
LEXUS IS 200t/300h CENNÍK

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

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



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA IS 200t/IS 300h

AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A JAZDNÁ DYNAMIKA
Aktívne brzdové svetlá
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Integrované riadenie jazdnej dynamiky (VDIM)
Režim EV (Electric Vehicle) (IS 300h)
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Systémy ovládania brzdovej sústavy, jazdnej stability, riadenia a trakcie

– ABS, BAS, EBD, ECB alebo ECB-R (IS 300 h), EPB, EPS, TRC, VSC
Volič jazdných režimov

– ECO/NORMAL/SPORT

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
8 airbagov

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

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

ZABEZPEČENIE
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu

– imobilizér/senzor vniknutia do interiéru/alarm

EXTERIÉR
Xenónové svetlomety

– automatické nastavovanie výšky svetelného lúča a vysokotlakové ostrekovače
Elektroluminiscenčné diódy (LED)

– hmlové svetlo vzadu
– svetlá pre dennú prevádzku
– zadné združené svetlá

Hmlové svetlá vpredu
Podbehy kolies vzadu so špeciálnou technológiou lisovania lemov
„Samoopravný“ lak karosérie
Senzor svetla s funkciou „follow me home“ (pozdržané vypínanie svetlometov)
Štruktúra strechy spracovaná metódou laserového spájkovania
Tónované sklá s filtrom UV a tepelného žiarenia
Vonkajšie spätné zrkadlá

– elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
– integrované ukazovatele smeru a osvetlenie chodníka

Vodoodpudivé sklá okien predných dverí
16" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 205/55 R16

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE
4,2" farebný multiinformačný displej
Analógové hodiny osvetlené bielymi LED diódami
Dva vstupy USB a jeden vstup AUX
Dvojaké zobrazenie prístrojov (IS 300h)

– monitor tokov energie/otáčkomer
Lexus Media Display

– 7" centrálny displej s otočným ovládačom
– anténa pre tuner v zadnom okne
– audiosystém so 6 reproduktormi a s funkciou Gracenote®

– prehrávač CD/MP3/WMA
– príprava pre rozšírenie o navigačný systém
– tuner AM/FM
Optitrónové prístroje

Ovládacie prvky na volante pre
– audiosystém/displej/telefón/hlasové ovládanie

Systém Bluetooth® na pripojenie mobilného telefónu a prenosných prehrávačov

KOMFORT A POHODLIE
Akustický systém Active Sound Control (IS 300h)
Dekoračné osvetlenie interiéru LED diódami
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu
Núdzové náhradné koleso (IS 200t)
Osvetlený vstup
Súprava na opravu pneumatiky (IS 300h)
Stredová lakťová opierka a úložná schránka vpredu
Systém bezkľúčového štartovania Smart Start
Zásuvka 12 V
Zadné sedadlá delené a sklopné v pomere 60 : 40
Elektronicky riadená automatická klimatizácia

– dotykové, elektrostatické nastavovanie teploty
– filter vzduchu s režimom aktívneho odstraňovania peľu

Kožou obšitý trojramenný volant
– manuálne nastaviteľný v dvoch osiach
– pádla pre manuálne radenie

Páka voliča prevodovky obšitá kožou
Textilné čalúnenie sedadiel



ENTRY  cena s DPH
Navyše k štandardnej výbave  35 690,-
17" kolesá z ľahkej zliatiny
– pneumatiky 225/45 R17

Tempomat
Elektronicky riadená automatická klimatizácia
– dvojzónová
– s technológiou S-Flow

ENTRY PLUS  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave ENTRY  37 090,-
Vyhrievanie sedadiel vpredu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Platí pre IS 200t/IS 300h

VOLITEĽNÁ VÝBAVA  cena s DPH
Metalický lak  1 000,-

ENTRY  cena s DPH
Navyše k štandardnej výbave  36 350,-
Tempomat

ENTRY PLUS  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave ENTRY  37 690,-
Vyhrievanie sedadiel vpredu
Elektronicky riadená automatická klimatizácia
– dvojzónová
– s technológiou S-Flow

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

IS 200t ENTRY                     IS 300h ENTRY

Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



IS 200t EXECUTIVE       IS 300h EXECUTIVE
EXECUTIVE  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave ENTRY PLUS  38 520,-
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
Stierače čelného skla so senzorom dažďa
Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
Zadná parkovacia kamera

EXECUTIVE NAVI  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE  41 440,- 
Lexus Premium Navigation & Multimedia
8 reproduktorov
Audiosystém s digitálnym tunerom DAB
Dolby® Digital
Navigačný systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami

– digitálny model terénu/záznam prechádzanej trasy
– ekologická trasa/upozornenie na meranie rýchlosti
– internetové vyhľadávanie/Google Street View®/Panoramio®

– odoslanie trasy do vozidla/doprava on-line/dopravná situácia na trase
– upozornenie na vážne dopravné udalosti/QR kód cieľa cesty

Ovládač Remote Touch
Prehrávač DVD/CD/MP3/WMA
LED diódové predné svetlomety

EXECUTIVE NAVI SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  43 160,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

EXECUTIVE PLUS  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  43 750,-
Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná

– nastavovanie v 2 smeroch
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 8 smeroch

EXECUTIVE PLUS SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE PLUS  45 470,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

EXECUTIVE  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave ENTRY PLUS  39 950,-
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (s automatickou clonou)
Stierače čelného skla so senzorom dažďa
17" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 225/45 R17
Systém bezkľúčového nastupovania Smart Entry
Zadná parkovacia kamera

EXECUTIVE NAVI  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE  42 870,-
Lexus Premium Navigation & Multimedia
8 reproduktorov
Audiosystém s digitálnym tunerom DAB
Dolby® Digital
Navigačný systém Lexus Premium Navigation s internetovými službami

– digitálny model terénu/záznam prechádzanej trasy
– ekologická trasa/upozornenie na meranie rýchlosti
– internetové vyhľadávanie/Google Street View®/Panoramio®

– odoslanie trasy do vozidla/doprava on-line/dopravná situácia na trase
– upozornenie na vážne dopravné udalosti/QR kód cieľa cesty

Ovládač Remote Touch
Prehrávač DVD/CD/MP3/WMA
LED diódové predné svetlomety

EXECUTIVE NAVI SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  44 590,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

EXECUTIVE PLUS  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  45 180,-
Bedrová opierka vodiča elektricky nastaviteľná

– nastavovanie v 2 smeroch
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 8 smeroch

EXECUTIVE PLUS SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE PLUS  46 900,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

PLATÍ PRE IS 200t AJ IS 300h
VOLITEĽNÁ VÝBAVA  cena s DPH
Metalický lak  1 000,-
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné*  1 000,-

* Len v kombinácii s výbavou EXECUTIVE PLUS SAFETY
   Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



IS 200t F SPORT                     IS 300h F SPORT
F SPORT NAVI  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  43 970,-
18" kolesá z ľahkej zliatiny F SPORT

– pneumatiky 225/40 R18 vpredu a 255/35 R18 vzadu
Športové sedadlá F SPORT vpredu

– textilné čalúnenie kombinované so syntetickou kožou Tahara
Vonkajšie štylistické prvky F SPORT

– aerodynamicky zdokonalený predný nárazník
– agresívnejší dizajn „vretenovitej“ masky chladiča
– logá F SPORT na bokoch vozidla
– mriežka masky chladiča so špeciálnou štruktúrou v tvare písmena L

Vnútorné štylistické prvky F SPORT
– hliníkové prahové lišty s nápisom LEXUS, vpredu
– ozdobné obloženie interiéru – imitácia strieborného brúseného kovu
– volant a páka voliča obšité perforovanou kožou
– volant s reliéfnym logom F SPORT

Vŕtané hliníkové športové pedále
LED diódové predné hmlové svetlá F SPORT

F SPORT NAVI LEATHER  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave F SPORT NAVI  47 810,-
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 8 smeroch
– s pamäťou pre 3 nastavenia (iba vodič)
– s vyhrievaním a ventiláciou

Systém sledovania slepého uhla
Vonkajšie spätné zrkadlá

– automaticky elektricky sklopné
– elektrochromatické (s automatickou clonou)
– s pamäťou pre 3 nastavenia

F SPORT NAVI TOP  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave F SPORT NAVI LEATHER  50 920,-
Elektronický kartový kľúč
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
Balík Mark Levinson Premium Audio
12-kanálový digitálny zosilňovač triedy D
Systém 5.1 Surround
Zábavný systém Mark Levinson Premium Surround s 15 reproduktormi

 

F SPORT NAVI  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE NAVI  46 450,-
18" kolesá z ľahkej zliatiny F SPORT

– pneumatiky 225/40 R18 vpredu a 255/35 R18 vzadu
Športové sedadlá F SPORT vpredu

– textilné čalúnenie kombinované so syntetickou kožou Tahara
Vonkajšie štylistické prvky F SPORT

– aerodynamicky zdokonalený predný nárazník
– agresívnejší dizajn „vretenovitej“ masky chladiča
– logá F SPORT na bokoch vozidla
– mriežka masky chladiča so špeciálnou štruktúrou v tvare písmena L

Vnútorné štylistické prvky F SPORT
– hliníkové prahové lišty s nápisom LEXUS, vpredu
– ozdobné obloženie interiéru – imitácia strieborného brúseného kovu
– volant a páka voliča obšité perforovanou kožou
– volant s reliéfnym logom F SPORT

Vŕtané hliníkové športové pedále
LED diódové predné hmlové svetlá F SPORT
Adaptívne odpruženie AVS (Adaptive Variable Suspension) (iba IS 300h)

F SPORT NAVI LEATHER  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave F SPORT NAVI  50 290,-
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 8 smeroch
– s pamäťou pre 3 nastavenia (iba vodič)
– s vyhrievaním a ventiláciou

Systém sledovania slepého uhla
Vonkajšie spätné zrkadlá

– automaticky elektricky sklopné
– elektrochromatické (s automatickou clonou)
– s pamäťou pre 3 nastavenia

F SPORT NAVI TOP  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave F SPORT NAVI LEATHER  53 400,-
Elektronický kartový kľúč
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
Balík Mark Levinson Premium Audio
12-kanálový digitálny zosilňovač triedy D
Systém 5.1 Surround
Zábavný systém Mark Levinson Premium Surround s 15 reproduktormi

PLATÍ PRE IS 200t/IS 300h
VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak  1 000,-
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné*  1 000,-*Len v kombinácii s výbavou F SPORT NAVI TOP

  Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



LUXURY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE PLUS  48 570,-
18" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 225/40 R18 vpredu a 255/35 R18 vzadu
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– s pamäťou pre 3 nastavenia (iba vodič)
– s vyhrievaním a ventiláciou
– nastavovanie v 8 smeroch

Zábavný systém Mark Levinson® Premium Surround
– 12-kanálový digitálny zosilňovač triedy D
– 15 reproduktorov Mark Levinson
– digitálny tuner DAB
– Dolby® Digital
– prehrávač DVD/CD/MP3/WMA
– systém 5.1 Surround

Vonkajšie spätné zrkadlá
– automaticky elektricky sklopné
– elektrochromatické (s automatickou clonou)
– s pamäťou pre 3 nastavenia

Systém sledovania slepého uhla
Volant elektricky nastaviteľný v 4 smeroch

– s pamäťou pre 3 nastavenia
– s vyhrievaním

Elektronický kartový kľúč
Elektricky ovládaná slnečná clona zadného okna
Voľba z 3 vzorov ozdobného dreveného obloženia interiéru

LUXURY SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave LUXURY  50 270,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

PLATÍ PRE IS 200t/IS 300h
VOLITEĽNÁ VÝBAVA  cena s DPH
Metalický lak  1 000,-
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné*  1 000,-

LUXURY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE PLUS  50 000,-
18" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 225/40 R18 vpredu a 255/35 R18 vzadu
Kožené čalúnenie sedadiel
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

– s pamäťou pre 3 nastavenia (iba vodič)
– s vyhrievaním a ventiláciou
– nastavovanie v 8 smeroch

Zábavný systém Mark Levinson® Premium Surround
– 12-kanálový digitálny zosilňovač triedy D
– 15 reproduktorov Mark Levinson
– digitálny tuner DAB
– Dolby® Digital
– prehrávač DVD/CD/MP3/WMA
– systém 5.1 Surround

Vonkajšie spätné zrkadlá
– automaticky elektricky sklopné
– elektrochromatické (s automatickou clonou)
– s pamäťou pre 3 nastavenia

Systém sledovania slepého uhla
Volant elektricky nastaviteľný v 4 smeroch

– s pamäťou pre 3 nastavenia
– s vyhrievaním

Elektronický kartový kľúč
Elektricky ovládaná slnečná clona zadného okna
Voľba z 3 vzorov ozdobného dreveného obloženia interiéru

LUXURY SAFETY  cena s DPH
Navyše/odlišnosť voči výbave LUXURY  51 700,-
Adaptívny tempomat (ACC)
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Prednárazový bezpečnostný systém (PCS) s mikrovlnným radarom
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

* Len v kombinácii s výbavou LUXURY SAFETY
   Vyššie uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %

IS 200t LUXURY        IS 300h LUXURY 



TECHNICKÉ ÚDAJE IS 200t

Poznámka: Uvedené informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
1   Hodnoty pre model IS 200t sa líšia podľa rozmeru kolies z ľahkej zliatiny. Prvá hodnota platí so 17" kolesami z ľahkej zliatiny, druhá s 18" kolesami z ľahkej zliatiny.
*   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 sa 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 atd.).

Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na www.lexus.sk.
Všetky uvedené cenové údaje sú len orientačné s platnosťou od 1. 8. 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) 245/180

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)/valce/ventily 1 998/L4/16
Rozvodový mechanizmus Dual VVT-i
Typ paliva Benzín, 95 oktánov alebo viac
Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.) 245/180/5 800
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) 350/1650–4400

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Pohon Zadných kolies

Prevodovka Osemstupňová automatická Sport  
Direct Shift

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 230
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 7

EMISIE CO2* (g/km)
Emisná norma Euro 6 
Kombinovaná prevádzka 162/1671 

SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)
Kombinovaná prevádzka 7,0/7,21

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
(stopový/obrysový) (m) 5,2

HMOTNOSŤ (kg)
Celková hmotnosť 2 125
Pohotovostná hmotnosť vozidla (min. – max.) 1 590 - 1 680
KOEFICIENT ODPORU VZDUCHU
Cx 0,28

OBJEMY (l)
Palivová nádrž 66
Batožinový priestor 480



TECHNICKÉ ÚDAJE IS 300h

1 Prvá hodnota platí pre IS 300h Eco so 16" kolesami z ľahkej zliatiny. Druhá hodnota platí pre všetky ostatné verzie IS 300h.
2 Hodnoty pre IS 300h sa líšia podľa stupňa výbavy a rozmeru kolies z ľahkej zliatiny. Prvá hodnota platí pre IS 300h Eco so 16" kolesami z ľahkej zliatiny. Ostatné hodnoty sa vzťahujú na všetky ostatné stupne výbavy  
IS 300h a líšia sa podľa rozmeru kolies z ľahkej zliatiny. Druhá hodnota platí so 16" kolesami z ľahkej zliatiny. Tretia hodnota platí so 17“ kolesami z ľahkej zliatiny. Štvrtá hodnota platí s 18“ kolesami z ľahkej zliatiny.
3 Neplatí pre IS 300h Eco. Platí pre všetky ostatné stupne výbavy IS 300h a IS 300h Eco s voliteľným ťažným zariadením.
* 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 sa 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 atd.).
Poznámka: Ďalšie technické údaje vrátane všetkých aktualizácií nájdete na www.lexus.sk.
Všetky uvedené cenové údaje sú len orientačné s platnosťou od 1. 8. 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) 223/164

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)/valce/ventily 2 494/L4/16
Rozvodový mechanizmus Dual VVT-i
Typ paliva Benzín, 95 oktánov alebo viac
Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.) 181/133/6 000
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) 221/4 200 - 5 400

ELEKTROMOTOR
Typ AC Synchrónny, permanentný magnet
Maximálny výkon (k/kW) 143/105
Maximálny krútiaci moment (Nm) 300

HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR
Typ Nikel-metal hydridový (Ni-MH)
Počet článkov/menovité napätie (V) 192/650

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Pohon Zadných kolies

Prevodovka
Elektronicky riadená prevodovka  
s plynulo premenlivým prevodom 
(E-CVT)

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 200
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 8,3/8,41

EMISIE CO2* (g/km)
Emisná norma Euro 6 
Kombinovaná prevádzka 97/99/101/1072 

SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)
Kombinovaná prevádzka 4,2/4,3/4,4/4,62

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
(stopový/obrysový) (m) 5,2

HMOTNOSŤ (kg)
Celková hmotnosť 2 130/2 1451

Pohotovostná hmotnosť vozidla (min. – max.) 1 620 – 1 680/1 7201

Najvyššia prípustná hmotnosť prívesu
brzdeného/nebrzdeného 750/7503

KOEFICIENT ODPORU VZDUCHU
Cx 0,25/0,261

OBJEMY (l)
Palivová nádrž 66
Batožinový priestor 450


