, 11 poloh 
výškově nastavitelné opěrky hlavy a 
nastavitelné vodiče bezpečnostních 
pásů. K dispozici je sedačka Kid pro 
montáž pomocí bezpečnostních 
pásů a KidFix pro ISOFIX. 



 © 2013 Lexus Europe* si vyhrazuje právo změnit jakékoli detaily 
v specifikacích a ve 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.

Poznámka: Vyobrazená vozidla a podrobné specifikace příslušenství 
popsané v tomto katalogu se mohou lišit od modelů a vybavení dostupných 
v České republice. 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.

* Lexus Europe je divize Toyota Motor Europe NV/SA 
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