
STANDARDNÍ VÝBAVA LS

LexuS LS ceNÍk

1  8 standardně pro LS 460, LS 600h; 10 standardně pro LS 600h L.

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

AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA
ABS (protiblokovací systém brzd)
AVS (adaptivní odpružení)
EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
EBS (signalizace nouzového brzdění)
ECB (elektronicky řízený brzdový systém)
EPB (elektronická parkovací brzda)
EPS (elektrický posilovač řízení)
HAC (asistent rozjezdu do kopce)
Pneumatické odpružení
TPWS (systém sledování tlaku v pneumatikách)
TRC (protiprokluzový systém)
VDIM (integrované řízení dynamiky vozidla)
VSC (řízení stability vozidla)

PASIVNÍ BEZPEČNOST
Celkem až 10 airbagů 1

–  pro řidiče a spolujezdce vpředu; průběžné boční hlavové airbagy v celé délce 
interiéru na levé a pravé straně; kolenní airbagy pro řidiče a spolujezdce vpředu; 
boční airbagy vzadu

Předpínače bezpečnostních pásů na předních a zadních sedadlech
Úchyty ISOFIX na vnějších zadních sedadlech
Vypínání airbagu pro spolujezdce vpředu
Zvukové a vizuální upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás na předních sedadlech

exTeRiéR
Aktivní brzdová světla
Determální tmavě tónované sklo s UV filtrem
LED diody

– světla pro denní provoz
– zadní sdružené svítilny

Mlhová světla vpředu a vzadu
Ostřikovače světlometů
Senzor světla s funkcí „follow me home”
Stěrače s dešťovým senzorem
Vnější zpětná zrcátka

– elektricky nastavitelná a vyhřívaná
– elektrochromatická (samostmívací)
– integrovaná směrová světla a osvětlení prostoru u dveří

ZABEZPEČENÍ
Automatické zamykání dveří
Dvojité zamykání dveří
Systém proti odcizení

– imobilizér/senzor vniknutí/poplašné zařízení

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
Analogové hodiny

– podsvícení bílou LED diodou
– funkce GPS

Barevný multifunkční displej s úhlopříčkou 5,8”
Dvoubarevné osvětlení přístrojů (modré/červené)
Konektor AUX a USB port
Multifunkční volant

– audiosystém/displej/telefon/hlasové ovládání
Optitronové přístroje
Paket navigační systém

–  barevný multifunkční displej LCD s úhlopříčkou 12,3” ovládaný systémem  
Remote Touch

– navigační systém s pevným diskem s dynamickým vedením trasy DRG
–  menu pro ovládání různých systémů vozidla, např. audiosystém/klimatizace/palubní 

počítač
– grafický parkovací asistent

Připojení Bluetooth® pro mobilní telefony a audio přehrávače
Tuner DAB/vestavěný přehrávač CD/DVD

KOMFORT A POHODLÍ
Automatické dovírání víka zavazadlového prostoru
Dynamické dekorační osvětlení interiéru s LED diodami
Elektricky ovládaná okna, vpředu a vzadu – expresní funkce
Kůží obšitá páka voliče převodovky
Osvětlený vstup
Parkovací senzory, vpředu a vzadu
Směrová světla s funkcí trojnásobného zablikání
Snadné nastupování a vystupování

– sedadlo řidiče/volant s funkcí odsunutí/návratu do původní polohy
Středová loketní opěrka a odkládací schránka vpředu
Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
Tempomat
Volič jízdních režimů (ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+)
Zpětné zrcátko, elektrochromatické (samostmívací)



18” kola z lehké slitiny, 10paprskový design
– pneumatiky 235/50 R18
– sada pro opravu poškozené pneumatiky/plnohodnotné náhradní kolo z lehké slitiny

Elektronicky řízená automatická klimatizace
– dvouzónová/technologie nanoe®

Kožené čalounění s dřevěným ozdobným obložením
Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– seřizování v 16 směrech (řidič)/seřizování v 12 směrech (spolujezdec)
–  bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech (řidič)/bederní opěrka nastavitelná  

ve 2 směrech (spolujezdec)
– paměťová funkce pro 3 nastavení (řidič a spolujezdec)
– vyhřívaná a odvětrávaná (řidič a spolujezdec)
– nastavitelná délka sedáku (řidič)

Sluneční clona
– zadní okno, elektrické ovládání

Středová loketní opěrka vzadu
– odkládací schránka a držák pro nápoje
– otvor do zavazadlového prostoru

Tříramenný volant s dřevěným věncem
– elektricky všestranně nastavitelný, vyhřívaný

Ukazatel ekologické jízdy ECO
Bi-xenonové světlomety

– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku s výsuvnými ostřikovači
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS)

Zadní sedadla, vyhřívaná

VOLITELNÁ VÝBAVA
METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  30 579,- | 37 000,-
OZDOBNÉ OBLOŽENÍ bez příplatku
AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 53 719,- | 65 000,- 
Reference Surround, 19 reproduktorů
LED DIODOVÉ SVĚTLOMETY 27 273,- | 33 000,- 
 - automatické udržování stálé výšky světelného paprsku 
 - adaptivní natáčecí systém (I-AFS) 
 - adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)
ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO 31 405,- | 38 000,-
ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-
PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Přednárazové bezpečnostní pásy
Přednárazový brzdový asistent
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem
PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,- 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO ZADNÍ SEDADLA 1 200 826,- | 243 000,- 
Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktory
Elektricky ovládané střešní okno
Zábavní systém pro zadní sedadla s 9” sklopným barevným displejem

– přehrávač disků DVD a Blu-ray®, dálkové ovládání, čtečka paměťových karet SD

PAKET PRO ZADNÍ SEDADLA 2 144 628,- | 175 000,- 
18“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků, ráfek s dutými komorami

– pneumatiky 235/50 R18
Boční airbagy vzadu
Čtyřzónová klimatizace

– funkce „Správce klimatu”
– vylepšená zadní klimatizace
– chlazená schránka
– samostatné udržování teploty, vlevo a vpravo
– sluneční clony, elektricky ovládané pro okna zadních dveří

Multifunkční sklopná středová loketní opěrka vzadu
– ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a clonu
– žádný otvor do zavazadlového prostoru

Zadní sedadla (vlevo a vpravo)
– klimatizovaná
– elektricky nastavitelná s pamětí
– masáž v bederní oblasti, elektricky ovládaná
– opěrky hlavy s nastavitelnými polštáři
– bederní opěrka nastavitelná ve 2 směrech

PAKET PRO INTERIÉR 1 45 455,- | 55 000,- 
Dřevěné obložení na středové konzole
Loketní opěrka vpředu potažená semi-anilinovou kůží
Přední sedadla, doplňková výbava

– nastavitelná opěrka pro lýtka (spolujezdec)
Sedadla čalouněná semi-anilinovou kůží
Sluneční clony řidiče a spolujezdce potažené Alcantarou®

Strop čalouněný Alcantarou®

Střešní sloupky A a B potažené Alcantarou®

Tříramenný volant s dřevěným věncem s kůží obšitým středem, vyhřívaný 

POKROČILÝ PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ  212 397,- | 257 000,- 
SYSTÉM (APCS) S NOČNÍM VIDĚNÍM 1 
(obsahuje všechny prvky PCS)
Adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Displej systému nočního vidění
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkém infračerveném spektru NIR

– detekují chodce, dokonce i v noci
Přední sedadla (WIL) s aktivními opěrkami hlavy pro snížení rizika poranění krční páteře
Systém pro sledování pozornosti řidiče
Zadní přednárazový bezpečnostní systém

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 460 2 024 793,-  |  2 450 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS VOLITELNÁ VÝBAVA

LS 460

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

1  Pouze v kombinaci s Paketem pro zadní sedadla. 
2  Pouze v kombinaci s Paketem pro interiér a Zábavním systémem pro zadní sedadla.



Elektronicky řízená automatická klimatizace
– dvouzónová/technologie nanoe®

Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– seřizování v 16 směrech (řidič)/seřizování v 12 směrech (spolujezdec)
–  bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech (řidič)/bederní opěrka nastavitelná  

ve 2 směrech (spolujezdec)
– paměťová funkce pro 3 nastavení (řidič a spolujezdec)
– vyhřívaná a odvětrávaná (řidič a spolujezdec)
– nastavitelná délka sedáku (řidič)

Sada pro opravu poškozené pneumatiky/plnohodnotné náhradní kolo z lehké slitiny
Sluneční clona

– zadní okno, elektrické ovládání
Středová loketní opěrka vzadu

– odkládací schránka a držák pro nápoje
– otvor do zavazadlového prostoru

Ukazatel ekologické jízdy ECO
Bi-xenonové světlomety

– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku s výsuvnými ostřikovači
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS)

Zadní sedadla, vyhřívaná

VÝBAVA F SPORT
19“ kovaná hliníková kola, design F SPORT

– brzdy Brembo® (LS 460)
– pneumatiky 245/45 R19

Vnější stylistické prvky F SPORT
– přední a zadní nárazník
– voštinová vřetenovitá maska chladiče/boční loga
– přední mlhová světla exkluzivní pro F SPORT

Vnitřní stylistické prvky F SPORT
– hliníkové ozdobné obložení/černé čalounění stropu
– vrtané hliníkové pedály/unikátní prahové lišty
– čalounění perforovanou kůží exkluzivní pro modely F SPORT
– volant a hlavice páky voliče obšité perforovanou kůží

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK  30 579,- | 37 000,-

AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 53 719,- | 65 000,- 
Reference Surround, 19 reproduktorů

LED DIODOVÉ SVĚTLOMETY 27 273,- | 33 000,-
– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku 
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS) 
– adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO 31 405,- | 38 000,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-

PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Přednárazové bezpečnostní pásy
Přednárazový brzdový asistent
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,-
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

PAKET PRO INTERIÉR F SPORT 22 314,- | 27 000,- 
Sluneční clony řidiče a spolujezdce potažené Alcantarou®

Strop čalouněný Alcantarou®

Střešní sloupky A a B potažené Alcantarou®

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 460 F SPORT 2 161 157,-  |  2 615 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS VOLITELNÁ VÝBAVA

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



18” kola z lehké slitiny, 10paprskový design
– pneumatiky 235/50 R18
– sada pro opravu poškozené pneumatiky/plnohodnotné náhradní kolo z lehké slitiny

Elektronicky řízená automatická klimatizace
– dvouzónová/technologie nanoe®

Kožené čalounění s dřevěným ozdobným obložením
Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– seřizování v 16 směrech (řidič)/seřizování v 12 směrech (spolujezdec)
–  bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech (řidič)/bederní opěrka nastavitelná ve  

2 směrech (spolujezdec)
– paměťová funkce pro 3 nastavení (řidič a spolujezdec)
– vyhřívaná a odvětrávaná (řidič a spolujezdec)
– nastavitelná délka sedáku (řidič)

Sluneční clona
– zadní okno, elektrické ovládání

Stálý pohon všech kol (AWD)
Středová loketní opěrka vzadu

– odkládací schránka a držák pro nápoje
– otvor do zavazadlového prostoru

Tříramenný volant s dřevěným věncem
– elektricky všestranně nastavitelný, vyhřívaný

Ukazatel ekologické jízdy ECO
Bi-xenonové světlomety

– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku s výsuvnými ostřikovači
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS)

Zadní sedadla, vyhřívaná

VOLITELNÁ VÝBAVA
METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK 30 579,- | 37 000,-

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ  bez příplatku

AUDIOSYSTÉM MARK LEVINSON® 53 719,- | 65 000,- 
Reference Surround, 19 reproduktorů

LED DIODOVÉ SVĚTLOMETY 27 273,- | 33 000,-
– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku 
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS) 
– adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO 31 405,- | 38 000,-
ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-

PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC) 
Mikrovlnný radar 
Přednárazové bezpečnostní pásy 
Přednárazový brzdový asistent 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,- 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO ZADNÍ SEDADLA 1 200 826,- | 243 000,- 
Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktory 
Elektricky ovládané střešní okno 
Zábavní systém pro zadní sedadla s 9” sklopným barevným displejem 
     přehrávač disků DVD a Blu-ray®, dálkové ovládání, čtečka paměťových karet SD

PAKET PRO ZADNÍ SEDADLA 2 144 628,- | 175 000,- 
18“ kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků, ráfek s dutými komorami 
pneumatiky 235/50 R18 
Boční airbagy vzadu 
Čtyřzónová klimatizace

– funkce „Správce klimatu”
– vylepšená zadní klimatizace
– chlazená schránka
– samostatné udržování teploty, vlevo a vpravo
– sluneční clony, elektricky ovládané pro okna zadních dveří

Multifunkční sklopná středová loketní opěrka vzadu
– ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a clonu
– žádný otvor do zavazadlového prostoru

Zadní sedadla (vlevo a vpravo)
– klimatizovaná, elektricky nastavitelná s pamětí
– masáž v bederní oblasti, elektricky ovládaná
– opěrky hlavy s nastavitelnými polštáři
– bederní opěrka nastavitelná ve 2 směrech

PAKET PRO INTERIÉR 1 45 455,- | 55 000,- 
Dřevěné obložení na středové konzole
Loketní opěrka vpředu potažená semi-anilinovou kůží
Přední sedadla, doplňková výbava

– nastavitelná opěrka pro lýtka (spolujezdec)
Sedadla čalouněná semi-anilinovou kůží
Sluneční clony řidiče a spolujezdce potažené Alcantarou®

Strop čalouněný Alcantarou®

Střešní sloupky A a B potažené Alcantarou®

Tříramenný volant s dřevěným věncem s kůží obšitým středem, vyhřívaný

POKROČILÝ PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ  212 397,- | 257 000,- 
SYSTÉM (APCS) S NOČNÍM VIDĚNÍM 1 
(obsahuje všechny prvky PCS)
Adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Displej systému nočního vidění
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkém infračerveném spektru NIR 

detekují chodce, dokonce i v noci
Přední sedadla (WIL) s aktivními opěrkami hlavy pro snížení rizika poranění krční páteře
Systém pro sledování pozornosti řidiče
Zadní přednárazový bezpečnostní systém

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 460 AWD  2 115 702,-  |  2 560 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS VOLITELNÁ VÝBAVA

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

1  Pouze v kombinaci s Paketem pro zadní sedadla. 
2  Pouze v kombinaci s Paketem pro interiér a Zábavním systémem pro zadní sedadla.



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

19“ kola z lehké slitiny, 15paprskový design
– pneumatiky 245/45 R19
– sada pro opravu poškozené pneumatiky/plnohodnotné náhradní kolo z lehké slitiny
– brzdy Brembo®

Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktory
Duální přístroje

– ukazatel hybridního systému/otáčkoměr
Elektronicky řízená klimatizace

– dvouzónová/technologie nanoe®

– funkce “Správce klimatu”
Kožené čalounění s dřevěným ozdobným obložením
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– seřizování v 16 směrech (řidič)/seřizování v 12 směrech (spolujezdec)
–  bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech (řidič)/bederní opěrka nastavitelná  

ve 2 směrech (spolujezdec)
– paměťová funkce pro 3 nastavení (řidič a spolujezdec)
– vyhřívaná a odvětrávaná (řidič a spolujezdec)

Režim EV (Electric Vehicle)
Sluneční clona

– zadní okno, elektrické ovládání
Stálý pohon všech kol (AWD)
Středová loketní opěrka vzadu

– odkládací schránka a držák pro nápoje
– žádný otvor do zavazadlového prostoru

LED diodové přední světlomety
– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku 
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS) 
– adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)

Tříramenný volant s dřevěným věncem
elektricky všestranně nastavitelný

Zadní sedadla, vyhřívaná

VOLITELNÁ VÝBAVA
METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK 30 579,- | 37 000,-

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ  bez příplatku

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (245/45 R19) 14 050,- | 17 000,- 
7 dvojitých paprsků, ráfek s dutými komorami

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO 31 405,- | 38 000,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-

PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC) 
Mikrovlnný radar 
Přednárazové bezpečnostní pásy 
Přednárazový brzdový asistent 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,- 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

VYHŘÍVANÝ DŘEVĚNÝ VOLANT 9 091,- | 11 000,-

ZÁBAVNÍ SYSTÉM PRO ZADNÍ SEDADLA 1 115 702,- | 140 000,- 
Zábavní systém pro zadní sedadla s 9“ sklopným barevným displejem

přehrávač disků DVD a Blu-ray®, dálkové ovládání, čtečka paměťových karet SD

PAKET PRO ZADNÍ SEDADLA 2 176 033,- | 213 000,- 
Boční airbagy vzadu
Čtyřzónová klimatizace

– klimatizace se snímáním teploty těla (prostřednictvím infračerveného senzoru)
– funkce „Správce klimatu”
– vylepšená zadní klimatizace
– samostatné udržování teploty, vlevo a vpravo
– sluneční clony, elektricky ovládané pro okna zadních dveří

Multifunkční sklopná středová loketní opěrka vzadu
ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a clonu
žádný otvor do zavazadlového prostoru

Přední sedadla, doplňková výbava
nastavitelná opěrka pro lýtka (spolujezdec)

Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné
Zadní sedadla (vlevo a vpravo)

– klimatizovaná, elektricky nastavitelná s pamětí
– masáž v bederní oblasti, elektricky ovládaná
– opěrky hlavy s nastavitelnými polštáři
– bederní opěrka nastavitelná ve 2 směrech

PAKET PRO INTERIÉR 1 45 455,- | 55 000,-
Loketní opěrka vpředu potažená semi-anilinovou kůží
Sedadla čalouněná semi-anilinovou kůží
Sluneční clony řidiče a spolujezdce potažené Alcantarou®

Strop čalouněný Alcantarou®, Střešní sloupky A a B potažené Alcantarou®

Tříramenný volant s věncem v kombinaci dřevo/kůže, vyhřívaný

PAKET PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU 1 98 347,- | 119 000,-
Kůží obšitá loketní opěrka ve výplních dveří
Kůží obšitá přístrojová deska a výplně dveří
Kůží obšité víko schránky před spolujezdcem

POKROČILÝ PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ 203 306,- | 246 000,-
SYSTÉM S NOČNÍM VIDĚNÍM (APCS) 1

(obsahuje všechny prvky PCS)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Displej systému nočního vidění
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkém infračerveném spektru NIR

detekují chodce, dokonce i v noci
Přední sedadla (WIL) s aktivními opěrkami hlavy pro snížení rizika poranění krční páteře
Systém pro sledování pozornosti řidiče
Zadní přednárazový bezpečnostní systém

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 600h  2 396 694,-  |  2 900 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS VOLITELNÁ VÝBAVA

LS 600h 

1  Pouze v kombinaci s Paketem pro zadní sedadla. 
2  Pouze v kombinaci s Paketem pro interiér a Zábavním systémem pro zadní sedadla.



Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktory
Duální přístroje

– ukazatel hybridního systému/otáčkoměr
Elektronicky řízená klimatizace

– dvouzónová/technologie nanoe®

– funkce „Správce klimatu“
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– seřizování v 16 směrech (řidič)/seřizování v 12 směrech (spolujezdec)
–  bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech (řidič)/bederní opěrka nastavitelná  

ve 2 směrech (spolujezdec)
– paměťová funkce pro 3 nastavení (řidič a spolujezdec)
– vyhřívaná a odvětrávaná (řidič a spolujezdec)

Režim EV (Electric Vehicle)
Sada pro opravu poškozené pneumatiky/plnohodnotné náhradní kolo z lehké slitiny
Sluneční clona

– zadní okno, elektrické ovládání
Stálý pohon všech kol (AWD)
Středová loketní opěrka vzadu

– odkládací schránka a držák pro nápoje 
– žádný otvor do zavazadlového prostoru

LED diodové přední světlomety
– automatické udržování stálé výšky světelného paprsku 
– adaptivní natáčecí systém (I-AFS) 
– adaptivní ovládání dálkových světlometů (AHS)

Zadní sedadla, vyhřívaná

VÝBAVA F SPORT
19“ kovaná hliníková kola, design F SPORT

– brzdy Brembo® 
– pneumatiky 245/45 R19

Aktivní stabilizátory
Vnější stylistické prvky F SPORT

– přední a zadní nárazník
– voštinová vřetenovitá maska chladiče/boční loga
– přední mlhová světla exkluzivní pro F SPORT

Vnitřní stylistické prvky F SPORT
– hliníkové ozdobné obložení/černé čalounění stropu
– vrtané hliníkové pedály/unikátní prahové lišty
– čalounění perforovanou kůží exkluzivní pro modely F SPORT
– volant a hlavice páky voliče převodovky obšité perforovanou kůží

METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK 30 579,- | 37 000,-

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO 31 405,- | 38 000,-

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-

PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Přednárazové bezpečnostní pásy
Přednárazový brzdový asistent
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,- 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

VYHŘÍVANÝ VOLANT 9 091,- | 11 000,- 
obšitý perforovanou kůží F SPORT

PAKET PRO INTERIÉR F SPORT  22 314,- | 27 000,-
Sluneční clony řidiče a spolujezdce potažené Alcantarou®

Strop čalouněný Alcantarou®

Střešní sloupky A a B potažené Alcantarou®

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 600h F SPORT  2 528 926,-  |  3 060 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS VOLITELNÁ VÝBAVA

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



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

Boční airbagy vzadu
Čtyřzónová klimatizace

– funkce „Správce klimatu“
– vylepšená zadní klimatizace
– samostatné udržování teploty, vlevo a vpravo
– sluneční clony, elektricky ovládané pro okna zadních dveří

Semi-anilinové kožené čalounění
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné
Sluneční clony a střešní sloupky potažené Alcantarou
Strop čalouněný Alcantarou
Středová loketní opěrka vzadu, přídavné funkce

– ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a sluneční clonu 
– žádný otvor do zavazadlového prostoru

Tříramenný volant s věncem v kombinaci dřevo/kůže
– elektricky všestranně nastavitelný

Zadní sedadla (vlevo a vpravo)
– klimatizovaná a elektricky nastavitelná s pamětí
– masáž v bederní oblasti, elektricky ovládaná
– opěrky hlavy s nastavitelnými polštáři
– bederní opěrka nastavitelná ve 2 směrech

Zábavní systém pro zadní sedadla s 9” barevným displejem
– přehrávač disků DVD a Blu-ray®

– dálkové ovládání
– čtečka paměťových karet SD

VOLITELNÁ VÝBAVA
METALICKÝ SAMOOPRAVNÝ LAK 30 579,- | 37 000,-

OZDOBNÉ OBLOŽENÍ bez příplatku

19“ KOLA Z LEHKÉ SLITINY (245/45 R19) 14 050,- | 17 000,- 
7 dvojitých paprsků, ráfek s dutými komorami

ELEKTRONICKÝ KARTOVÝ KLÍČ 9 091,- | 11 000,-

PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM (PCS) 100 826,- | 122 000,- 
Adaptivní tempomat (ACC) 
Mikrovlnný radar 
Přednárazové bezpečnostní pásy 
Přednárazový brzdový asistent 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem
PAKET DRIVER ASSIST 24 793,- | 30 000,- 
Systém sledování slepého úhlu 
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem

VYHŘÍVANÝ VOLANT v kombinaci dřevo/kůže 9 091,- | 11 000,-

RELAXAČNÍ PAKET PRO ZADNÍ SEDADLA 144 628,- | 175 000,- 
(čtyřmístná verze)
Airbag v sedáku sedadla
Fixní středová konzola vzadu

– ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a clonu
– stolek s dřevěným obložením, nastavitelný a sklopný

Zadní sedadlo (vpravo)
– elektricky nastavitelný sklon opěrky nohy
– opěrka hlavy na sedadle spolujezdce vpředu, elektricky sklopná
– dálkové ovládání relaxačního systému pro zadní sedadlo (masážní funkce)

Zábavní systém pro zadní sedadla s 9“ sklopným barevným displejem
– přehrávač disků DVD a Blu-ray® 

– dálkové ovládání
– čtečka paměťových karet SD

RELAXAČNÍ PAKET PRO ZADNÍ SEDADLA 144 628,- | 175 000,- 
(pětimístná verze)
Airbag v sedáku sedadla
Multifunkční sklopná středová loketní opěrka vzadu

– ovládací prvky pro klimatizaci, audiosystém, sedadla a clonu
Zadní sedadlo (vpravo)

– elektricky nastavitelný sklon opěrky nohy
– opěrka hlavy na sedadle spolujezdce vpředu, elektricky sklopná 
– dálkové ovládání relaxačního systému pro zadní sedadlo (masážní funkce)

Zábavní systém pro zadní sedadla s 9” barevným displejem umístěným na konzole
– přehrávač disků DVD a Blu-ray®

– dálkové ovládání
– čtečka paměťových karet SD

PAKET PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU 1 98 347,- | 119 000,-
Kůží obšitá loketní opěrka ve výplních dveří
Kůží obšitá přístrojová deska a výplně dveří
Kůží obšité víko schránky před spolujezdcem

POKROČILÝ PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ  203 306,- | 246 000,- 
SYSTÉM (APCS) S NOČNÍM VIDĚNÍM
(obsahuje všechny prvky PCS)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Displej systému nočního vidění
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkém infračerveném spektru NIR 
detekují chodce, dokonce i v noci
Přední sedadla (WIL) s aktivními opěrkami hlavy pro snížení rizika poranění krční 
páteře
Systém pro sledování pozornosti řidiče
Zadní přednárazový bezpečnostní systém

PLNOHODNOTNÉ REZERVNÍ KOLO 4132,- | 5000,-

LS 600h L  2 756 198,-  |  3 335 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ LS 600h VOLITELNÁ VÝBAVA

1  Pouze s Relaxačním paketem pro zadní sedadla.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Všechny uvedené ceny jsou platné od 1. 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 pro více informací, objednání katalogu i rezervování testovací jízdy navštívíte www.lexus.cz.

LS 460 [LS 460 AWD] LS 600H [LS 600h L]
MOTOR
Zdvihový objem (cm3) 4 608 4 969

Popis motoru V8/32V, přímé  
i nepřímé vstřikování

V8/32V, přímé  
i nepřímé vstřikování

Rozvodový mechanismus Dual VVT-i Dual VVT-i

Typ paliva benzin, 95 oktanů  
nebo více

benzin, 95 oktanů  
nebo více

Maximální výkon (kW [k]) 
/ot. za min.)

285 (387)/6 400  
[272 (370)/6 400] 290 (394)/6 400

Maximální točivý moment  
(Nm/ot. za min.) 493/4 100 [473/4 100] 520/4 000

HYBRIDNÍ SYSTÉM
Maximální výkon systému (kW [k]) – 327 [445]

Typ elektromotoru – AC synchronní, 
permanentní magnet

Maximální výkon elektromotoru  
(kW [k]) – 165 [224]

Maximální točivý moment  
elektromotoru (Nm) – 300

Typ elektrického generátoru – AC synchronní, 
permanentní magnet

Jmenovité napětí elektrického 
generátoru (V) – 650

Typ vysokonapěťového akumu-
látoru – nikl-metal hydridový 

(Ni-MH)
Jmenovité napětí vysokonapěť. 
akumulátoru (V) – 288

PřEVODNÉ ÚSTROJÍ

Pohon zadních kol  
[stálý pohon všech kol] stálý pohon všech kol

Převodovka 8stupňová automatická hybridní převodovka 
E-CVT

LS 460 [LS 460 AWD] LS 600H [LS 600h L]
VÝKON
Maximální rychlost (km/h) 250 250
Zrychlení 0—100 km/h (s) 5,7 [6,3] 6,1
SPOTřEBA PALIVA*
(l/100 km)
Městský provoz 15,7 [16,8] 10,5
Mimo město 7,8 [8,4] 7,5
Kombinovaný provoz 10,7 [11,4] 8,6

EMISE CO2*(g/km)
Úroveň emisí EURO V EURO V
Kombinovaný provoz 249 [263] 199

ROZMĚRY
Délka (mm) 5 090 5 090 [5 210]
Šířka (mm) 1 875 1 875

Výška (mm) 1 465  
[1 455 verze F SPORT]

1 480  
[1 470 verze F SPORT]

Rozvor (mm) 2 970 2 970 [3 090]

HMOTNOST (kg)
Celková hmotnost vozidla 2 455 [2 575] 2 765 [2 785] 1

Pohotovostní hmotnost vozidla 
(min. — max.)

1 940—2 080  
[2 080—2 200] 4

2 230—2 390  
[2 320—2 410] 2, 3

KOEFICIENT ODPORU VZDUCHU
Hodnota Cx 0,26 [0,27] 0,27

OBJEMY (l)
Palivová nádrž 84 84
Objem zavazadlového prostoru
— se soupravou na opravu 
pneumatik
— s plnohodnotným rezervním 
kolem

560 5

510 5
420
370

*  Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 se měří pod dohledem v souladu s požadavky směrnice 80/1 268/EEC včetně změn a doplňků u vozidla se standardní výbavou pro evropské trhy.  
Více informací o vozidle se standardní výbavou pro evropské trhy získáte u svého autorizovaného dovozce vozidel značky Lexus. 

  Skutečné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 vašeho vozu se mohou od uváděných hodnot lišit. Na spotřebu paliva a množství emisí CO2 má vliv způsob jízdy a mnoho dalších faktorů  
(jako např. stav vozovky, hustota provozu, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, instalované příslušenství, zatížení vozu či počet přepravovaných cestujících).

1  Jestliže je vybrán Relaxační paket pro zadní sedadla, je celková hmotnost modelu LS 600h L = 2 815 kg (5místná verze), 2 750 kg (4místná verze).
2  Jestliže je vybrán Relaxační paket pro zadní sedadla, je pohotovostní hmotnost (min. — max.) modelu LS 600h L = 2 370—2 440 kg (5místná verze), 2 380—2 450 kg (4místná verze).
3  LS 600h F SPORT (min. — max.) = 2 270 — 2 340 kg.
4  LS 460 F SPORT (min. — max.) = 1 980 — 2 020 kg.
5 Jestliže je vybrán Paket pro zadní sedadla, je objem zavazadlového prostoru 490 l (se soupravou na opravu pneumatiky) a 440 l (s plnohodnotným rezervním kolem).


