
LEXUS RX PŘÍSLUŠENSTVÍ



18" litá kola cena s DPH
Pro pneumatiky 235/65 R18 6 250,-

Originální design 18" litých kol Lexus s pěti paprsky 
ideálně doplňuje robustní, ale současně i stylový vzhled 
tohoto vozu. Kvalitní výroba s důrazem na pevnost 
a dlouhou životnost.

Dekorační segment pro 20" kola cena s DPH
10 975 – 16 175,-

212 – Black, 4X2 – Amber, 085 – Sonic
Stylový prvek ke sladění vzhledu 20" litých kol s barvou 
laku karoserie vašeho RX.

Obaly na uskladnění kol cena s DPH
1 520,-

Sada 4 praktických obalů z pevného polyesteru 
k uchování vašich kol a pneumatik v dokonalém stavu.

Pouzdro na klíček cena s DPH
F logo, L logo 780,-

Stylové pouzdro na ochranu klíčku typu Smart Entry. 
Vyrobeno z tmavě šedé imitace kůže s příčným 
stehováním.

Bezpečnostní matice kol cena s DPH
915,-

Náhradou jedné z matic na každém kole speciální 
bezpečnostní maticí Lexus se výrazně snižuje riziko 
odcizení, neboť pro každou sadu bezpečnostních matic 
je nutný speciální kódovaný klíč; díky kulatému profilu 
nelze tyto matice běžným klíčem uvolnit. Bezpečnostní 
matice nijak neruší celkový vzhled a díky pochromování 
dokonale ladí s designem kol.

Navigace cena s DPH
8" displej 27 300,-

Soustava navigace Lexus je dokonale začleněna 
do přístrojové desky; k dispozici pro všechny vozy se 
systémem LDA.

Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.



Hotspot cena s DPH
8 180,-

Lexus Hotspot vám dává přístup k internetu a změní vaše 
auto na mobilní hotspot. Lze připojit až pět WiFi zařízení, 
včetně notebooků, tabletů, chytrých telefonů, iPadů, iPhonů 
a herních systémů a zároveň umožňuje interakci mezi nimi. 
Důležité je, že Hotspot je zapojen do elektrického systému 
vašeho vozu a má tak zajištěno trvalé napájení.

Rohož do zavazadlového prostoru cena s DPH
3 710,-

Rohož vyrobená na míru podle tvarů zavazadlového 
prostoru daného modelu zajišťuje ochranu před 
nečistotami nebo rozlitou tekutinou. Speciální 
protismykový vzor na povrchu rohože pomáhá zabránit 
nežádoucímu putování zavazadel v zatáčkách; praktický 
systém sklápěcích přepážek zase umožňuje lépe 
uspořádat veškeré převážené příslušenství.

Gumové rohože cena s DPH
1 960,-

Originální gumové rohože vyráběné pro daný typ vozu 
pomáhají chránit interiér automobilu před nečistotami, 
které dovnitř vy nebo vaši spolucestující můžete zanést, 
a to i za těch nejhorších klimatických podmínek. Rohož 
u řidiče má speciální bezpečnostní pojistku, aby pevně 
držela na svém místě.

Podsvícené prahové lišty cena s DPH
Hybrid černá, hybrid hnědá 12 720,-

Originální lišty určené pro montáž na dveřní prahy 
okamžitě evokují stylovou atmosféru a současně plní 
i praktickou ochrannou funkci, neboť zabraňují znečištění 
nebo poškrábání či odření laku v místě prahů.

Textilní koberce 860 g/m2 cena s DPH
Černá, hnědá 3 200,-

Luxusní textilní koberce vyrobené z materiálu akuvelur 
ještě zlepšují akustické vlastnosti podlahové krytiny 
vašeho automobilu. Přední koberečky jsou vybaveny 
bezpečnostní pojistkou zabraňující jejich sklouznutí.

Ochranná lišta zadního nárazníku cena s DPH
Nerez ocel (kartáčovaná) 3 550,-

Lišta z nerez oceli na ochranu laku zadního nárazníku před 
poškrábáním při zasouvání těžkých nebo neskladných 
předmětů do zavazadlového prostoru vozidla. Zářivý 
povrch lišty je zároveň atraktivním detailem.

Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.



Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.

Ochranné boční lišty cena s DPH
7 820,-

Originální boční lišty jsou dalším ochranným prvkem 
pro vaše RX s cílem zabránit drobným promáčklinám či 
škrábancům na bočních dveřích karoserie.

Boční nášlapy cena s DPH
22 800,-

Snazší nastupování a stylový doplněk na boku vašeho RX.

Přední spodní spoiler cena s DPH
17 650,-

Spoiler byl navržen tak, aby zdůraznil dynamiku 
a individuální charakter vašeho vozu. Spodní spoiler Lexus 
hladce navazuje na design předního nárazníku RX.

Chromovaná lišta pátých dveří cena s DPH
5 720,-

Jemný, ale rozhodně stylový. Chromový dekor na zádi 
vozu akcentuje nápadný design zadních partií tohoto 
modelu.

Boční spoilery cena s DPH
11 650,-

Boční spoilery ve stříbrném provedení dokonale ladí 
s křivkami RX a zdůrazňují váš osobní vkus.

Boční chromované lišty cena s DPH
10 770,-

Pečlivě navrženy tak, aby dokonale ladily s křivkami vozu. 
Ozdobný obklad stylově doplňuje spodní část bočních 
dveří.



Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.

Střešní příčníky cena s DPH
8 100,-

Střešní příčníky Lexus ve spojení se střešními ližinami 
Lexus znamenají další rozměr při převozu nákladu. 
Aerodynamické příčníky vyrobené z hliníku jsou plně 
uzamykatelné a jejich montáž je dílem okamžiku.

Střešní nosič lyží a snowboardu cena s DPH
Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, 
luxury provedení

5 270,-

Stačí jednoduše vysunout ven horní část nosiče a poté 
snadno naložit nebo sundat lyže bez nutnosti naklánět se 
nad střechu vozidla, a tak riskovat ušpinění oblečení nebo 
poškrábání laku. Extra velké tlačítko umožňuje otevřít 
nosič i s nasazenými rukavicemi.

Obal na úschovu střešních nosičů cena s DPH
985,-

Obal ušitý na míru k uschování střešních nosičů Lexus 
(ve variantě tvořené dvojicí tyčí) nebo dvou střešních příčníků 
Lexus po demontáži ze střechy vozidla. Vak má samostatnou 
kapsu na každý nosič a je vyroben z pevného polyesteru 
v kombinaci s PVC, aby bezpečně ochránil nosiče před 
prachem i náhodným odřením či poškrábáním.

Střešní box na lyže Thule 
Motion 800

cena s DPH

Objem 460 l, rozměry 205 x 84 x 45 14 400,-

Velký objem a aerodynamický design, speciálně pro vaši 
zimní dovolenou ve sportovním duchu. Snadné nakládání 
a vykládání díky možnosti otevírání z obou stran; kvůli 
ještě lepšímu zabezpečení lze klíček centrálního zamykání 
vyjmout až poté, co jsou všechny západky na svém 
místě. Vnitřní objem: 460 litrů. Uvezete: 7 párů lyží / 
5 snowboardů. Nabízí se v leskle černém nebo leskle 
šedém provedení.

Střešní nosič kol cena s DPH
Max. 15 kg 3 115,-

Maximální stabilita při převozu je zaručena uchycením 
jízdního kola za rám i obě kola. Upevnění k rámu jízdního 
kola se pohodlně dotahuje na výškové úrovni střechy 
vozidla. Jedinečný uzamykatelný systém zabezpečení 
proti krádeži chrání jízdní kolo i samotný nosič.

Dětská autosedačka cena s DPH
6 140,-

Péče o potřeby malých cestujících si žádá promyšlený 
design. V nabídce jsou dětské autosedačky pro 
individuální potřeby každé věkové skupiny (0 až 12 let 
nebo do 36 kg).



PROTECTION PACK cena s DPH
Ochranné boční lišty, ochranná lišta zadního nárazníku (nerez), rohož do zavazadlového 
prostoru

12 500,-

Komplexní ochrana je hlavním tématem dne. S příslušenstvím z tohoto paketu dokážete svůj vůz ochránit tak, 
aby vypadal stále jako nový.

SUV PACK cena s DPH
Přední a boční spoilery 28 000,-

Lem byl navržen tak, aby zdůraznil dynamiku a individuální charakter 
vašeho vozu, čímž poukazuje na dnes tak moderní univerzální styl.

STYLE PACK cena s DPH
Chromovaná lišta pátých dveří, boční chromované lišty, podsvícené prahové lišty 24 500,-

Pečlivě navržené stylové dekory z chromu dokáží atraktivitu vašeho vozu ještě zvýšit – bez ohledu na to, 
jakou barvu vozu jste si vybrali.

TRANSPORT PACK cena s DPH
Odnímatelné tažné zařízení s elektroinstalací (7 pinů) 17 000,-

Lexus nabízí odnímatelné tažné zařízení umožňující tahání těžkých 
přívěsů i montáž zadního nosiče Lexus pro přepravu jízdních kol.

Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.



CROSS BARS PACK cena s DPH
Střešní příčníky, obal na úschovu střešních nosičů 7 900,-

Konstrukce z lehkého a pevného hliníku je pevným základem pro přepravu nákladu na střeše vozu. Montáž 
i demontáž příčníků je velmi snadná; jejich součástí je i zabudovaný bezpečnostní zámek. Obal chrání 
příčníky před nečistotami i poškrábáním.

REAR ENTERTAINMENT SYSTEM cena s DPH
Systém zábavy pro cestující na zadních sedadlech (s přehrávačem DVD) 35 000,-

Modulární sada ve spojení s dobíjecí základnou, která se elegantně montuje na zadní stranu předního 
sedadla a zajišťuje široké možnosti palubní zábavy.

„LEXUS PROTECT LONGLIFE“ cena s DPH
Dlouhodobá ochranná vrstva karoserie,  
litých kol a interiéru

9 900,-

Neviditelná vrstva z tvrdé keramiky utěsní všechny póry, a pomáhá tak 
uchovat vnější lak vozu a boční okénka ve stejném stavu, jako když váš 
vůz vyjížděl z autosalonu.

DOG GUARD PACK cena s DPH
Pevná kovová přepážka sloužící nejen pro převoz 
vašich zvířecích mazlíčků

10 900,-

Pevná přepážka zabraňuje překlopení zavazadel naskládaných 
na sebe nebo přeskoku psa do prostoru pro cestující. Dělicí přepážka 
v zavazadelníku rozděluje zavazadlový prostor na dvě části, což 
využijete při převozu dvou psů, psa a zavazadel, nebo např. zavazadel 
různého typu.

Výše uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21 % a neobsahují instalaci příslušenství.




