
NOVÝ LEXUS RC F CENÍK

AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Aktivní brzdová světla
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Automatický systém sledování tlaku v pneumatikách (AL-TPWS)
Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM) s režimem SPORT
Systémy ovládání brzdové soustavy, jízdní stability, řízení a trakce1

 - ABS/BAS/EBD/ECB/EPS/TRC/VSC
Volič jízdních režimů
 - ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+

PASIVNÍ BEZPEČNOST
8 airbagů
 - čelní, boční a kolenní pro řidiče a spolujezdce vpředu
 - průběžné boční hlavové po celé délce interiéru
Možnost deaktivace airbagu spolujezdce vpředu
Předpínače bezpečnostních pásů na sedadlech vpředu a vnějších sedadlech vzadu
Úchyty ISOFIX na vnějších sedadlech vzadu
Zvukové a vizuální upozornění na nepřipnuté bezpečnostní pásy na předních sedadlech

EXTERIÉR
Laserově pájená struktura střechy
LED diody
 - světla pro denní provoz
 - světlomety ve tvaru L s výsuvnými ostřikovači
 - zadní skupinové svítilny
Loga F na boku a na zádi karoserie
Parkovací senzory, vpředu a vzadu
Tónovaná skla s filtrem UV a tepelného záření
Vnější zpětná zrcátka
 - elektricky nastavitelná a vyhřívaná
 - elektricky sklopná
 - elektrochromatická (samostmívací)
 - s integrovanými směrovými světly a přístupovým osvětlením prostoru kolem dveří
Vodoodpudivá skla oken v předních dveřích
Zadní spoiler
 - elektricky nastavitelný

ZABEZPEČENÍ
Automatické zamykání dveří
Dvojité zamykání dveří
Systém proti odcizení
 - imobilizér / senzor vniknutí / alarm

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
2 USB porty a konektor AUX
4,2" barevný multiinformační displej
 - animace loga F
 - displej zobrazující rozdělení hnacího momentu
 - funkce měření času jednotlivých kol na závodním okruhu
 - G-senzor podélného a příčného zrychlení
Akustický systém Active Sound Control
Analogové hodiny s bílým LED osvětlením
Lexus Media Display
 - 7" centrální displej
 - funkce Mirror Link
 - GPS modul, příprava pro rozšíření o navigační systém
 - monitor parkovací kamery
 - ovládání otočným ovladačem
Ovládací prvky na volantu pro
 - audiosystém/displej/telefon/hlasové ovládání
Připojení Bluetooth® pro mobilní telefony a audio zařízení
Optitronové přístroje

KOMFORT A POHODLÍ
12V zásuvka
Elektricky ovládaná okna
Elektronicky řízená klimatizace
 - dvouzónová
Přední středová loketní opěrka a úložná schránka
Osvětlený vstup
Paměťová funkce pro sedadlo řidiče, nastavení vnějších zpětných zrcátek a volantu
Páka voliče převodovky obšitá kůží
Přední a zadní opěrky hlavy s reliéfním logem F
Přední sportovní sedadla
 - nastavitelná v 8 směrech
Přední středová loketní opěrka a úložná schránka
Sada na opravu pneumatik
Sportovní volant obšitý perforovanou kůží, s reliéfním logem F
 - elektricky nastavitelný výškově a podélně
 - řazení pádly pod volantem
Startování motoru tlačítkem Start
Stěrače čelního skla se senzorem deště
Tempomat
Vnitřní zpětné zrcátko, elektrochromatické (samostmívací)
Vrtané sportovní pedály a opěrka nohy
Zadní středová konzole, pevná2

 - loketní opěrka a úložný prostor

STANDARDNÍ VÝBAVA RC F

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

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

2 Čtyřmístný interiér.



19" kovaná hliníková kola, desetipaprskový design
 - pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém se 6 reproduktory
 - anténa pro tuner ve skle zadního okna
 - databáze Gracenote®

 - přehrávač CD/MP3
 - tuner AM/FM
Čalounění sedadel Alcantara
Vyhřívaná přední sedadla

METALICKÝ LAK  23 140,- | 28 000,-

19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 12 397,- | 15 000,- 
- design s deseti dvojitými paprsky 
- pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu

19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 12 397,- | 15 000,- 
- design s paprsky ve tvaru L, leštěný povrch 
- pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu

19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 12 397,- | 15 000,- 
- design s paprsky ve tvaru L, tmavě šedý povrch 
- pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu

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

VYHŘÍVANÝ VĚNEC VOLANTU 8 264,- | 10 000,-

SKLENĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO  23 967,- | 29 000,- 
- elektricky výklopné/posuvné

PAKET LEXUS PREMIUM NAVIGATION & MULTIMEDIA 66 116,- | 80 000,- 
Audiosystém s 10 reproduktory

- digitální tuner DAB
- přehrávač DVD/CD/MP3

Navigační systém Lexus Premium Navigation se službami Connected Services1

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

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

Ovladač touchpad
Parkovací monitor s asistenčními liniemi

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

 

RC F
RC F EXECUTIVE 1 772 727,- | 2 145 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ VOLITELNÁ VÝBAVA

Výše uvedené ceny jsou v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH 21 %.
1  Podrobné informace o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných  
ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus.



19" kovaná hliníková kola, design s deseti dvojitými paprsky
 - pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém s 10 reproduktory
 - digitální tuner DAB
 - DVD/CD/MP3 přehrávač
Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
Navigační systém Lexus Premium Navigation se službami Connected Services1

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

 - odesílání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní situace na trase
 - upozornění na vážné dopravní události / QR kód cíle cesty
Ovladač touchpad
Parkovací monitor s asistenčními liniemi
Sedadla čalouněná semi-anilinovou perforovanou kůží
 - vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)
Systém sledování slepého úhlu (BSM)
Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)

METALICKÝ LAK  23 140,- | 28 000,-

19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 12 397,- | 15 000,- 
- design s paprsky ve tvaru L, leštěný povrch 
- pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu

19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 12 397,- | 15 000,- 
- design s paprsky ve tvaru L, tmavě šedý povrch 
- pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu

AKTIVNÍ DIFERENCIÁL TVD  99 174,- | 120 000,- 
(Torque Vectoring Differential)

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

VYHŘÍVANÝ VĚNEC VOLANTU 8 264,- | 10 000,-

SKLENĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO  23 967,- | 29 000,- 
- elektricky výklopné/posuvné

PAKET MARK LEVINSON® PREMIUM AUDIO 32 231,- | 39 000,- 
Systém 7.1 Surround
Zábavní systém Mark Levinson® se 17 reproduktory
Hudební výkon 835 W

PAKET SAFETY 28 926,- | 35 000,-
Adaptivní tempomat (ACC)2

Přednárazový bezpečnostní systém (PCS) 

 

RC F
RC F PREMIUM 1 929 752,- | 2 335 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ VOLITELNÁ VÝBAVA

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

1  Podrobné informace o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných  
ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus.

2 Pracuje od rychlosti jízdy 40 km/h.



19" kovaná hliníková kola, design s paprsky ve tvaru L, leštěný povrch
 - pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu
Audiosystém s 10 reproduktory
 - digitální tuner DAB
 - DVD/CD/MP3 přehrávač
Části karoserie z uhlíkových vláken
 - kapota motoru
 - střecha
 - zadní spoiler
Karbonové ozdobné obložení interiéru
Navigační systém Lexus Premium Navigation se službami Connected Services1

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

 - odesílání trasy do vozu / doprava on-line / dopravní situace na trase
 - upozornění na vážné dopravní události / QR kód cíle cesty
Ovladač touchpad
Parkovací monitor s asistenčními liniemi

METALICKÝ LAK  23 140,- | 28 000,-

AKTIVNÍ DIFERENCIÁL TVD  99 174,- | 120 000,- 
(Torque Vectoring Differential)

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

VYHŘÍVANÝ VĚNEC VOLANTU 8 264,- | 10 000,-

PAKET MARK LEVINSON® PREMIUM AUDIO 32 231,- | 39 000,- 
Systém 7.1 Surround
Zábavní systém Mark Levinson® se 17 reproduktory
Hudební výkon 835 W

PAKET LUXURY 49 587,- | 60 000,-
Čalounění sedadel perforovanou semi-anilinovou kůží
Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla

PAKET SAFETY 28 926,- | 35 000,-
Adaptivní tempomat (ACC)2

Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)

PAKET TECHNOLOGY 28 926,- | 35 000,-
Automatické ovládání dálkových světel (AHB) 
Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA) 
 

 

RC F
RC F CARBON 1 995 868,- | 2 415 000,-
OBSAHUJE NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ VOLITELNÁ VÝBAVA

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

1  Podrobné informace o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných  
ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus.

2 Pracuje od rychlosti jízdy 40 km/h.



TECHNICKÉ ÚDAJE
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY RC F

Výkon (k/kW) 477/351

Emise CO2 (g/km)* 251

0—100 km/h (s) 4,5

Maximální rychlost (km/h) 2701

Koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,33

MOTOR

Zdvihový objem (cm3) 4969

Válce/ventily V8/32

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

Maximální točivý moment (Nm/ot. za min.) 530/4800—5600

PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ RC F

Pohon Zadních kol

Převodovka Osmistupňová automatická 
Sport Direct Shift

SPOTŘEBA PALIVA*

Ve městě (l/100 km) 13,1

Mimo města (l/100 km) 7,8

Kombinovaná (l/100 km) 10,8

Objem palivové nádrže (l) 66

OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (l)

Zadní sedadla v základní poloze 3661



Poznámka: Uváděné informace vycházejí z předběžných údajů výrobce a mohou se změnit bez předchozího oznámení.
1 Na základě vlastních údajů výrobce.
*  Spotřeba paliva a emise CO2 se měří za kontrolovaných podmínek, v souladu s požadavky směrnice 80/1268/EHS včetně dodatků, u vozidla s evropskou standardní výbavou. Více informací vám sdělí 

autorizovaný importér Lexus, na něhož se můžete obrátit také v případě zájmu o zakoupení vozidla s evropskou standardní výbavou. Spotřeba paliva a emise CO2 vašeho vozidla mohou být odlišné od 
naměřených hodnot. Na spotřebu paliva a emise CO2 má vliv jízdní styl řidiče a další faktory (jako např. stav vozovky, doprava, stav vozidla, tlak v pneumatikách, namontovaná výbava, zatížení, počet 
cestujících atd.).

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační s platností od 1. 1. 2015. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou,  
resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Lexus. Lexus Czech & Slovak Republic (divize společnosti Toyota Motor Czech spol. s r. o.)  
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. 

Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435. 


