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Vyrobeno v Evropě, říjen 2014 
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 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pro vás pozvánkou k tomu, abyste 
svěřili blaho svého vozu Lexus specializovaným 
profesionálům, a pro nás je příležitostí nabídnout vám 
bezkonkurenční úroveň péče. Vyčerpávající školení 
zaměstnanců a programy průběžného kariérního 
rozvoje vám dodají pocit jistoty, že konáme maximum, 
abychom udrželi váš vůz Lexus v dokonalém stavu. 

•  Profesionální technici Lexus
• Pouze originální díly Lexus
• Servisní historie Lexus zvyšuje hodnotu při 
následném prodeji

• Kompletní vizuální bezpečnostní kontrola
• Servis Lexus přizpůsobený vašim potřebám
• Nejmodernější zařízení a výbava 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zajistit, abyste si v naprostém klidu užívali 
jízdy s vaším vozem Lexus kdekoli v Evropě. Proto 
po dobu prvních tří let vlastnění vozidla, bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů, poskytujeme bezplatnou 
evropskou asistenční službu Lexus Euro Assistance 
24*. Tento program zajistí vaši mobilitu, abyste se 
dostali tam, kam směřujete. �eho součástí může být 
například odtah vozidla, ubytování v hotelu, zapůjčení 
vozidla, repatriace vozidla a mnoho dalších služeb, 
pokud by se váš Lexus stal nepojízdným, byl odcizen 
nebo se podílel na dopravní nehodě. 
 *  Podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobnější informace vám 

ochotně sdělí váš autorizovaný prodejce nebo opravce značky Lexus. 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost 
(záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat 
chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je 
poskytována v délce 3 roků nebo do ujetí 100 000 
kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního 
roku je záruka poskytována bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi 
a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 
12 roků, v obou případech bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době 
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění 
vady opravou. 
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 NOVÉ RC F  ÚVOD

 AMAZING 
IN MOTION 

 „NOVÉ SPORTOVNÍ KUPÉ RC F �SME VYTVOŘILI PROTO, 
ABYCHOM NABÍDLI MAXIMÁLNÍ POTĚŠENÍ Z �ÍZDY, AŤ NA 

ZÁVODNÍ DRÁZE, NEBO NA VOLNÉ SILNICI.“ 

 Yukihiko Yaguchi, ŝéfkonstruktér RC F 

 Až budete držet znamenitě zpracovaný volant zcela nového sportovního kupé 
RC F ve svých rukou, můžete se těšit na strhující akceleraci a vzrušující výkony 
na závodním okruhu v rychlostech až 270 km/h. Tento nejnovější „model F“ 
byl vyvinut stejným týmem konstruktérů z technického střediska značky Lexus, 
situovaného nedaleko závodního okruhu Fuji Speedway (jeho nejnáročnější 
zatáčky se zrcadlí v logu „F“), který vytvořil náš legendární supersportovní vůz 
LFA a vysokovýkonný sedan IS F. Nové RC F, vybavené mimořádně tuhou 
strukturou karoserie v kombinaci s aerodynamickým řešením, inspirovaným 
motoristickým sportem, a sportovně vyladěným motorem V8, vás přenese do 
nového světa radosti z jízdy. 
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 NOVÉ RC F  ÚVOD

 NOVÉ RC F  TOTO ZCELA NOVÉ SPORTOVNÍ KUPÉ SPO�U�E 
SVALNATÝ VZHLED S VRCHOLNOU ZÁVODNÍ 
TECHNIKOU, ABY UMOŽŇOVALO STRHU�ÍCÍ 
ZÁŽITKY Z �ÍZDY. 

 Nové RC F, zkonstruované pro výjimečné potěšení z jízdy, je jedním z nejúžasnějších 
vysokovýkonných sportovních kupé s konfigurací interiéru 2+2, které kdy bylo 
vytvořeno. Agresivní design zaujme aerodynamickými prvky ze světa motoristického 
sportu a pozoruhodnými 19" kovanými koly z lehké slitiny, zatímco individuálně 
navržený interiér se může pochlubit přístroji, inspirovanými modelem LFA. 
Ohromující hnací síla nejvýkonnějšího motoru V8, který kdy Lexus vyvinul, je 
přenášena k zadním kolům prostřednictvím rychle řadicí osmistupňové samočinné 
převodovky Sport Direct Shift. Řazení nižších převodových stupňů je doprovázeno 
návykovým zvukem přidávání meziplynu, zatímco aktivní diferenciál TVD (Torque 
Vectoring Differential) zajišťuje ovladatelnost ve vysokých rychlostech aktivním 
rozdělováním točivého momentu mezi jednotlivá kola. 
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 NOVÉ RC F  VÝKON MOTORU V8

 ZROZENÝ PRO 
RADOST Z �ÍZDY 
 VYCHUTNE�TE SI NE�VÝKONNĚ�ŠÍ MOTOR 
LEXUS V8 VŠECH DOB, �EHOŽ ODOLNOST 
A SPOLEHLIVOST BYLA TESTOVÁNA NA 
NE�NÁROČNĚ�ŠÍCH ZÁVODNÍCH OKRUZÍCH 
CELÉHO SVĚTA. 

 Tento nový, ručně vyráběný motor V8 5,0 litru má za sebou vyčerpávající 24h 
závod na Nürburgringu a závod do vrchu Pikes Peak Hill Climb v Coloradu. 
Svými vlastnostmi mění měřítka pro posuzování sportovních výkonů. Tento 
působivý motor poskytuje nejvyšší výkon 477 k a více než 530 N.m točivého 
momentu za úžasného zvukového doprovodu, jehož hluboké tóny, převažující do 
3000 min-1, přecházejí nad 6000 min-1 ve výše posazený řev. Hlavy válců a další 
pohyblivé díly jsou dílem oddělení Yamaha Motorsport (které dodávalo motory 
V10 pro LFA), zatímco montáž a ladění motorů probíhá v našem závodě Tahara. 
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 NOVÉ RC F  �ÍZDNÍ DYNAMIKA

 OHROMU�ÍCÍ 
ZATÁČKY 
 PŘI ŘÍZENÍ ZCELA NOVÉHO RC F SI BUDETE VE 
VYSOKÝCH RYCHLOSTECH VYCHUTNÁVAT 
KAŽDOU ROVINKU, KLOPENOU ZATÁČKU 
NEBO OSTROU SERPENTINU. 

 Nové RC F, vyvinuté a vyladěné „mistrovskými jezdci“ značky Lexus, nabízí 
nezapomenutelné zážitky z jízdy. Vynikající ochota zatáčet pramení z krátkého 
rozvoru a extrémně tuhého skeletu karoserie, při jehož výrobě nalézají uplatnění 
nejmodernější technologie lepení a šroubového laserového svařování. Víceprvková 
zadní náprava a lichoběžníková přední náprava jsou v kombinaci s aerodynamickým 
řešením, založeným na zkušenostech z motoristického sportu, zárukou zážitků 
z jízdy světové úrovně. Volič jízdních režimů Drive Mode Select a aktivní diferenciál 
TVD (Torque Vectoring Differential) vám umožní nastavit si RC F podle vlastních 
představ, zatímco náš nejnovější systém integrovaného řízení dynamiky vozidla 
Sports VDIM má na starosti kultivovanost a bezpečnost při jízdě ve vysokých 
rychlostech. 
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 NOVÉ RC F  DESIGN

 VÁŠEŇ PRO 
VÝKON 
 MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÁ „VŘETENOVITÁ“ MASKA 
CHLADIČE A OTVORY PRO PŘÍVOD VZDUCHU, 
AKTIVNÍ ZADNÍ SPOILER PRO VĚTŠÍ PŘÍTLAK, 
VYSPĚLÉ AERODYNAMICKÉ ŘEŠENÍ SPODNÍ 
ČÁSTI VOZU. 

 Naše nové vysokovýkonné sportovní kupé se svalnatými a agresivními tvary je 
vybaveno mimořádně širokou „vřetenovitou“ maskou chladiče Lexus s motivem „F“ 
v síťové mřížce. LED světlomety ve tvaru trojitého „L“ připomínají svým vzhledem 
drahokam, což ještě umocňuje řada LED diod ve tvaru písmene L pro denní 
provoz. Výsledkem je nezaměnitelný vzhled vozu značky Lexus. Ohromující 
boční profil modelu RC F je dále vylepšen výběrem čtyř 19" kovaných kol 
z lehké slitiny. Stejně jako u supersportovního vozu LFA vytváří aktivní zadní 
spoiler větší přítlak v rychlostech nad 80 km/h, zatímco mohutný postoj završují 
čtyři koncovky výfukové soustavy. 
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 NOVÉ RC F  PAKET CARBON

 VYSPĚLÉ 
MATERIÁLY 
 PAKET „CARBON“ PRO RC F ZAHRNU�E LEHKÉ 
KOMPONENTY VYROBENÉ PRŮLOMOVOU 
KOMPOZITOVOU TECHNOLOGIÍ ZNAČKY 
LEXUS. 

 Model RC F s paketem „Carbon“ je o 9,5 kilogramu lehčí než standardní vůz 
díky technologii lisování uhlíkových vláken, vyvinuté pro náš supersportovní vůz 
LFA a závodní vůz IS F CCS-R. Mezi díly, vyrobené z kompozitu vyztuženého 
uhlíkovými vlákny, patří střecha, kapota a aktivní zadní spoiler. Komponenty 
využívající uhlíková vlákna jsou vzhledově atraktivní, zatímco vrstva exkluzivního 
čirého laku zajišťuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Paket „Carbon“ 
kromě snížení pohotovostní hmotnosti snižuje také těžiště modelu RC F o 3 mm. 
Menší moment setrvačnosti přispívá k ještě lepší jízdní dynamice. 
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 NOVÉ RC F  LUXUSNÍ INTERIÉR

 PRVNÍ MÍSTO 
NA STARTU 
 PŘÍSTRO�OVÁ DESKA ZAMĚŘENÁ NA ŘIDIČE, 
KŮŽÍ ČALOUNĚNÁ SPORTOVNÍ SEDADLA 
S VYSOKÝMI OPĚRADLY, CENTRÁLNÍ PŘÍSTRO�E 
VE STYLU LFA S UKAZATELEM ZRYCHLENÍ. 

 V nádherně zpracovaných sportovních sedadlech s vysokými opěradly modelu 
RC F budete projíždět rychlými zatáčkami uvolněně a s naprostým sebevědomím. 
Sedadla, inspirovaná nejmodernějším high-endovým sportovním oblečením, jsou 
vyrobena metodou integrovaného pěnění, aby bylo zaručeno dokonalé vedení 
těla. Přístroje modelu RC F představují další vývoj jedinečného centrálního 
ukazatele modelu LFA - potřebné informace zobrazuje velký otáčkoměr, digitální 
a analogový rychloměr, ukazatel činnosti aktivního diferenciálu TVD (Torque 
Vectoring Differential), ukazatel podélného a příčného zrychlení (G-senzor) 
a dokonce i stopky. Pozoruhodný interiér je završen měkkými materiály, precizními 
analogovými hodinami a dekoračním LED osvětlením. 
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 NOVÉ RC F  LUXUSNÍ INTERIÉR

 POHOSTINNOST 
PRO ŘIDIČE 
 UŽI�TE SI �APONSKÉ PŘIVÍTÁNÍ „OMOTENASHI“ 
A POSLOUCHE�TE PŘITOM PRÉMIOVÝ 
AUDIOSYSTÉM SVĚTOVÉ ÚROVNĚ MARK 
LEVINSON® SE 17 REPRODUKTORY. 

 Přistupte k vozu RC F s klíčkem v kapse a obě kliky dveří se na pozdrav rozsvítí. 
�akmile je uchopíte, dveře se odemknou. �ejich nádherná konstrukce postrádá otvor 
pro zámek, takže nic neruší čistý design. V interiéru oceníte výkonnou a zároveň 
hospodárnou klimatizaci, jejíž nastavení můžete měnit pomocí elektrostatických 
ovládacích prvků na středové konzole. RC F je také skvělým místem pro poslech 
prémiového audiosystému Mark Levinson® se 17 reproduktory, který vytváří 
jedinečný zvuk ve formátu digitálního domácího kina 7.1, vylepšený technologií 
Clari-Fi™, která obnovuje zvuk ztracený digitální kompresí MP3. 
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 NOVÉ RC F  VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE

 PALUBNÍ 
KOMUNIKACE 
 7" MULTIMEDIÁLNÍ DISPLE�, INTUITIVNÍ 
TOUCHPAD PRO OVLÁDÁNÍ NAVIGAČNÍHO 
SYSTÉMU LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
A INTERNETOVÝCH SLUŽEB LEXUS CONNECTED 
SERVICES. 

 Ať se v Evropě vydáte kamkoli, v RC F snadno naleznete svůj cíl. Inovativní 
touchpad umožňuje cestujícím na sedadlech vpředu intuitivní ovládání centrálního 
7" multimediálního displeje, který rovněž plní funkci monitoru parkovací kamery 
pro bezproblémové couvání. Prémiový navigační systém Lexus Premium 
Navigation disponuje ostrou 3D grafikou a dokáže dokonce vytvářet kódy QR 
pro chytrý telefon, pokud budete chtít dojít pěšky do zadaného cíle, nedostupného 
pro automobily. RC F je vybaveno souborem nejmodernějších služeb Lexus 
Connected Services, mezi něž patří internetové vyhledávání, Google Street 
View®, Panoramio® a Connected Traffic. 
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 NOVÉ RC F  INOVATIVNÍ BEZPEČNOST

 VYNIKA�ÍCÍ 
OCHRANA 
 SYSTÉM INTEGROVANÉHO ŘÍZENÍ DYNAMIKY 
VOZIDLA SPORTS VDIM A SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ 
SLEPÉHO ÚHLU A PROVOZU V PŘÍČNÉM SMĚRU 
ZA VOZEM PODPORU�Í ŘIDIČE PŘI ŘÍZENÍ. 

 Nové RC F, vybavené systémem integrovaného řízení dynamiky vozidla Sports 
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) a obrovskými kotoučovými 
brzdami, vám umožní vyhnout se nebezpečí. Adaptivní tempomat bude udržovat 
bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla (dokonce i když příslušné 
vozidlo začne zpomalovat), zatímco systémy sledování slepého úhlu (Blind Spot 
Monitor) a sledování provozu v příčném směru za vozem (Rear Cross Traffic 
Alert) detekují vozidla, jichž si možná nevšimnete. V případě rizika kolize zasáhne 
do dění sofistikovaný přednárazový bezpečnostní systém (Pre-Crash Safety 
System). Nepůjde-li nárazu už zabránit, budete chráněni odolným bezpečnostním 
skeletem vnitřního prostoru pro cestující a osmi airbagy. 
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 NOVÉ RC F  KVALITA ZNAČKY LEXUS

 DOKONALÉ 
ZPRACOVÁNÍ 

 ŘEMESLNÍ MISTŘI LEXUS V BÍLÝCH 
RUKAVIČKÁCH DOHLÍŽE�Í NA VÝROBU A PŘED 
DODÁNÍM VOZIDLA KONTROLU�Í KAŽDÉ RC F 
V „TICHÉ MÍSTNOSTI“. 

 Nové RC F je vyráběno v našem oceňovaném závodě Tahara pod dohledem 
řemeslných mistrů „Takumi“. Každý z těchto odborníků na odhalování i těch 
nejmenších nedokonalostí disponuje minimálně 25 lety zkušeností. �ejich úžasnou 
zručnost okamžitě pocítíte, jakmile se poprvé dotknete precizně zpracovaných 
ovládacích prvků audiosystému z hliníku nebo nádherně prošívaného koženého 
čalounění. Blyštivý lak je pečlivě ručně leštěn za mokra, aby byla zajištěna dokonalá 
povrchová úprava. Před finální testovací jízdou kontrolují „Takumi“ plynulý běh 
každého vozu v „tiché místnosti“ svým intenzivně cvičeným sluchem a citlivým 
mikrofonem umístěným na strategickém místě v interiéru. 
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 VÝKON PRO 
ZÁVODNÍ OKRUH 
 RC F bylo vyvíjeno na nejnáročnějších závodních okruzích světa. Šéfkonstruktér Yukihiko Yaguchi vytvořil se svým týmem vůz, jehož 
řízení si užijí všichni příznivci motoristického sportu, bez ohledu na úroveň jejich dovedností. Ať na závodním okruhu, nebo na silnici, 
si můžete jízdní dynamiku vozu okamžitě přizpůsobit svému jízdnímu stylu. 

 MOTOR V8 
 Tento neuvěřitelný motor V8 s objemem válců 
5,0  litru, vyráběný ručně a vyladěný pomocí 
stetoskopu, dosahuje nejvyššího výkonu 477 k 
a  točivého momentu více než 530 N.m. Hlava 
válců a všechny pohyblivé díly jsou zkonstruovány 
pro vyšší maximální výkon ve vyšších otáčkách. 
Vyspělá konstrukce umožnila vytvořit úchvatný zvuk 
se zvučnými hlubokými tóny do 3000 min-1 a výše 
posazeným řevem, jakmile se otáčky při intenzivní 
akceleraci přehoupnou nad 6000 min-1. 

 OSMISTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA 
 Hnací síla motoru V8 je přenášena prostřednictvím 
osmistupňové převodovky Sport Direct Shift se 
sekvenčním řazením a upřednostněním manuálního 
režimu. V manuálním režimu zažijete rychlé sportovní 
řazení na povel pádel pod volantem. Při manuálním 
řazení nižších převodových stupňů (trvá pouhých 
0,2 sekundy) uslyšíte jedinečný zvuk díky přidávání 
meziplynu. 

 TUHÁ KAROSERIE 
 Základem vynikající ovladatelnosti nového RC F je vysoká tuhost karoserie. 
Tuhost byla zvýšena zavedením mnoha speciálních výrobních metod, včetně 
lepení, šroubového laserového svařování a vícebodového svařování. RC F je 
vybaveno nezávislým zavěšením všech kol s vinutými pružinami, jednoplášťovými 
plynovými tlumiči a stabilizátory. 

 KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ SLITINY 
 Kola modelu RC F jsou kovaná (nikoli odlévaná) 
v  procesu, který napodobuje údery kovářova 
kladiva. Výsledkem je vylepšená struktura kovu, 
která kombinuje odolnost s nízkou hmotností. 

 VOLIČ �ÍZDNÍCH REŽIMŮ 
 Provozní vlastnosti vozidla lze doladit pomocí voliče 
jízdních režimů Drive Mode Select. Režim ECO 
snižuje emise a spotřebu paliva, zatímco režim 
NORMAL pro každodenní cestování poskytuje ideální 
rovnováhu mezi výkonem, hospodárností a jízdním 
komfortem. Pro ještě rychlejší reakce poháněcího 
ústrojí jednoduše zapněte režim SPORT S nebo 
SPORT S+. 

 VYSPĚLÁ AERODYNAMIKA 
 Nové RC F má vynikající aerodynamiku díky detailům, 
mezi něž patří téměř plochá spodní část vozu 
a miniaturní spoilery na střešních sloupcích předních 
dveří. Tyto aerodynamické prvky, použité poprvé na 
závodních vozech F1, vytvářejí vzdušné víry, které 
pomáhají usměrňovat proudění vzduchu směrem 
dovnitř, což zmenšuje aerodynamický odpor vzduchu. 

 n  AKTIVNÍ DIFERENCIÁL TVD 
 Model RC F může být vybaven aktivním diferenciálem Torque Vectoring Differential, 
který dále zvyšuje radost z jízdy díky třem provozním režimům: STANDARD, pro 
rovnováhu mezi agilním chováním a stabilitou ve vysokých rychlostech, SLALOM, 
s důrazem na pohotové reakce na natočení volantu, a TRACK, pro konzistentní, 
stabilní chování v zatáčkách při jízdě na okruhu. 

 PŘEDNÍ NÁPRAVA 
 Lichoběžníková přední náprava s 
kovanými hliníkovými komponenty je 
lehká a zaručuje pohotové reakce 
vozu. Inovativní geometrie zavěšení 
umožňuje vynikající jízdní stabilitu a 
komfort odpružení. 

 SYSTÉM SPORTS VDIM 
 Systém integrovaného řízení dynamiky vozidla Sports 
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) 
zajišťuje plynulé a bezpečné využívání enormního 
výkonu modelu RC F. Tento systém upravuje polohu 
škrticí klapky, nastavení řízení a charakteristiku 
odpružení pro ještě sportovnější výkony. Zároveň 
posouvá přípustný limit odstředivé síly, jehož 
překročení vyvolá zásah systému VDIM. Chcete-li 
v RC F zažít extrémní jízdu, můžete systém Sports 
VDIM kompletně vypnout. 
 A. S VDIM. Systémy řízení jízdní dynamiky vzájemně spolupracují.
B. Bez VDIM. Systémy řízení jízdní dynamiky pracují nezávisle. 

 ZADNÍ NÁPRAVA 
 Víceprvková zadní náprava, použitá 
poprvé u velmi oceňovaného 
sportovního sedanu GS, má na starosti 
směrovou stabilitu při jízdě přímým 
směrem a při průjezdu zatáčkou. 
Kombinace vysokotažné oceli a 
odlévaných/kovaných hliníkových 
komponentů přispívá k nízké hmotnosti 
a zároveň zaručuje precizní jízdu bez 
vibrací. 

 n  K dispozici jako součást volitelné výbavy, paketů nebo standardně v některých stupních výbavy. 
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 VYSPĚLÁ BEZPEČNOST 
 Nové RC F je kromě nejnovějšího systému integrovaného řízení dynamiky vozidla Sports VDIM (Vehicle Dynamics Integrated 
Management) vybaveno také mohutnými brzdami, které vám umožní vyhnout se nebezpečí. Mezi průkopnické asistenční systémy 
patří přednárazový bezpečnostní systém PCS (Pre-Crash Safety), adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), systém 
varování při opuštění jízdního pruhu LDA (Lane Departure Alert) a automatické ovládání dálkových světel AHB (Automatic High 
Beam). Kombinace neuvěřitelně odolného bezpečnostního skeletu prostoru pro cestující a osmi airbagů poskytuje výjimečnou úroveň 
ochrany cestujících v případě kolize. 

 OSM AIRBAGŮ 
 Nad bezpečností cestujících v modelu RC F bdí osm 
airbagů. Řidič a spolujezdec vpředu jsou chráněni 
dvoufázovými čelními airbagy, kolenními a bočními 
airbagy. Boční hlavové airbagy procházejí na obou 
stranách v celé délce interiéru. Všechny bezpečnostní 
pásy jsou vybaveny také předpínači. 

 n  PŘEDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM / SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘI OPUŠTĚNÍ �ÍZDNÍHO PRUHU / AUTOMATICKÉ 
OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL 

 Mikrovlnný radar a palubní počítač vypočítávají riziko čelní kolize. �e-li riziko vysoké, je řidič upozorněn zvukovým a vizuálním signálem a v brzdové soustavě se zvýší 
tlak. Pokud je kolize považována za neodvratitelnou, dojde v případě potřeby k automatickému brzdění a přitáhnutí bezpečnostních pásů na předních sedadlech. 
Adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) používá stejnou radarovou techniku pro udržování nastavené vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Kamera, 
uložená za vnitřním zpětným zrcátkem, umožňuje systému varování při opuštění jízdního pruhu LDA (Lane Departure Alert) upozorňovat řidiče na situace, kdy vůz 
začne nechtěně opouštět svůj jízdní pruh. Automatické přepínání dálkových světel AHB (Automatic High Beam) používá za tmy stejnou kameru pro automatické 
přepínání na tlumená světla, jakmile jsou detekována světla vpředu jedoucích nebo protijedoucích vozidel. 

 n  SYSTÉM SLEDOVÁNÍ SLEPÉHO 
ÚHLU 

 Radarové senzory v zadním nárazníku detekují vozidla 
v sousedních jízdních pruzích, která nejsou viditelná ve 
vnějších zpětných zrcátkách. Zapne-li řidič ukazatele 
směru na znamení, že chce přejet do sousedního 
jízdního pruhu, a do oblasti slepého úhlu řidiče vjede 
vozidlo, systém sledování slepého úhlu BSM (Blind 
Spot Monitor) okamžitě aktivuje výstražný signál 
v příslušném vnějším zpětném zrcátku. 

 n  SYSTÉM SLEDOVÁNÍ PROVOZU 
V PŘÍČNÉM SMĚRU ZA VOZIDLEM 

 Při couvání, například na parkovišti s hektickým 
provozem, používá systém RCTA (Rear Cross Traffic 
Alert) radar systému sledování slepého úhlu BSM 
(Blind Spot Monitor) k detekci vozidel, přijíždějících 
k vozidlu v prostoru, kam má řidič špatný výhled. 
�e-li nějaké vozidlo detekováno, upozorní funkce 
RCTA řidiče vizuálním signálem ve vnějších zpětných 
zrcátkách a zvukovým signálem. 

 n  K dispozici jako součást volitelné výbavy, paketů nebo standardně v některých stupních výbavy. 
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 PRVKY 
INTERIÉRU 

 PRVKY 
EXTERIÉRU 

 LED SVĚTLOMETY S 
TRO�ITÝM „L“ / LED SVĚTLA 
PRO DENNÍ PROVOZ 
 LED světlomety ve tvaru trojitého „L“ 
připomínají svým vzhledem drahokam 
a stejný zdroj světla používají pro 
dálková i tlumená světla. Působivou 
auru modelu RC F umocňují světla 
pro denní provoz sestavená kompletně 
z LED diod ve tvaru písmene „L“. 

 ZADNÍ LED SVÍTILNY 
 Zadní sdružemé svítilny kombinují 
elegantní LED diody uspořádané do 
tvaru písmene „L“, který je pro značku 
Lexus charakteristický. Technologie 
silnostěnného lisování vytváří krystalický 
vzhled a působí pozoruhodně odvážným 
dojmem i v neosvětleném stavu. 

 19" KOVANÁ KOLA Z LEHKÉ 
SLITINY 
 Tato kola se svalnatým desetipaprsko-
vým designem jsou lehká a vyznačují 
se vysokou tuhostí. Přední kola jsou vy-
bavena nízkoprofilovými pneumatikami 
rozměru 255/35 R19 a zadní nízko-
profilovými pneumatikami 275/35 R19. 

 n  19" KOVANÁ KOLA 
Z LEHKÉ SLITINY 

 Trojrozměrné, povrchově obrobené 
paprsky dodávají kolům výrazný 
vzhled a odrážejí mimořádnou 
dynamickou výkonnost našich 
nejnovějších modelů „F“. 

 n  19" KOVANÁ KOLA 
Z LEHKÉ SLITINY 

 Tato ručně leštěná kola jsou vybavena 
paprsky s motivem písmene „L“, které 
v sobě snoubí zručnost řemeslných 
mistrů Takumi a vyspělou technologii 
snižování hmotnosti. 

 n  19" KOVANÁ KOLA 
Z LEHKÉ SLITINY 

 Tato kola opatřená elegantními paprsky 
s motivem písmene „L“ a tmavě šedou 
metalickou povrchovou úpravou se díky 
výrobní technologii kování vyznačují 
extrémní pevností a nízkou hmotností. 

 PŘÍSTRO�OVÁ DESKA ZAMĚŘENÁ NA ŘIDIČE 
 Přístrojová deska nového modelu RC F, zaměřená na řidiče, vám umožní 
dokonalé uvolnění a koncentraci na dění na silnici nebo na závodním okruhu. 
Za nádherně zpracovaným volantem nabízejí luxusní přední sedadla elektrické 
seřizování polohy v až 8 směrech. 

 SPORTOVNÍ VOLANT 
 V RC F se poprvé u vozu značky Lexus objevuje volant s tlustým věncem 
eliptického průřezu, který nabízí lepší ovladatelnost při sportovní jízdě. Umístění, 
tvar a ovládání pádel pod volantem pro manuální řazení bylo rovněž optimalizováno 
s ohledem na požadavek rychlého a přesného řazení. 

 n  SPORTOVNÍ SEDADLA ČALOUNĚNÁ KŮŽÍ 
 Zcela nová sedadla s vysokými opěradly mají integrované pěnové výplně značky 
Lexus, které rozmazlují sedící osobu skvělou oporou a vedením těla. Tato 
technologie, inspirovaná motoristickým sportem, umožňuje vyšší úroveň komfortu 
a příčného vedení než u konvenčního čalounění. 

 n  VYHŘÍVANÁ A ODVĚTRÁVANÁ SEDADLA 
 Řidič a spolujezdec vpředu si mohou u svých kůží čalouněných sedadel zapnout 
vyhřívání nebo odvětrávání. Obě funkce umocňují dojem luxusu, zejména za 
extrémního počasí. 

 n  K dispozici jako součást volitelné výbavy, paketů nebo standardně v některých stupních výbavy. 
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 AUDIOSYSTÉMY 
A MULTIMEDIÁLNÍ 
SYSTÉMY 

 n  NAVIGAČNÍ SYSTÉM LEXUS NAVIGATION 
 Intuitivní navigační systém s mapovými podklady pro celou Evropu je integrován do 
systému Lexus Media Display. Navigace nabízí výběr 20 jazyků, 3D zobrazování 
map, pokyny pro volbu správného jízdního pruhu a dopravní zpravodajství 
RDS-TMC. 

 CENTRÁLNÍ DIGITÁLNÍ PŘÍSTRO�E 
 Zcela nové přístroje modelu RC F představují další vývojový stupeň přepínatelného 
centrálního přístroje modelu LFA, který je závislý na jízdním režimu. Potřebné 
informace zobrazuje velký, centrálně umístěný otáčkoměr, který se mění v závislosti 
na jízdním režimu. K dispozici jsou rovněž digitální a analogové ukazatele rychlosti 
jízdy, ukazatel rozdělování točivého momentu v diferenciálu, ukazatel zrychlení, 
teploměry chladicí kapaliny a motorového oleje, ukazatel ujetých kilometrů 
a dokonce i stopky. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Sedmipalcový displej s ostrou 
3D grafikou a mnoha možnostmi 
zobrazování map se ovládá 
prostřednictvím touchpadu nebo 
hlasových povelů. Systém dokáže 
dokonce vygenerovat kód QR pro 
váš chytrý telefon, abyste mohli do 
svého cíle dojít pěšky, je-li cíl na místě 
nepřístupném pro automobily. 

 n  DOTYKOVÝ OVLADAČ 
TOUCHPAD 

 Touchpad systému Remote Touch 
umožňuje cestujícím na předních 
sedadlech intuitivně ovládat centrální 
7" multimediální displej. Ergonomicky 
navržený systém se používá stejně 
snadno jako chytrý telefon nebo tablet. 

 n  ŠPIČKOVÁ MULTIMEDIA 
 Nové RC F má nejmodernější 
multimediální technologie značky Lexus. 
Mezi ně patří prémiový navigační 
systém Lexus Premium Navigation 
a soubor služeb Lexus Connected 
Services, jako je například Google 
Street View®. Systém vám dokonce 
vypočte nejekologičtější trasu. 

 n  LEXUS CONNECTED 
SERVICES 

 Nové RC F nabízí služby, jako je 
internetové vyhledávání, Google Street 
View®, Panoramio® nebo Connected 
Traffic. Velmi praktická je možnost 
nahrát trasu z laptopu nebo tabletu do 
navigačního systému RC F. 

 PARKOVACÍ KAMERA 
 Zařaďte zpětný chod a na displeji 
systému Lexus Media Display můžete 
pozorovat situaci za vozem. Parkování 
usnadní pomocné linie na displeji. 

 DIGITÁLNÍ KONEKTIVITA 
 Vícero digitálních aplikací lze 
synchronizovat s Lexus Media Display. 
Například si můžete jednoduše stáhnout 
kompletní adresář ze svého chytrého 
telefonu a následně jím procházet na 
displeji. Různá zobrazení na displeji 
vám umožní prohlížet obsah a ovládat 
iPhone nebo jiná multimediální zařízení. 

 n  AUDIOSYSTÉM MARK 
LEVINSON® 

 Audiosystém Mark Levinson® 
Premium Surround se 17 reproduktory 
a výkonem 835 W je přizpůsoben 
akustickým vlastnostem interiéru 
modelu RC F. �eho jedinečný zvuk ve 
formátu digitálního domácího kina 7.1 
je vylepšován technologií Clari-Fi™, 
která obnovuje zvuk ztracený digitální 
kompresí MP3. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Speciální řešení pro využit í 
v  automobilech umožňuje připojit 
až 5 zařízení WiFi, jako jsou mobilní 
telefony a tablety. Systém je propojený 
s elektrickou soustavou vozidla, používá 
vysokorychlostní anténu a vaši kartu SIM. 

 n  K dispozici jako součást volitelné výbavy, paketů nebo standardně v některých stupních výbavy. 

 ¢  Originální příslušenství Lexus. 
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 TECHNICKÉ 
ÚDA�E 

 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.).

Poznámka: Další technické údaje, včetně veškerých aktualizací, naleznete na www.lexus.cz  Poznámka: Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 
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RC F
NE�DŮLEŽITĚ�ŠÍ PARAMETRY

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 (N.m/ot. za min.) 530/4800 - 5600

PŘEVODNÉ ÚSTRO�Í
Pohon Zadních kol

Převodovka Osmistupňová automatická Sport Direct Shift

SPOTŘEBA PALIVA *

Ve městě (l/100 km) 13,1

Mimo město (l/100 km) 7,8

Kombinovaný provoz (l/100 km) 10,8

Objem palivové nádrže (l) 66

OB�EM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (l)

Zadní sedadla v základní poloze 366 1
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 �EDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY  STANDARDNÍ VÝBAVA 

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

AKTIVNÍ BEZPEČNOST A �ÍZDNÍ 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
12 V zásuvka
Elektricky ovládaná okna
Elektronicky řízená klimatizace 
- dvouzónová

Přední středová loketní opěrka a úložná schránka 
Nouzové náhradní kolo
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 
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

EXECUTIVE 
Navíc ke standardní výbavě
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 

PREMIUM 
Navíc / odlišnost k výbavě Executive 
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)

CARBON 
Navíc / odlišnost k výbavě Executive 
19" kovaná hliníková kola, design s paprsky ve tvaru L 
- 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
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 1 Pracuje od rychlosti jízdy 40 km/h.

Poznámka: Ne všechny prvky výbavy na přání a pakety jsou k dispozici ve všech zemích. Některé prvky výbavy na přání a/nebo pakety je nutné objednávat v kombinaci s jinými prvky výbavy nebo je nelze objednat společně.
Více informací o dostupnosti výbavy na přání a/nebo paketech ve vaší zemi vám ochotně sdělí váš nejbližší autorizovaný prodejce Lexus. 

 VOLITELNÁ VÝBAVA 
A PAKETY 
VOLITELNÁ VÝBAVA EXECUTIVE PREMIUM CARBON
19" kovaná kola z lehké slitiny, design s deseti dvojitými paprsky, 
pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu o s -
19" kovaná kola z lehké slitiny, design s paprsky ve tvaru L, leštěný povrch,
pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu o o s
19" kovaná kola z lehké slitiny, design s paprsky ve tvaru L, tmavě šedý povrch, 
pneumatiky 255/35 R19 vpředu a 275/35 R19 vzadu o o -
Aktivní diferenciál TVD (Torque Vectoring Differential) - o o
Elektronický kartový klíč o o o
Vyhřívaný věnec volantu o o o
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné / posuvné o o -

PAKETY VÝBAVY EXECUTIVE PREMIUM CARBON
Multimedia, komunikace, informace

Paket Lexus Premium Navigation & Multimedia o s s
Paket Mark Levinson® Premium Audio - o o
Komfort

Paket Luxury - s o
Vyspělá bezpečnost

Paket Driver Assist o s -
Paket Safety - o o
Paket Technology - s o1

— = nedodává se / o = dodává se jako volitelná výbava / s = standardní výbava 
1 k dispozici pouze společně s paketem Safety.

MULTIMEDIA, KOMUNIKACE, 
INFORMACE
Paket Lexus Premium Navigation & Multimedia
Audiosystém s 10 reproduktory 
- digitální tuner DAB
- přehrávač DVD/CD/MP3

Navigační systém Lexus Premium Navigation se službami
Connected Services
- 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 Mark Levinson® Premium Audio
Systém 7.1 Surround
Zábavní systém Mark Levinson® se 17 reproduktory
Hudební výkon 835 W

KOMFORT
Paket Luxury
Čalounění sedadel perforovanou semi-anilinovou kůží
Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla

VYSPĚLÁ BEZPEČNOST
Paket Driver Assist
Systém sledování slepého úhlu (BSM)
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem 
(RCTA)

Paket Safety
Adaptivní tempomat (ACC)1

Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)

Paket Technology
Automatické ovládání dálkových světel (AHB)
Systém varování při opuštění jízdního pruhu (LDA)
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 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 TEXTILNÍ KOBERCE 
 Luxusní a zároveň ochranné černé 
textilní koberce jsou vyrobeny ze 
zvukově izolačního materiálu Acuvelour 
a jejich tvar je přizpůsoben tvaru 
podlahy. Rohož pro stranu řidiče má 
dvojité bezpečnostní úchyty, které brání 
nežádoucímu pohybu. 

 SVISLÁ SÍŤ NA ZAVAZADLA 
 Užívejte si ještě praktičtější a úhledně 
uspořádaný zavazadlový prostor. Síť 
se připevní k háčkům, montovaným 
z výroby na boční stěnu zavazadlového 
prostoru, a má dvě kapsy pro uložení 
menších předmětů, které zároveň 
zůstávají snadno dostupné. 

 GUMOVÉ ROHOŽE 
 Nejlepší řešení pro koberce vašeho 
vozu. Chrání je před zablácenými nebo 
mokrými botami, nečistotami, pískem 
a prachem. Rohož pro stranu řidiče 
má dvojité bezpečnostní úchyty, které 
brání nežádoucímu pohybu. 

 KRYT PRO KLÍČEK 
 Elegantní pouzdro pro chytrý klíček 
vašeho vozu je vyrobeno z tmavě šedé 
umělé kůže s dekorativním prošíváním. 

 VODOROVNÁ SÍŤ NA 
ZAVAZADLA 
 Praktické řešení problému rušivého 
pohybu zavazadel za jízdy. Síť se 
připevní k háčkům, montovaným 
z výroby, v zavazadlovém prostoru 
a je ideální pro zajištění tašky nebo 
aktovky. 
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 KOMBINACE 
INTERIÉRU 

 Černá 

 Černá 

 Skleněné vlákno, 
stříbrná 

 Šedá 

 Karbonové 

 Červená 

 OZDOBNÉ OBLOŽENÍ3 

 ALCANTARA1 

 SEMI-ANILINOVÁ KŮŽE2 

 1 Standardní výbava pro stupně Executive a Carbon.
2 Semi-anilinová kůže je standardní výbavou pro stupeň výbavy Premium a lze ji objednat jako součást paketu Luxury pro stupeň výbavy Carbon.
3 Karbonové ozdobné obložení je vyhrazeno stupni výbavy Carbon. 

 Čalounění ze šedé semi-anilinové kůže, ozdobné obložení se 
strukturou stříbrného skleněného vlákna   (Premium) 

 Čalounění z červené semi-anilinové kůže, ozdobné obložení se 
strukturou stříbrného skleněného vlákna   (Premium) 

 Čalounění z černé semi-anilinové kůže, ozdobné obložení se 
strukturou stříbrného skleněného vlákna   (Premium) 

 Čalounění Alcantara, karbonové ozdobné obložení 
 (Carbon) 
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 BARVY 
EXTERIÉRU 

 BÍLÁ NOVA (083) 

 ČERNÁ (212)1 

 STŘÍBRNÁ SONIC (1�2) 

 ČERNÁ HVĚZDNÁ (217)  MODRÁ SAPPHIRE (8X1) 

 ORANŽOVÁ SOLAR FLARE (4W7) 

 ČERVENÁ RADIANT (3T5) 

 ŠEDÁ KOVOVÁ (1H9) 

 1 Nemetalická barva.

Poznámka: Vzhledem k tisku se mohou skutečné barvy lišit od těch na obrázcích. 



50

 U značky Lexus věříme, že poskytujeme mimořádný zážitek z vlastnictví vozu. To 
platí pro naše služby, poprodejní programy i pro samotná vozidla. Po celou dobu 
životnosti vašeho vozidla zajišťuje péče značky Lexus prvotřídní zážitky z vlastnictví 
vozu Lexus, jejíž součástí je nabídka na míru střižených plánů servisu a údržby, 
z nichž každý je připraven tak, aby vám zajistil úplnou spokojenost a klid v duši.

Vozy Lexus jsou vybaveny nejvyspělejší technikou na světě, aby svým majitelům 
mohly nabídnout úžasný pocit „Omotenashi“ (japonský duch pohostinnosti). 
V souladu s naším jedinečným přístupem k výrobě automobilů se snažíme chovat 
ke každému zákazníkovi jako k hostu v našem domě. Servis světové úrovně 
založený na této filozofii se projevuje v různých detailech, jako jsou například 
čerstvé květiny v předváděcích místnostech, dokonale čistá servisní pracoviště 
a bezplatné umytí vozu.

Po dodání každého nového vozu Lexus považujeme péči o váš vůz za ekvivalent 
péče o vás, našeho zákazníka. Autorizovaní prodejci Lexus usilují o maximální 
spokojenost zákazníka. Můžete sledovat zprávy u šálku cappuccina v našem 
pohodlném salonku, nebo trávit čas brouzdáním po internetu. Mezitím naši 
technici plní své úkoly s optimální efektivitou, abyste se dostali zpátky na cesty 
s minimální časovou ztrátou. 

 PÉČE LEXUS 
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 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pro vás pozvánkou k tomu, abyste 
svěřili blaho svého vozu Lexus specializovaným 
profesionálům, a pro nás je příležitostí nabídnout vám 
bezkonkurenční úroveň péče. Vyčerpávající školení 
zaměstnanců a programy průběžného kariérního 
rozvoje vám dodají pocit jistoty, že konáme maximum, 
abychom udrželi váš vůz Lexus v dokonalém stavu. 

•  Profesionální technici Lexus
• Pouze originální díly Lexus
• Servisní historie Lexus zvyšuje hodnotu při 
následném prodeji

• Kompletní vizuální bezpečnostní kontrola
• Servis Lexus přizpůsobený vašim potřebám
• Nejmodernější zařízení a výbava 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zajistit, abyste si v naprostém klidu užívali 
jízdy s vaším vozem Lexus kdekoli v Evropě. Proto 
po dobu prvních tří let vlastnění vozidla, bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů, poskytujeme bezplatnou 
evropskou asistenční službu Lexus Euro Assistance 
24*. Tento program zajistí vaši mobilitu, abyste se 
dostali tam, kam směřujete. �eho součástí může být 
například odtah vozidla, ubytování v hotelu, zapůjčení 
vozidla, repatriace vozidla a mnoho dalších služeb, 
pokud by se váš Lexus stal nepojízdným, byl odcizen 
nebo se podílel na dopravní nehodě. 
 *  Podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podrobnější informace vám 

ochotně sdělí váš autorizovaný prodejce nebo opravce značky Lexus. 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost 
(záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat 
chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je 
poskytována v délce 3 roků nebo do ujetí 100 000 
kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního 
roku je záruka poskytována bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi 
a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 
12 roků, v obou případech bez ohledu na počet 
ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době 
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění 
vady opravou. 



 OB�EVTE NOVÝ 
LEXUS RC F 
 Více informací o novém modelu RC F získáte na:
www.lexus.cz/rcf
www.facebook.com/LexusEurope
www.youtube.com/LexusEurope 

 © 2014 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Lexus Czech & Slovak Republic (divize 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazují právo změnit jakýkoli detail ve specifikacích a výbavě bez 
předchozího upozornění. Technické údaje a vybavení také podléhají případným změnám v souladu s místními 
podmínkami a požadavky. Vyžádejte si od svého autorizovaného prodejce značky Lexus informace 
o jakýchkoli změnách, které mohou platit ve vaší zemi.

Poznámka: Údaje uvedené v této publikaci jsou předběžné a mohou být změněny bez předchozího 
upozornění. Barva vozidel a detaily se mohou mírně lišit od fotografií vytištěných v této publikaci. Veškeré 
údaje, všechna data a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, 
resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách: www.lexus.cz 

Péče o životní prostředí je pro Lexus prioritou. Přijímáme mnohá opatření, abychom zajistili, že po celou 
dobu životního cyklu – počínaje konstrukcí, přes výrobu, distribuci, prodej, servis až po skončení životnosti – 
bude vliv a dopad našich vozidel na životní prostředí minimální. Váš prodejce vám rád sdělí další informace 
týkající se požadavků souvisejících s koncem životnosti vašeho vozu. 

Vyrobeno v Evropě, říjen 2014 

NOVÝ LEXUS RC F
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