
LEXUS GS F CENNÍK

Predĺžená záruka LEXUS 1 999 €
Záruka na 5 rokov/160 000 km a asistenčné služby na 5 rokov  
bez obmedzenia najazdených kilometrov

LEXUS ProTect 400 €
5-ročná ochrana laku karosérie (pomocou kremíkovej vrstvy)  
a navyše dokonalá ochrana kolies a interiéru proti znečisteniu



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA GS F
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A JAZDNÁ DYNAMIKA
Aktívne brzdové svetlá
Aktívny diferenciál (TVD)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Integrované riadenie jazdnej dynamiky vozidla (VDIM) so športovým režimom
Lexus Safety System+

– adaptívny systém diaľkových svetlometov (AHS)
– adaptívny tempomat (ACC)
– asistent pre rozpoznávanie dopravného značenia (RSA)
– asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
– prednárazový bezpečnostný systém PCS

Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (AL-TPWS)
Systémy ovládania brzdovej sústavy, jazdnej stability, riadenia a trakcie

– ABS/BAS/EBD/EPB/EPS/TRC/VSC
Volič jazdných režimov ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
10 airbagov

– čelné, bočné a kolenné pre vodiča a spolujazdca vpredu
– bočné pre vonkajšie zadné sedadlá
– priebežné bočné hlavové po celej dĺžke interiéru

Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca vpredu
Predpínače bezpečnostných pásov na sedadlách vpredu a vonkajších sedadlách vzadu
Sedadlá vpredu s konštrukciou obmedzujúcou riziko poranenia krčnej chrbtice (WIL) 
a aktívnymi opierkami hlavy
Úchyty ISOFIX na vonkajších sedadlách vzadu
Zvukové a vizuálne upozornenie na nepripnuté bezpečnostné pásy na predných 
sedadlách

EXTERIÉR
18" kované kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 255/35 R19 (vpredu) a 275/35 R19 (vzadu)
Automatické zatváranie veka batožinového priestoru (jemné dovieranie)
Brzdy Brembo® s oranžovo lakovanými strmeňmi a logom F
Elektroluminiscenčné diódy (LED)

– svetlá pre dennú prevádzku
– trojité predné svetlomety v tvare L, automatické nastavovanie výšky
– zadné združené svetlá

Logo F na bokoch a zadnej časti karosérie
Parkovacie senzory, vpredu a vzadu
Senzor svetla s funkciou „follow me home“
Tónované sklá s filtrom UV a tepelného žiarenia
Vonkajšie spätné zrkadlá

– s automatickým naklápaním pri zaradení spätného chodu
– elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
– elektrochromatické (samostmievacie)

Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
Zadný spojler z uhlíkových vlákien

ZABEZPEČENIE
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu

– imobilizér/senzor vniknutia do interiéru/alarm

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE
Digitálny tuner DAB, 12 reproduktorov
Lexus Premium Navigation

– 8" multiinformačný displej ovládaný systémom Remote Touch
– služby Lexus Connected Services, komplexný súbor online aplikácií
– vyspelý navigačný systém využívajúci technológiu SD kariet
– 2 USB porty a zástrčka AUX

Lexus Media Display
– 8" farebný centrálny multimediálny displej ovládaný ovládačom Remote Touch
– parkovací monitor s asistenčnými líniami

Optitrónové prístroje
Projekčný displej HUD
Volant so vstavaným ovládaním

– audiosystému/displeja/hlasovej regulácie/telefónu/ACC/LKA
Zásuvky 12 V, vpredu a vzadu

KOMFORT A POHODLIE
Ambientné LED osvetlenie
Analógové hodiny s GPS funkciou osvetlené LED diódami
Čalúnenie Alcantara
Elektronicky riadená klimatizácia
– dvojzónová
Frézované športové pedále a nožná opierka
Hlavové opierky predných a zadných sedadiel s reliéfnym logom F
Hliníkové ozdobné obloženie
Kožou obšitá páka voliča prevodovky
Pamäťová funkcia pre sedadlo vodiča, vonkajšie spätné zrkadlá a volant
Predné športové sedadlá

– elektricky nastaviteľné v 8 smeroch
– elektricky nastaviteľná bedrová opierka, v 2 smeroch (vodič)
– vyhrievané

Ľahké nastupovanie a vystupovanie
– pozdĺžne posúvanie sedadla vodiča/volantu s návratom do pôvodnej polohy

Súprava na opravu pneumatík
Športový kožou obšitý volant s logom F

– elektricky nastaviteľný v niekoľkých smeroch
– s pádlami pre manuálny režim radenia

Stierače so senzorom dažďa
Systém Active Sound Control
Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
Zadné sedadlá, pevné

– otvor pre uloženie dlhších predmetov
Zadná stredová lakťová opierka s úložnou priehradkou a držiakom nápojov



GS F cena s DPH 
Navyše k štandardnej výbave  92 400,- 
12,3" multiinformačný displej ovládaný systémom Remote Touch
Odmrazovanie čelného skla
Elektronický kartový kľúč

GS F TOP cena s DPH 
Navyše/odlišnosť voči výbave GS F 101 500,- 
Audiosystém Mark Levinson® Surround so 17 reproduktormi
Balík Blind Spot Monitor

– systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
– vonkajšie spätné zrkadlá, navyše s technológiou BSM
– systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)

Balík pre interiér
– čalúnenie zo semi-anilínovej kože
– vyhrievané a odvetrávané predné a zadné sedadlá
– elektronicky riadená klimatizácia, trojzónová
–  slnečné clony, zadné okno, elektrické ovládanie/okná zadných dverí, manuálne 

ovládanie
–  zadná stredová lakťová opierka s ovládaním audiosystému a vyhrievania zadných 

sedadiel
– vyhrievaný volant
– sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné

GS F TOP CARBON cena s DPH 
Navyše/odlišnosť voči výbave GS F TOP 102 100,- 
19" leštené kované kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 255/35 R19 (vpredu) a 275/35 R19 (vzadu)
Balík Carbon

– karbónové ozdobné obloženie interiéru
› dvere
› prístrojová doska
› odkladacia priehradka

VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 1 200,-

Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %

GS F

VYSVETLIVKY
ABS = protiblokovací brzdový systém
BAS = brzdový asistent
EBD = elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
EBC-R = elektronicky riadené brzdenie s rekuperáciou kinetickej energie
EPB = elektronická parkovacia brzda
EPS = elektronický posilňovač riadenia
TRC = protipreklzový systém
VSC = riadenie stability vozidla



TECHNICKÉ ÚDAJE GS F

Poznámka: Uvedené informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
*   Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú pri vozidle s európskou štandardnou výbavou za kontrolovaných podmienok v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS v aktuálnom znení. V prípade 

záujmu o ďalšie informácie alebo o kúpu vozidla s európskou štandardnou výbavou sa obráťte na svojho autorizovaného importéra Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu 
od nameraných hodnôt líšiť. Spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla ovplyvňuje spôsob vedenia vozidla a ďalšie faktory (napr. stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, 
namontovaná výbava, zaťaženie, počet cestujúcich atď.).

Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na www.lexus.sk.
Všetky uvedené cenové údaje sú len orientačné s platnosťou od 1. 11. 2015. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie 
zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Lexus. Lexus Czech & Slovak Republic (divízie spoločnosti Toyota Central Europe – Czech s. r. o.) si vyhradzuje právo kedykoľvek 
zmeniť akýkoľvek detail výbavy či cenu.
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

MAXIMÁLNY VÝKON SYSTÉMU
Výkon (k/kW) 477/351
MOTOR
Zdvihový objem (cm3)/valce/ventily 4 969/V8/32
Typ paliva benzín, 95 oktánov alebo viac
Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.) 477/351/7 100
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) 530/4 800 – 5 600
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Pohon zadných kolies
Prevodovka osemstupňová Sport Direct Shift
VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 270
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 4,6
EMISIE CO2*(g/km)
Emisná norma Euro 6
V meste 385
Mimo mesta 187
Kombinovaná prevádzka 260
SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)
V meste 16,6
Mimo mesta 8,1
Kombinovaná prevádzka 11,2

BRZDY
Vpredu kotúčové s vnútorným chladením
Vzadu kotúčové s vnútorným chladením
ZAVESENIE
Vpredu dvojité lichobežníkové
Vzadu Multi-link
RIADENIE
Typ hrebeňové
Otáčky (medzi úvraťami volantu) 2,84
Minimálny polomer otáčania (m) 5,6
HMOTNOSŤ (kg)
Celková hmotnosť 2 320
Pohotovostná hmotnosť vozidla (min. – max.) 1 790 – 1 865
OBJEMY (l)
Palivová nádrž 66
Batožinový priestor 520


