
LEXUS RC 200t/300h 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



STANDARDNÍ VÝBAVA RC 200t/RC 300h
AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA
Aktivní brzdová světla
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Integrované řízení dynamiky vozidla (VDIM)
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Systémy ovládání brzdové soustavy, jízdní stability, řízení a trakce

– ABS / BAS / EBD / ECB / EPS / TRC / VSC

PASIVNÍ BEZPEČNOST
8 airbagů

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

Aktivní kapota motoru (PUH)
Možnost deaktivace airbagu spolujezdce vpředu
Předpínače bezpečnostních pásů na sedadlech vpředu a vnějších sedadlech vzadu
Sedadla vpředu s konstrukcí omezující riziko poranění krční páteře (WIL) a aktivními 
opěrkami hlavy
Úchyty ISOFIX na vnějších sedadlech vzadu
Zvukové a vizuální upozornění na nepřipnuté bezpečnostní pásy na předních 
sedadlech

ZABEZPEČENÍ
Automatické zamykání dveří
Dvojité zamykání dveří
Systém proti odcizení

– imobilizér / senzor vniknutí do interiéru / alarm

EXTERIÉR
Elektroluminiscenční diody (LED)

– světla pro denní provoz
– zadní mlhová světla
– zadní sdružené svítilny

Tónovaná skla s filtrem UV a tepelného záření
Vnější zpětná zrcátka

– elektricky nastavitelná a vyhřívaná
– elektricky sklopná
– s integrovanými směrovými světly a osvětlením okolí vozu

Vodoodpudivá okna v předních dveřích

AUDIO, KOMUNIKACE A INFORMACE
2 USB porty a zástrčka AUX
4,2" barevný multiinformační displej
Analogové hodiny osvětlené bílými LED diodami
Lexus Media Display

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

– CD přehrávač zabudovaný do přístrojové desky
– příprava pro rozšíření o navigační systém
– tuner AM/FM

Digitální tuner DAB
Anténa ve tvaru žraločí ploutve
Optitronové přístroje
Systém Bluetooth® pro připojení mobilního telefonu a přenosných přehrávačů
Volant s vestavěným ovládáním

– audiosystému / displeje / telefonu / hlasové regulace

KOMFORT A POHODLÍ
Čalounění jemnou perforovanou kůží
Elektricky ovládaná okna
Elektronicky řízená klimatizace

– dvouzónová
Kolo pro nouzové dojetí (RC 200t)
Souprava na opravu pneumatik (RC 300h)
Kůží obšitá páka voliče převodovky
Osvětlený vstup
Přední sedadla, elektricky nastavitelná

– v 8 směrech (řidič a spolujezdec vpředu)
Pádla pro manuální režim řazení
Přední středová loketní opěrka s úložnou schránkou
Startovací tlačítko
Tempomat
Vnitřní zpětné zrcátko, elektrochromatické (samostmívací)
Vyhřívaná přední sedadla
Zadní sedadla dělená v poměru 60 : 40
Zásuvka 12 V
Parkovací senzory vpředu a vzadu

VYSVĚTLIVKY
ABS = protiblokovací systém brzd
BAS = brzdový asistent
EBD = elektronické rozdělování brzdné síly
EBC-R = elektronicky řízené brzdění s rekuperací kinetické energie
EPB = elektronická parkovací brzda
EPS = elektronický posilovač řízení
TRC = protiprokluzový systém
VSC = řízení stability vozidla



Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %

EXECUTIVE cena s DPH 
 RC 200t 1 260 000,-
Navíc ke standardní výbavě RC 300h  1 300 000,-
18" kola z lehké slitiny, 5paprskový design

– pneumatiky 225/45 R18
LED světlomety

– s automatickým nastavováním výšky a ostřikovači
Tříramenný kůží obšitý volant

– manuálně nastavitelný v několika směrech
Volič jízdních režimů ECO/NORMAL/SPOR

EXECUTIVE NAVI cena s DPH 
 RC 200t 1 339 000,-
Navíc / odlišnosti k výbavě EXECUTIVE RC 300h   1 379 000,-
Paket Navigation plus & Audio

– audiosystém s digitálním tunerem DAB a 10 reproduktory
– displej EMV
– navigační systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami
– Lexus Connected Services

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

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

– přehrávač CD/DVD zabudovaný do přístrojové desky
– zadní parkovací kamera a monitor s asistenčními liniemi

VOLITELNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 25 000,-

RC 200t/300h EXECUTIVE



F SPORT cena s DPH 
 RC 200t 1 445 000,-
Navíc / odlišnosti k výbavě EXECUTIVE RC 300h  1 485 000,-
19" kola z lehké slitiny

– pneumatiky 235/40 R19 (vpředu), 265/35 R19 (vzadu)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Automatické přepínání dálkových světlometů (AHB)
Elektricky nastavitelná bederní opěrka, ve 2 směrech (řidič)
Elektroluminiscenční diody (LED)

– přední směrová světla
– trojité světlomety ve tvaru L

Odvětrávaná přední sedadla
Paměťová funkce (3 nastavení)

– sedadlo řidiče / volant / vnější zpětná zrcátka
Sportovní odpružení
Stěrače s dešťovým senzorem
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)
Systém sledování slepého úhlu (BSM)

– vnější zpětná zrcátka, navíc s technologií BSM
Vnější zpětná zrcátka, přídavné prvky

– elektricky sklopná, automaticky
– elektrochromatická (samostmívací)

Vnější stylistické prvky F SPORT
– aerodynamicky zdokonalený přední a zadní nárazník
– agresivnější design „vřetenovité“ masky chladiče
– elegantní černá mřížka masky chladiče se speciální strukturou ve tvaru písmene F
– loga F SPORT, boky a záď karoserie

Vnitřní stylistické prvky F SPORT
– frézované hliníkové sportovní pedály
– ozdobné obložení interiéru Wedge Metal
– prahové lišty, unikátní design F SPORT
– přední sedadla F SPORT
– volant a páka voliče převodovky obšité perforovanou kůží

Volant
– elektricky nastavitelný v několika směrech

Volič jízdních režimů
– ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

Adaptivní odpružení AVS (Adaptive Variable Suspension)
Zadní parkovací kamera a monitor

F SPORT NAVI cena s DPH 
 RC 200t 1 539 000,-
Navíc / odlišnosti k výbavě F SPORT RC 300h 1 579 000,-
Paket Navigation plus & Mark Levinson®

– audiosystém s digitálním tunerem DAB
– Mark Levinson® Premium Surround se 17 reproduktory
– displej EMV
– navigační systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami
– Lexus Connected Services

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

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

– přehrávač CD/DVD zabudovaný do přístrojové desky
– zadní parkovací kamera a monitor s asistenčními liniemi

F SPORT SPECIAL EDITION (pouze pro RC 200t) cena s DPH 
Navíc / odlišnosti k výbavě F SPORT NAVI RC 200t 1 557 000,-
Elektronický kartový klíč
Oranžově lakované brzdové třmeny s logem Lexus

F SPORT TOP cena s DPH 
 RC 200t 1 583 000,-
Navíc / odlišnosti k výbavě F SPORT NAVI RC 300h 1 623 000,-
Elektronický kartový klíč
Vyhřívaný volant
Paket Pre-Crash Safety (PCS)

– adaptivní tempomat (ACC)
– přednárazový bezpečnostní systém PCS s mikrovlnným radarem

VOLITELNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 25 000,-
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné* 30 000,-
Diferenciál s omezeným prokluzem (LSD)** 120 000,-

RC 200t/300h F SPORT

*  Pouze v kombinaci s F SPORT NAVI a F SPORT TOP
** Platí pouze pro model RC 200t Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %



LUXURY cena s DPH 
 RC 200t 1 518 000,-
Navíc / odlišnosti k výbavě EXECUTIVE RC 300h 1 558 000,-
19" kola z lehké slitiny, design F SPORT

– pneumatiky 235/40 R19 (vpředu), 265/35 R19 (vzadu)
Asistent pro jízdu v jízdním pruhu (LKA)
Automatické přepínání dálkových světlometů (AHB)
Dřevem obložená odkládací schránka před spolujezdcem
Elektroluminiscenční diody (LED)

– přední směrová světla
– trojité světlomety ve tvaru L

Odvětrávaná přední sedadla
Paměťová funkce (3 nastavení)

– sedadlo řidiče / volant / vnější zpětná zrcátka
Elektronický kartový klíč
Stěrače s dešťovým senzorem
Systém sledování provozu v příčném směru za vozem (RCTA)
Systém sledování slepého úhlu (BSM)

– vnější zpětná zrcátka, navíc s technologií BSM
Vnější zpětná zrcátka, přídavné prvky

– elektricky sklopná, automaticky
– elektrochromatická (samostmívací)

Volant
– elektricky nastavitelný v několika směrech, vyhřívaný

Paket Pre-Crash Safety (PCS)
– adaptivní tempomat (ACC)
– přednárazový bezpečnostní systém PCS s mikrovlnným radarem

Paket Navigation plus & Mark Levinson®

– audiosystém s digitálním tunerem DAB
– Mark Levinson® Premium Surround se 17 reproduktory
– displej EMV
– navigační systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami
– Lexus Connected Services

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

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

– přehrávač CD/DVD zabudovaný do přístrojové desky
– zadní parkovací kamera a monitor s asistenčními liniemi

VOLITELNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 25 000,-
Skleněné střešní okno, elektricky výklopné/posuvné 30 000,-

RC 200t/300h LUXURY

Výše uvedené ceny jsou v Kč vč. DPH 21 %



TECHNICKÉ ÚDAJE RC 200t/300h

Poznámka: Uvedené informace vycházejí z předběžných údajů výrobce, které se mohou změnit bez předchozího oznámení.
1  Hodnoty se mohou lišit v závislosti na stupni výbavy a rozměrech kol z lehké slitiny. První hodnota platí pro stupeň výbavy EXECUTIVE s 18" koly z lehké slitiny. Druhá hodnota platí pro verze F SPORT 

a stupeň výbavy LUXURY s 19" koly z lehké slitiny.
*  Spotřeba paliva a hodnoty CO2 jsou měřeny pod dohledem podle požadavků směrnice 80/1268/EHS a příslušných dodatků u vozidla s evropskou specifikací. V případě zájmu o další informace nebo  

o koupi vozu s evropskou specifikací kontaktujte prosím vašeho autorizovaného dovozce značky Lexus. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření.  
Způsob jízdy a další faktory (jako stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Poznámka: Další technické údaje včetně veškerých aktualizací naleznete na www.lexus.cz.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační s platností od 1. 11. 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 Central Europe – Czech 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.

MAXIMÁLNÍ VÝKON SYSTÉMU RC 300h RC 200t
Výkon (k/kW) 223/164 245/180
MOTOR
Zdvihový objem (cm3) / válce / ventily 2494/L4/16 1998/L4/16

Typ paliva benzin, 95 oktanů  
nebo více

benzin, 95 oktanů  
nebo více

Maximální výkon (k/kW/ot. za min.) 181/133/6000 245/180/5800
Maximální točivý moment (Nm/ot. za min.) 221/4200–5400 350/1650–4400
ELEKTROMOTOR
Maximální výkon (k/kW) 143/105 –
Maximální točivý moment (Nm) 300 –
PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ

Převodovka

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

osmistupňová 
automatická 
Sport Direct Shift

VÝKON
Maximální rychlost (km/h) 190 230
Zrychlení 0—100 km/h (s) 8,6 7,5

EMISE CO2*(g/km) RC 300h RC 200t
Emisní norma Euro 6 Euro 6
Kombinovaný provoz 113/1161 166/1681

SPOTŘEBA PALIVA* (l/100 km)
Ve městě 4,9/5,11 9,5/9,61

Mimo město 4,9/5,01 5,8/5,91

Kombinovaný provoz 4,9/5,01 7,2
HMOTNOST (kg)
Celková hmotnost 2170 2170
Pohotovostní hmotnost vozidla (min.—max.) 1736–1775 1675–1725
Nejvyšší přípustná hmotnost  
brzděného přívěsu – –

Nejvyšší přípustná hmotnost  
přívěsu nebrzděného – –

KOEFICIENT ODPORU VZDUCHU
Cx 0,285 0,285
OBJEMY (l)
Palivová nádrž 66 66
Zavazadlový prostor – zadní sedadla 
v základní poloze 340 374


