
aktivNí bEzPEČNost a jízdNí dyNaMika
Aktivní brzdová světla
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Integrované řízení jízdní dynamiky (VDIM)
Režim EV (Electric Vehicle) (IS 300h)
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Systémy ovládání brzdové soustavy, jízdní stability, řízení a trakce1 

– ABS, BAS, EBD, ECB nebo ECB-R (IS 300 h), EPB, EPS, TRC, VSC
Volič jízdních režimů 

– ECO/NORMAL/SPORT

PasivNí bEzPEČNost
8 airbagů 

– čelní, boční a kolenní pro řidiče a spolujezdce vpředu 
– průběžné boční hlavové po celé délce interiéru

Aktivní kapota motoru
Předpínače bezpečnostních pásů na sedadlech vpředu a vnějších sedadlech vzadu
Sedadla vpředu s konstrukcí omezující riziko poranění krční páteře (WIL) a aktivními 

opěrkami hlavy
Spínač pro vypnutí airbagu pro spolujezdce vpředu
Úchyty ISOfIX na vnějších sedadlech vzadu
Zvukové a vizuální upozornění na nepřipnuté bezpečnostní pásy na předních sedadlech

ExtEriér
Bi-xenonové světlomety 

– automatické seřizování výšky světelného paprsku a vysokotlaké ostřikovače
Elektroluminiscenční diody (LED) 

– mlhové světlo vzadu 
– světla pro denní provoz 
– zadní sdružené svítilny

Mlhová světla vpředu
Podběhy kol vzadu se speciální technologií lisování lemů
„Samoopravný“ lak karoserie
Senzor světla s funkcí „follow me home“ (pozdržené vypínání světlometů)
Struktura střechy zpracovaná metodou laserového pájení
Tónovaná skla s filtrem UV a tepelného záření
Vnější zpětná zrcátka 

– elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná 
– integrované ukazatele směru a osvětlení chodníku

Voduodpudivá skla oken předních dveří

zabEzPEČENí
Automatické zamykání dveří
Dvojité zamykání dveří
Systém proti odcizení 

– imobilizér / senzor vniknutí do interiéru / alarm

audio, koMuNikacE a iNForMacE
4,2" barevný multiinformační displej
Analogové hodiny osvětlené bílými LED diodami
Dva vstupy USB a jeden vstup AUX
Dvojí zobrazení přístrojů (IS 300h) 

– monitor toků energie/otáčkoměr
Lexus Media Display 

– 7" centrální displej s otočným ovladačem 
– anténa pro tuner v zadním okně 
– audiosystém s 6 reproduktory a funkcí Gracenote® 

– přehrávač CD/MP3/WMA 
– příprava pro rozšíření o navigační systém 
– tuner AM/fM

Optitronové přístroje
Ovládací prvky na volantu pro 

– audiosystém / displej / telefon / hlasové ovládání
Systém Bluetooth® pro připojení mobilního telefonu a přenosných přehrávačů

koMFort a PoHodlí
Akustický systém Active Sound Control (IS 300h)
Dekorační osvětlení interiéru LED diodami
Elektricky ovládaná okna, vpředu a vzadu
Nouzové náhradní kolo (IS 250)
Osvětlený vstup
Sada pro opravu pneumatiky (IS 300h)
Středová loketní opěrka a úložná schránka vpředu
Systém bezklíčového startování Smart Start
Zásuvka 12 V

1 ABS = protiblokovací brzdový systém / BAS = brzdový asistent / EBD = elektronické 
rozdělování brzdné síly / ECB = elektronicky řízené brzdění / ECB-R = elektronicky 
řízené brzdění s rekuperací / EPS = elektrický posilovač řízení / TRC = protiprokluzový 
systém / VSC = řízení stability vozidla.

STANDARDNÍ VÝBAVA IS 250 / IS 300h

lExus is cENík

Prodloužená záruka lExus 24 900 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



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH 21 %.
1  Ne všechny internetové služby jsou dostupné ve všech zemích. Podrobné informace o internetových službách 

poskytovaných ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus.

IS 250 COMfORT 709 917,-  |  859 000,-
IS 300h COMfORT 800 826,-  |  969 000,-
Navíc kE staNdardNí výbavě      VOLITELNÁ VÝBAVA

16" kola z lehké slitiny 
– pneumatiky 205/55 R16

Elektronicky řízená automatická klimatizace 
– dotykové, elektrostatické nastavování teploty 
– filtr vzduchu s režimem aktivního odstraňování pylu

Kůží obšitý tříramenný volant 
– manuálně nastavitelný ve dvou osách 
– pádla pro manuální řazení

Ozdobné obložení – černý metalický lak
Páka voliče převodovky obšitá kůží
Plastové prahové lišty dveří vpředu a vzadu
Přední sedadla manuálně nastavitelná 

– seřizování v 6 směrech
Středová loketní opěrka vzadu
Textilní čalounění sedadel kombinované se syntetickou kůží Tahara
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60 : 40

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  20 661,- | 25 000,-

17" KOLA Z LEHKé SLITINy 18 182,- | 22 000,- 
pneumatiky 225/45 R17

PAKET LEXUS PREMIUM NAVIGATION & MULTIMEDIA 66 942,- | 81 000,-
8 reproduktorů
Audiosystém s digitálním tunerem DAB 
Dolby® Digital
Navigační systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami1

– digitální model terénu / záznam projížděné trasy
– ekologická trasa / upozornění na měření rychlosti
– internetové vyhledávání / Google Street View® / Panoramio®

– odeslání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní situace na trase
– upozornění na vážné dopravní události / QR kód cíle cesty

Ovladač Remote Touch
Přehrávač DVD/CD/MP3/WMA
Zadní parkovací kamera s asistenčními liniemi

PAKET COMfORT PLUS 44 628,- | 54 000,-
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Tempomat
Vyhřívání předních sedadel

IS 250 / IS 300h



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH 21 %.

is 250 ExEcutivE 817 355,-  |  989 000,-
is 300h ExEcutivE 908 264,-  |  1 099 000,-
Navíc / odlišNost k výbavě coMFort      VOLITELNÁ VÝBAVA

17" kola z lehké slitiny 
– pneumatiky 225/45 R17

Elektricky ovládaná sluneční clona zadního okna
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (s automatickou clonou)
Elektronicky řízená automatická klimatizace 

– dvouzónová 
– s technologií S-flow (pouze IS 300h)

Parkovací senzory vpředu a vzadu
Stěrače čelního skla se senzorem deště
Systém bezklíčového nastupování Smart Entry
Tempomat
Vyhřívání sedadel vpředu

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  20 661,- | 25 000,-

SKLENěNé STřEšNí OKNO 23 967,- | 29 000,- 
elektricky výklopné/posuvné

LED diodové přední světlomety 14 050,- | 17 000,-

PAKET LEXUS PREMIUM NAVIGATION & MULTIMEDIA 66 942,- | 81 000,-
8 reproduktorů
Audiosystém s digitálním tunerem DAB 
Dolby® Digital
Navigační systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami1

– digitální model terénu / záznam projížděné trasy
– ekologická trasa / upozornění na měření rychlosti
– internetové vyhledávání / Google Street View® / Panoramio®

– odeslání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní situace na trase
– upozornění na vážné dopravní události / QR kód cíle cesty

Ovladač Remote Touch
Přehrávač DVD/CD/MP3/WMA
Zadní parkovací kamera s asistenčními liniemi

PAKET EXECUTIVE PLUS 58 678,- | 71 000,-
Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná

– seřizování ve 2 směrech 
Kožené čalounění sedadel
Přední sedadla elektricky nastavitelná

– seřizování v 8 směrech

IS 250 / IS 300h



Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH 21 %.

IS 250 f SPORT 974 380,-  |  1 179 000,-
IS 300h f SPORT 1 090 083,-  |  1 319 000,-
Navíc / odlišNost k výbavě ExEcutivE      VOLITELNÁ VÝBAVA

18" kola z lehké slitiny f SPORT 
– pneumatiky 225/40 R18 (vpředu) a 255/35 R18 (vzadu)

Adaptivní odpružení AVS (Adaptive Variable Suspension) (pouze IS 300h)
Audiosystém s digitálním tunerem DAB  

– 8 reproduktorů 
– Dolby® Digital

Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná 
– seřizování ve 2 směrech

Bez clony zadního okna
Dynamické sportovní přístroje (inspirované modelem LfA)
Elektronický kartový klíč
Integrální opěrky kolen na středové konzole vpředu
LED diodová přední mlhová světla
LED diodové přední světlomety
Navigační systém Lexus Premium Navigation
Ovladač Remote Touch
Přední sedadla elektricky nastavitelná 

– seřizování v 8 směrech (řidič a spolujezdec)
Přehrávač DVD/CD/MP3/WMA
Sportovní sedadla f SPORT vpředu 

– textilní čalounění kombinované se syntetickou kůží Tahara
Vnější stylistické prvky f SPORT 

– aerodynamicky vylepšený přední nárazník 
– agresivnější design „vřetenovité“ masky chladiče 
– loga f SPORT na bocích vozu 
– mřížka masky chladiče se speciální strukturou ve tvaru písmene L

Vnitřní stylistické prvky f SPORT 
– hliníkové prahové lišty s nápisem LEXUS, vpředu 
– ozdobné obložení interiéru – imitace stříbrného broušeného kovu 
– volant a páka voliče obšité perforovanou kůží 
– volant s reliéfním logem f SPORT

Vrtané hliníkové sportovní pedály
Zadní parkovací kamera s asistenčními liniemi

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  20 661,- | 25 000,-

SKLENěNé STřEšNí OKNO 23 967,- | 29 000,- 
elektricky výklopné/posuvné

PAKET MARK LEVINSON PREMIUM AUDIO 26 446,- | 32 000,-
12kanálový digitální zesilovač třídy D
Systém 5.1 Surround
Zábavní systém Mark Levinson Premium Surround s 15 reproduktory

PAKET LUXURy & DRIVER ASSIST 89 256,- | 108 000,-
Kožené čalounění sedadel
Přední sedadla elektricky nastavitelná

– seřizování v 8 směrech
– s pamětí pro 3 nastavení (pouze řidič)
– s vyhříváním a ventilací

Systém sledování provozu v příčném směru za vozem 
Systém sledování slepého úhlu
Vnější zpětná zrcátka

– automaticky elektricky sklopná
– elektrochromatická (s automatickou clonou)
– s pamětí pro 3 nastavení 

Volant elektricky nastavitelný ve 4 směrech
– s pamětí pro 3 nastavení

PAKET SAfETy 53 719,- | 65 000,-
Adaptivní tempomat (ACC)
Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS) s mikrovlnným radarem
Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)

IS 250 / IS 300h



IS 250 PREMIUM 1 048 760,-  |  1 269 000,-
IS 300h PREMIUM 1 139 669,-  |  1 379 000,-
Navíc / odlišNost k výbavě ExEcutivE      VOLITELNÁ VÝBAVA

Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná 
– seřizování ve 2 směrech

Elektronický kartový klíč
Hliníkové prahové lišty vpředu
Integrální opěrky kolen na středové konzole vpředu
Kožené čalounění sedadel
LED diodové přední světlomety
Navigační systém Lexus Premium Navigation
Ovladač Remote Touch
Přední sedadla elektricky nastavitelná 

– s pamětí pro 3 nastavení (pouze řidič) 
– s vyhříváním a ventilací 
– seřizování v 8 směrech

Systém sledování provozu v příčném směru za vozem
Systém sledování slepého úhlu
Volant elektricky nastavitelný ve 4 směrech 

– s pamětí pro 3 nastavení 
– s vyhříváním

Volba ze 3 vzorů ozdobného dřevěného obložení interiéru
Vnější zpětná zrcátka 

– automaticky elektricky sklopná 
– elektrochromatická (s automatickou clonou) 
– s pamětí pro 3 nastavení

Zábavní systém Mark Levinson® Premium Surround 
– 12kanálový digitální zesilovač třídy D 
– 15 reproduktorů Mark Levinson 
– digitální tuner DAB 
– Dolby® Digital 
– přehrávač DVD/CD/MP3/WMA 
– systém 5.1 Surround

Zadní parkovací kamera s asistenčními liniemi

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  20 661,- | 25 000,-

18" KOLA Z LEHKé SLITINy  18 182,- | 22 000,- 
pneumatiky 225/40 R18 vpředu a 255/35 R18 vzadu

OZDOBNé OBLOžENí bez příplatku

SKLENěNé STřEšNí OKNO 23 967,- | 29 000,- 
elektricky výklopné/posuvné

PAKET SAfETy 53 719,- | 65 000,-
Adaptivní tempomat (ACC) 
Automatické ovládání dálkových světel (AHB) 
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS) s mikrovlnným radarem 
Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA) 

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH 21 %.

IS 250 / IS 300h



TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny uvedené ceny jsou platné od 15. 12. 2013.
Lexus Czech & Slovak Republic (divize společnosti Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazuje právo změnit jakýkoliv detail výbavy či ceny.  
Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.
Bude nám ctí, pokud v případě zájmu o více informací, objednání katalogu i rezervování testovací jízdy navštívíte www.lexus.cz.

1 První hodnota platí pro IS 300h s Paketem Eco5 a 16" litými koly. Druhá hodnota platí pro všechna zbývající provedení IS 300h.
2  První hodnota platí pro IS 300h s Paketem Eco5 a s 16" koly z lehké slitiny. Zbývající hodnoty jsou pro všechny ostatní stupně výbavy IS 300h a liší se podle rozměru kol z lehké slitiny. Druhá hodnota platí  

s 16" koly z lehké slitiny. Třetí hodnota platí se 17" koly z lehké slitiny. Čtvrtá hodnota platí s 18" koly z lehké slitiny.
3 Hodnoty pro IS 250 se liší podle rozměru kol z hliníkové slitiny. První hodnota platí s 16" a 17" koly z lehké slitiny. Druhá hodnota platí s 18" koly z lehké slitiny.
4 Neplatí pro IS 300h s Paketem Eco5.
5  Paket Eco je k dispozici pro IS 300h s výbavou Comfort a zahrnuje pneumatiky s nízkým valivým odporem, emise CO2 99 g/km, jednodílné, pevné opěradlo zadních sedadel bez loketní opěrky, nezahrnuje 

paket pro tažení přívěsu. Paket Eco nelze kombinovat s žádnými jinými volitelnými položkami výbavy. V případě zájmu o bližší  informace kontaktujte kteréhokoliv autorizovaného prodejce Lexus.
* 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. V případě zájmu  
o další informace nebo o zakoupení vozidla s evropskou standardní výbavou ses obraťte na svého autorizovaného importéra Lexus.
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.

IS 300h IS 250
MaxiMálNí výkoN systéMu
Výkon (k/kW) 223/164 208/153
MOTOR
Zdvihový objem (cm3) / válce / ventily 2 494/L4/16 2 500/V6/24
Mechanismus motoru Dual VVT-i Dual VVT-i

Typ paliva benzin, 95 oktanů  
nebo více

benzin, 95 oktanů  
nebo více

Maximální výkon (k/kW/ot. za min.) 181/133/6 000 208/153/6 400
Maximální točivý moment  
(Nm/ot. za min.) 221/4 200–5 400 250/4 800

ELEKTROMOTOR

Typ AC, synchronní,  
permanentní magnet –

Maximální výkon (k/kW) 143/105 –
Maximální točivý moment (Nm) 300 –
HybridNí akuMulátor

Typ nikl-metal hydridový 
(Ni-MH) –

Počet článků/jmenovité napětí (V) 192/650 –
PřEvodNé ústrojí
Pohon zadních kol zadních kol

Převodovka
elektronicky řízená 
převodovka s plynule
proměnným převodem 
(E-CVT)

šestistupňová  
automatická se 
sekvenčním manuálním 
režimem řazení

VÝKON
Maximální rychlost (km/h) 200 225
Zrychlení 0—100 km/h (s) 8,3/8,41 8,1

IS 300h IS 250
EMISE CO2 (g/km)*
Emisní norma Euro V Euro V
Kombinovaný provoz 99/101/103/1092 199/2133

sPotřEba Paliva (l/100 km)*
Kombinovaný provoz 4,3/4,3/4,4/4,72 8,6/9,23

brzdy

Vpředu kotoučové s vnitřním 
chlazením

kotoučové s vnitřním 
chlazením

Vzadu kotoučové s vnitřním 
chlazením kotoučové

zavěšENí
Vpředu dvojité lichoběžníkové dvojité lichoběžníkové
Vzadu Multi-link Multi-link
řízENí
Typ hřebenové hřebenové
Otáčky (mezi úvratěmi volantu) 2,84 2,84
Minimální poloměr otáčení (m) 5,2 5,2
HMOTNOSTI (kg)
Celková hmotnost 2 130/2 1451 2 090
Pohotovostní hmotnost (min.—max.) 1 620–1 680/1 7201 1 555–1 645
Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu
brzděného/nebrzděného 750/7504 1 500/750

KOEfICIENT ODPORU VzDUCHU
Cx 0,25/0,261 0,28
objEMy (l)
Palivová nádrž 66 66
Zavazadlový prostor 450 480


