
AktívnA bezpečnosť A dynAmikA jAzdy
ABS (protiblokovací systém bŕzd)
AVS (adaptívne odpruženie)
EBD (elektronické rozdeľovanie brzdnej sily)
EBS (signalizácia núdzového brzdenia)
ECB (elektronicky riadené brzdenie)
EPB (elektronická parkovacia brzda)
EPS (elektrický posilňovač riadenia)
HAC (asistent rozjazdu do kopca)
Pneumatické odpruženie
TPWS (systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách)
TRC (protipreklzový systém)
VDIM (integrované riadenie dynamiky vozidla)
VSC (riadenie stability vozidla)

pAsívnA bezpečnosť
Celkovo až 10 airbagov 1

–  pre vodiča a spolujazdca vpredu; priebežné bočné hlavové airbagy po celej dĺžke 
interiéru na ľavej a pravej strane; kolenné airbagy pre vodiča a spolujazdca vpredu 
bočné airbagy vzadu

Predpínače bezpečnostných pásov na predných a zadných sedadlách
Úchyty ISOFIX na vonkajších zadných sedadlách
Vypínanie airbagu pre spolujazdca vpredu
Zvukové a vizuálne upozornenie na nezapnutý bezpečnostný pás na predných sedadlách

exteriér
Aktívne brzdové svetlá
Determálne tmavo tónované sklo s UV filtrom
Hmlové svetlá vpredu a vzadu
LED diódy

– svetlomety pre denné svietenie
– zadné združené svetlá

Ostrekovače svetlometov
Senzor svetla s funkciou „follow me home”
Stierače s dažďovým senzorom
Vonkajšie spätné zrkadlá

– elektricky nastaviteľné a vyhrievané
– elektrochromatické (samostmievacie)
– integrované smerové svetlá a osvetlenie priestoru pri dverách

zAbezpečenie
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu

– imobilizér/senzor vniknutia/poplašné zariadenie

AUdio, komUnikÁCiA A inFormÁCie
Analógové hodiny

– podsvietenie bielou LED diódou
– funkcia GPS

Balík navigačný systém
–  farebný multifunkčný displej LCD s uhlopriečkou 12,3” ovládaný systémom  

Remote Touch
– navigačný systém s pevným diskom s dynamickým vedením trasy DRG
–  menu pre ovládanie rôznych systémov vozidla, napr. audiosystém/klimatizácia/

palubný počítač
– grafický parkovací asistent

Dvojfarebné osvetlenie prístrojov (modré/červené)
Farebný multifunkčný displej s uhlopriečkou 5,8”
Konektor AUX a USB port
Multifunkčný volant

– audiosystém/displej/telefón/hlasové ovládanie
Optitrónové prístroje
Pripojenie Bluetooth® pre mobilné telefóny a audioprehrávače
Tuner DAB/vstavaný prehrávač CD/DVD

komFort A poHodLie
Automatické dovieranie veka batožinového priestoru
Dynamické dekoračné osvetlenie interiéru s LED diódami
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu – expresná funkcia
Kožou obšitá páka voliča prevodovky
Ľahké nastupovanie a vystupovanie

– sedadlo vodiča/volant s funkciou odsunutia/návratu do pôvodnej polohy
Osvetlený vstup
Parkovacie senzory, vpredu a vzadu
Smerové svetlá s funkciou trojnásobného zablikania
Stredová lakťová opierka a odkladacia schránka vpredu
Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry and Start
Tempomat
Volič jazdných režimov (ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+)
Spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)

ŠtAndArdnÁ výbAvA Ls

LexUs Ls Cenník

1  8 štandardne pre LS 460, LS 600h; 10 štandardne pre LS 600h L.
predĺžená záruka LexUs 1 999 €
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



Ls 460 74 917,- | 89 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls voLiteľnÁ výbAvA

Ls 460

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

18” kolesá z ľahkej zliatiny, 10-lúčový dizajn
– pneumatiky 235/50 R18
– súprava na opravu poškodenej pneumatiky/plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny

Elektronicky riadená automatická klimatizácia
– dvojzónová/technológia nanoe®

Kožené čalúnenie s dreveným ozdobným obložením
Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 16 smeroch (vodič)/nastavovanie v 12 smeroch (spolujazdec)
–  bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch (vodič)/bedrová opierka nastaviteľná  

v 2 smeroch (spolujazdec)
– pamäťová funkcia pre 3 nastavenia (vodič a spolujazdec)
– vyhrievané a odvetrávané (vodič a spolujazdec)
– nastaviteľná dĺžka sedačky (vodič)

Slnečná clona
– zadné okno, elektrické ovládanie

Stredová lakťová opierka vzadu
– odkladacia schránka a držiak na nápoje
– otvor do batožinového priestoru

Trojramenný volant s dreveným vencom
– elektricky všestranne nastaviteľný, vyhrievaný

Ukazovateľ ekologickej jazdy ECO
Bi-xenónové svetlomety

– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča s výsuvnými ostrekovačmi
– adaptívne predné svetlomety (I-AFS)

Zadné sedadlá, vyhrievané

voLiteľnÁ výbAvA
METALICKÝ LAK  1 167,- | 1 400,-
OZDOBNé OBLOžENIE bez príplatku
AUDIOSYSTéM MARK LEVINSON® 2 000,- | 2 400,- 
Reference Surround, 19 reproduktorov
LED DIÓDOVé SVETLOMETY 1083,- | 1300,-

– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča 
- adaptívny natáčací systém (I-AFS) 
- adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)

ELEKTRICKY OVLáDANé STREšNé OKNO 1 167,- | 1 400,-
ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-
PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS) 3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

ZáBAVNý SYSTéM PRE ZADNé SEDADLá 1 7 500,- | 9 000,- 
Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktormi
Elektricky ovládané strešné okno
Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” sklopným farebným displejom

– prehrávač diskov DVD a Blu-ray®, diaľkové ovládanie, čítačka pamäťových kariet SD

BALÍK PRE ZADNé SEDADLá 2 5 333,- | 6 400,- 
18” kolesá z ľahkej zliatiny, 5 dvojitých lúčov, ráfik s dutými komorami

– pneumatiky 235/50 R18
Bočné airbagy vzadu
štvorzónová klimatizácia

– funkcia „Správca klímy”
– zlepšená zadná klimatizácia
– chladená schránka
– samostatné udržiavanie teploty, vľavo a vpravo
– slnečné clony, elektricky ovládané pre okná zadných dverí

Multifunkčná sklopná stredová lakťová opierka vzadu
– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a clonu
– žiadny otvor do batožinového priestoru

Zadné sedadlá (vľavo a vpravo)
– klimatizované
– elektricky nastaviteľné s pamäťou
– masáž v bedrovej oblasti, elektricky ovládaná
– opierky hlavy s nastaviteľnými vankúšmi
– bedrová opierka nastaviteľná v 2 smeroch

BALÍK PRE INTERIéR 1 1 667,- | 2 000,- 
Drevené obloženie stredovej konzoly
Lakťová opierka vpredu potiahnutá semi-anilínovou kožou
Predné sedadlá, doplnková výbava

– nastaviteľná opierka pre lýtka (spolujazdec)
Sedadlá čalúnené semi-anilínovou kožou
Slnečné clony vodiča a spolujazdca potiahnuté Alcantarou®

Strop čalúnený Alcantarou®

Strešné stĺpiky A a B potiahnuté Alcantarou®

Trojramenný volant s dreveným vencom s kožou obšitým stredom

POKROčILý PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý 7 667,- | 9 200,- 
SYSTéM (APCS) S NOčNýM VIDENÍM 1 
(obsahuje všetky prvky PCS)
Adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Displej systému nočného videnia
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkom infračervenom spektre NIR

– detekujú chodcov, dokonca aj v noci
Predné sedadlá (WIL) s aktívnymi opierkami hlavy na zníženie rizika poranenia krčnej chrbtice
Systém na sledovanie pozornosti vodiča
Zadný prednárazový bezpečnostný systém

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 1  Len v kombinácii s Balíkom pre zadné sedadlá.
2  Len v kombinácii s Balíkom pre interiér a Zábavným systémom pre zadné sedadlá.



Elektronicky riadená automatická klimatizácia
– dvojzónová/technológia nanoe®

Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 16 smeroch (vodič)/nastavovanie v 12 smeroch (spolujazdec)
–  bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch (vodič)/bedrová opierka nastaviteľná  

v 2 smeroch (spolujazdec)
– pamäťová funkcia pre 3 nastavenia (vodič a spolujazdec)
– vyhrievané a odvetrávané (vodič a spolujazdec)
– nastaviteľná dĺžka sedačky (vodič)

– Súprava na opravu poškodenej pneumatiky/plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny
Slnečná clona

– zadné okno, elektrické ovládanie
Stredová lakťová opierka vzadu

– odkladacia schránka a držiak na nápoje
– otvor do batožinového priestoru

Ukazovateľ ekologickej jazdy ECO
Bi-xenónové svetlomety

– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča s výsuvnými ostrekovačmi
– adaptívne predné svetlomety (I-AFS)

Zadné sedadlá, vyhrievané

výbAvA F sport
19” kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT

– brzdy Brembo® (LS 460)
– pneumatiky 245/45 R19

Vonkajšie štylistické prvky F SPORT
– predný a zadný nárazník
– voštinová vretenovitá maska chladiča/bočné logá
– predné hmlové svetlá exkluzívne pre F SPORT

Vnútorné štylistické prvky F SPORT
– hliníkové ozdobné obloženie/čierne čalúnenie stropu
– vŕtané hliníkové pedále/unikátne prahové lišty
– čalúnenie perforovanou kožou exkluzívne pre verzie F SPORT
– volant a hlavica páky voliča prevodovky obšité perforovanou kožou

METALICKÝ LAK  1 167,- | 1 400,-

AUDIOSYSTéM MARK LEVINSON® 2 000,- | 2 400,- 
Reference Surround, 19 reproduktorov

LED DIÓDOVé SVETLOMETY 1083,- | 1300,-
– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča 
- adaptívny natáčací systém (I-AFS) 
- adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)

ELEKTRICKY OVLáDANé STREšNé OKNO 1 167,- | 1 400,-

ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-

PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS) 3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK PRE INTERIéR F SPORT 833,- | 1 000,- 
Slnečné clony vodiča a spolujazdca potiahnuté Alcantarou®

Strop čalúnený Alcantarou®

Strešné stĺpiky A a B potiahnuté Alcantarou®

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 

Ls 460 F sport 79 917,- | 95 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls voLiteľnÁ výbAvA

Ls 460 F sport 

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.



Ls 460 AWd  78 250,- | 93 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls voLiteľnÁ výbAvA

Ls 460 AWd 

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

18” kolesá z ľahkej zliatiny, 10-lúčový dizajn
– pneumatiky 235/50 R18
– súprava na opravu poškodenej pneumatiky/plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny

Elektronicky riadená automatická klimatizácia
– dvojzónová/technológia nanoe®

Kožené čalúnenie s dreveným ozdobným obložením
Prémiový audiosystém s 10 reproduktormi
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 16 smeroch (vodič)/nastavovanie v 12 smeroch (spolujazdec)
–  bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch (vodič)/bedrová opierka nastaviteľná  

v 2 smeroch (spolujazdec)
– pamäťová funkcia pre 3 nastavenia (vodič a spolujazdec)
– vyhrievané a odvetrávané (vodič a spolujazdec)
– nastaviteľná dĺžka sedačky (vodič)

Slnečná clona
– zadné okno, elektrické ovládanie

Stály pohon všetkých kolies (AWD)
Stredová lakťová opierka vzadu

– odkladacia schránka a držiak na nápoje
– otvor do batožinového priestoru

Trojramenný volant s dreveným vencom
– elektricky všestranne nastaviteľný, vyhrievaný

Ukazovateľ ekologickej jazdy ECO
Bi-xenónové svetlomety

– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča s výsuvnými ostrekovačmi
– adaptívne predné svetlomety (I-AFS)

Zadné sedadlá, vyhrievané

voLiteľnÁ výbAvA
METALICKÝ LAK 1 167,- | 1 400,-

OZDOBNé OBLOžENIE bez príplatku

AUDIOSYSTéM MARK LEVINSON® 2 000,- | 2 400,- 
Reference Surround, 19 reproduktorov

LED DIÓDOVé SVETLOMETY 1083,- | 1300,-
– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča 
- adaptívny natáčací systém (I-AFS) 
- adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)

ELEKTRICKY OVLáDANé STREšNé OKNO 1 167,- | 1 400,-

ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-

PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS) 3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

ZáBAVNý SYSTéM PRE ZADNé SEDADLá 1 7 500,- | 9 000,- 
Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktormi
Elektricky ovládané strešné okno
Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” sklopným farebným displejom

– prehrávač diskov DVD a Blu-ray®, diaľkové ovládanie, čítačka pamäťových kariet SD

BALÍK PRE ZADNé SEDADLá 2 5 333,- |  6 400,- 
18” kolesá z ľahkej zliatiny, 5 dvojitých lúčov, ráfik s dutými komorami

– pneumatiky 235/50 R18
Bočné airbagy vzadu
štvorzónová klimatizácia

– funkcia „Správca klímy”
– zlepšená zadná klimatizácia
– chladená schránka
– samostatné udržiavanie teploty, vľavo a vpravo
– slnečné clony, elektricky ovládané pre okná zadných dverí

Multifunkčná sklopná stredová lakťová opierka vzadu
– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a clonu
– žiadny otvor do batožinového priestoru

Zadné sedadlá (vľavo a vpravo)
– klimatizované
– elektricky nastaviteľné s pamäťou
– masáž v bedrovej oblasti, elektricky ovládaná
– opierky hlavy s nastaviteľnými vankúšmi
– bedrová opierka nastaviteľná v 2 smeroch

BALÍK PRE INTERIéR 1 1 667,- | 2 000,- 
Drevené obloženie stredovej konzoly
Lakťová opierka vpredu potiahnutá semi-anilínovou kožou
Predné sedadlá, doplnková výbava

– nastaviteľná opierka pre lýtka (spolujazdec)
Sedadlá čalúnené semi-anilínovou kožou
Slnečné clony vodiča a spolujazdca potiahnuté Alcantarou®

Strop čalúnený Alcantarou®

Strešné stĺpiky A a B potiahnuté Alcantarou®

Trojramenný volant s dreveným vencom s kožou obšitým stredom, vyhrievaný

POKROčILý PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý 7 667,- | 9 200,- 
SYSTéM (APCS) S NOčNýM VIDENÍM 1 
(obsahuje všetky prvky PCS)
Adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Displej systému nočného videnia
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkom infračervenom spektre NIR

– detekujú chodcov, dokonca aj v noci
Predné sedadlá (WIL) s aktívnymi opierkami hlavy na zníženie rizika poranenia krčnej chrbtice
Systém na sledovanie pozornosti vodiča
Zadný prednárazový bezpečnostný systém

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 1   Len v kombinácii s Balíkom pre zadné sedadlá. 
2  Len v kombinácii s Balíkom pre interiér a Zábavným systémom pre zadné sedadlá.

– 



Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

19” kolesá z ľahkej zliatiny, 15-lúčový dizajn
– pneumatiky 245/45 R19
–  súprava na opravu poškodenej pneumatiky/plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej 

zliatiny
– brzdy Brembo®

Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktormi
Duálne prístroje

– ukazovateľ hybridného systému/otáčkomer
Elektronicky riadená klimatizácia

– dvojzónová/technológia nanoe®

– funkcia „Správca klímy”
Kožené čalúnenie s dreveným ozdobným obložením
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné

–  nastavovanie v 16 smeroch (vodič)/nastavovanie v 12 smeroch (spolujazdec)
–  bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch (vodič)/bedrová opierka nastaviteľná  

v 2 smeroch (spolujazdec)
– pamäťová funkcia pre 3 nastavenia (vodič a spolujazdec)
– vyhrievané a odvetrávané (vodič a spolujazdec)

Režim EV (Electric Vehicle)
Slnečná clona

– zadné okno, elektrické ovládanie
Stredová lakťová opierka vzadu

– odkladacia schránka a držiak na nápoje
– žiadny otvor do batožinového priestoru

LED diódové predné svetlomety
– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča
– adaptívny natáčací systém (I-AFS)
– adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)

Trojramenný volant s dreveným vencom
– elektricky všestranne nastaviteľný

Zadné sedadlá, vyhrievané

voLiteľnÁ výbAvA
METALICKÝ LAK 1 167,- | 1 400,-

OZDOBNé OBLOžENIE bez príplatku

19” KOLESá Z ĽAHKEj ZLIATINY (245/45 R19) 500,- | 600,- 
7 dvojitých lúčov, ráfik s dutými komorami

ELEKTRICKY OVLáDANé STREšNé OKNO 1 167,- | 1 400,-

ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-

PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS) 3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

VYHRIEVANý DREVENý VOLANT 333,- | 400,-

ZáBAVNý SYSTéM PRE ZADNé SEDADLá 1 4 333,- | 5 200,- 
Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” sklopným farebným displejom
prehrávač diskov DVD a Blu-ray®, diaľkové ovládanie, čítačka pamäťových kariet SD

BALÍK PRE ZADNé SEDADLá 2 6 500,- | 7 800,- 
Bočné airbagy vzadu
štvorzónová klimatizácia

– klimatizácia so snímaním teploty tela (prostredníctvom infračerveného senzora)
– funkcia „Správca klímy”
– zlepšená zadná klimatizácia
– samostatné udržiavanie teploty, vľavo a vpravo
– slnečné clony, elektricky ovládané pre okná zadných dverí

Multifunkčná sklopná stredová lakťová opierka vzadu
– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a clonu
– žiadny otvor do batožinového priestoru

Predné sedadlá, doplnková výbava
– nastaviteľná opierka pre lýtka (spolujazdec)

Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné
Zadné sedadlá (vľavo a vpravo)

– klimatizované
– elektricky nastaviteľné s pamäťou
– masáž v bedrovej oblasti, elektricky ovládaná
– opierky hlavy s nastaviteľnými vankúšmi
– bedrová opierka nastaviteľná v 2 smeroch

BALÍK PRE INTERIéR 1 1 667,- | 2 000,-
Lakťová opierka vpredu potiahnutá semi-anilínovou kožou
Sedadlá čalúnené semi-anilínovou kožou
Slnečné clony vodiča a spolujazdca potiahnuté Alcantarou®

Strop čalúnený Alcantarou®

Strešné stĺpiky A a B potiahnuté Alcantarou®

Trojramenný volant s vencom v kombinácii drevo/koža, vyhrievaný

BALÍK PRE PALUBNÚ DOSKU 1 3 667,- | 4 400,-
Kožou obšitá lakťová opierka vo výplniach dverí
Kožou obšitá palubná doska a výplne dverí
Kožou obšité veko schránky pred spolujazdcom

POKROčILý PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý 7 333,- | 8 800,-
SYSTéM (APCS) S NOčNýM VIDENÍM 1

(obsahuje všetky prvky PCS)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Displej systému nočného videnia
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkom infračervenom spektre NIR

detekujú chodcov, dokonca aj v noci
Predné sedadlá (WIL) s aktívnymi opierkami hlavy na zníženie rizika poranenia krčnej chrbtice
Systém na sledovanie pozornosti vodiča
Zadný prednárazový bezpečnostný systém

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 

Ls 600h  89 083,- | 106 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls voLiteľnÁ výbAvA

Ls 600h 

1   Len v kombinácii s Balíkom pre zadné sedadlá.
2  Len v kombinácii s Balíkom pre interiér a Zábavným systémom pre zadné sedadlá.



Ls 600h F sport  94 083,- | 112 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls voLiteľnÁ výbAvA

Ls 600h F sport 

Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

Audiosystém Mark Levinson® Reference Surround s 19 reproduktormi
Duálne prístroje

– ukazovateľ hybridného systému/otáčkomer
Elektronicky riadená klimatizácia

– dvojzónová/technológia nanoe®

– funkcia „Správca klímy”
Predné sedadlá, elektricky nastaviteľné

– nastavovanie v 16 smeroch (vodič)/nastavovanie v 12 smeroch (spolujazdec)
–  bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch (vodič)/bedrová opierka nastaviteľná 

v 2 smeroch (spolujazdec)
– pamäťová funkcia pre 3 nastavenia (vodič a spolujazdec)
– vyhrievané a odvetrávané (vodič a spolujazdec)

Režim EV (Electric Vehicle)
Súprava na opravu poškodenej pneumatiky/plnohodnotné náhradné koleso z ľahkej zliatiny
Slnečná clona

– zadné okno, elektrické ovládanie
Stredová lakťová opierka vzadu

– odkladacia schránka a držiak na nápoje 
– žiadny otvor do batožinového priestoru

LED diódové predné svetlomety
– automatické udržiavanie stálej výšky svetelného lúča
– adaptívny natáčací systém (I-AFS)
– adaptívne ovládanie diaľkových svetlometov (AHS)

Zadné sedadlá, vyhrievané

výbAvA F sport
19” kované hliníkové kolesá, dizajn F SPORT

– brzdy Brembo® 
– pneumatiky 245/45 R19

Aktívne stabilizátory
Vonkajšie štylistické prvky F SPORT

– predný a zadný nárazník
– voštinová vretenovitá maska chladiča/bočné logá
– predné hmlové svetlá exkluzívne pre F SPORT

Vnútorné štylistické prvky F SPORT
– hliníkové ozdobné obloženie/čierne čalúnenie stropu
– vŕtané hliníkové pedále/unikátne prahové lišty
– čalúnenie perforovanou kožou exkluzívne pre verzie F SPORT
– volant a hlavica páky voliča prevodovky obšité perforovanou kožou

METALICKÝ LAK 1 167,- | 1 400,-

ELEKTRICKY OVLáDANé STREšNé OKNO 1 167,- | 1 400,-

ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-

PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS) 3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

VYHRIEVANý VOLANT 333,- | 400,- 
obšitý perforovanou kožou F SPORT

BALÍK PRE INTERIéR F SPORT  833,- | 1 000,-
Slnečné clony vodiča a spolujazdca potiahnuté Alcantarou®

Strop čalúnený Alcantarou®

Strešné stĺpiky A a B potiahnuté Alcantarou®

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 



Vyššie uvedené ceny sú v EUR bez DPH | v EUR s DPH 20 %.

Bočné airbagy vzadu
štvorzónová klimatizácia

– funkcia „Správca klímy”
– zlepšená zadná klimatizácia
– samostatné udržiavanie teploty, vľavo a vpravo
– slnečné clony, elektricky ovládané pre okná zadných dverí

Semi-anilínové kožené čalúnenie
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné
Slnečné clony a strešné stĺpiky potiahnuté Alcantarou
Strop čalúnený Alcantarou
Stredová lakťová opierka vzadu, prídavné funkcie

– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a slnečnú clonu 
– žiadny otvor do batožinového priestoru

Trojramenný volant s vencom v kombinácii drevo/koža
– elektricky všestranne nastaviteľný

Zadné sedadlá (vľavo a vpravo)
– klimatizované a elektricky nastaviteľné s pamäťou
– masáž v bedrovej oblasti, elektricky ovládaná
– opierky hlavy s nastaviteľnými vankúšmi
– bedrová opierka nastaviteľná v 2 smeroch

Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” farebným displejom
– prehrávač diskov DVD a Blu-ray®

– diaľkové ovládanie
– čítačka pamäťových kariet SD

voLiteľnÁ výbAvA
METALICKÝ LAK 1 167,- | 1 400,-

OZDOBNé OBLOžENIE bez príplatku

19” KOLESá Z ĽAHKEj ZLIATINY (245/45 R19) 500,- | 600,- 
7 dvojitých lúčov, ráfik s dutými komorami

ELEKTRONICKý KARTOVý KĽÚč 333,- | 400,-

PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý SYSTéM (PCS)  3 500,- | 4 200,- 
Adaptívny tempomat (ACC)
Mikrovlnný radar
Prednárazové bezpečnostné pásy
Prednárazový brzdový asistent
Systém sledovania slepého uhla 
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

BALÍK DRIVER ASSIST 1000,- | 1200,-
Systém sledovania slepého uhla
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom

 

VYHRIEVANý VOLANT v kombinácii drevo/koža 333,- | 400,-

RELAXAčNý BALÍK PRE ZADNé SEDADLá 5 333,- | 6 400,- 
(štvormiestna verzia)
Airbag v sedadle
Fixná stredová konzola vzadu

– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a clonu
– stolík s dreveným obložením, nastaviteľný a sklopný

Zadné sedadlo (vpravo)
– elektricky nastaviteľný sklon opierky nohy
– opierka hlavy na sedadle spolujazdca vpredu, elektricky sklopná
– diaľkové ovládanie relaxačného systému pre zadné sedadlo (masážna funkcia)

Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” sklopným farebným displejom
– prehrávač diskov DVD a Blu-ray®

– diaľkové ovládanie 
– čítačka pamäťových kariet SD 

RELAXAčNý BALÍK PRE ZADNé SEDADLá 5 333,- | 6 400,- 
(päťmiestna verzia)
Airbag v sedadle
Multifunkčná sklopná stredová lakťová opierka vzadu

– ovládacie prvky pre klimatizáciu, audiosystém, sedadlá a clonu
Zadné sedadlo (vpravo)

– elektricky nastaviteľný sklon opierky nohy
– opierka hlavy na sedadle spolujazdca vpredu, elektricky sklopná 
– diaľkové ovládanie relaxačného systému pre zadné sedadlo (masážna funkcia)

Zábavný systém pre zadné sedadlá s 9” farebným displejom umiestneným na konzole
– prehrávač diskov DVD a Blu-ray®

– diaľkové ovládanie
– čítačka pamäťových kariet SD

BALÍK PRE PALUBNÚ DOSKU 1 3 667,- | 4 400,-
Kožou obšitá lakťová opierka vo výplniach dverí
Kožou obšitá palubná doska a výplne dverí
Kožou obšité veko schránky pred spolujazdcom 

POKROčILý PREDNáRAZOVý BEZPEčNOSTNý 7 333,- | 8 800,- 
SYSTéM (APCS) S NOčNýM VIDENÍM
(obsahuje všetky prvky PCS)
Asistent pre jazdu v jazdnom pruhu (LKA)
Displej systému nočného videnia
Mikrovlnný radar, stereokamera a projektory v blízkom infračervenom spektre NIR

– detekujú chodcov, dokonca aj v noci
Predné sedadlá (WIL) s aktívnymi opierkami hlavy na zníženie rizika poranenia krčnej chrbtice
Systém na sledovanie pozornosti vodiča
Zadný prednárazový bezpečnostný systém 

PLNOHODNOTNé REZERVNé KOLESO  167,- | 200,- 

Ls 600h L  101 583,- | 121 900,-
obsAHUje nAvyŠe k ŠtAndArdnej výbAve Ls 600h voLiteľnÁ výbAvA

Ls 600h L 

1  Len s Relaxačným balíkom pre zadné sedadlá.



teCHniCké ÚdAje

Všetky uvedené ceny sú platné od 1. 12. 2013. 
Lexus Czech & Slovak Republic (divízia spoločnosti Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail výbavy či ceny.  
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 24834. Ič: 60198435, DIč: CZ60198435.
Bude nám cťou, ak v prípade záujmu o viac informácií, objednanie katalógu či rezervovanie testovacej jazdy navštívite www.lexus.sk.

Ls 460 [Ls 460 AWd] Ls 600H [Ls 600h L]
motor
Zdvihový objem (cm3) 4 608 4 969

Popis motora V8/32V, priame i nepriame 
vstrekovanie

V8/32V, priame 
i nepriame vstrekovanie 

Rozvodový mechanizmus Dual VVT-i Dual VVT-i

Typ paliva Benzín, 95 oktánov alebo 
viac 

Benzín, 95 oktánov 
alebo viac 

Maximálny výkon  
(kW (k))/ot. za min.)

285 (387)/6 400 [272 
(370)/6 400] 290 (394)/6 400

Maximálny krútiaci moment  
(Nm/ot. za min.) 493/4 100 [473/4 100] 520/4 000

Hybridný systém
Maximálny výkon systému  
(kW (k)) – 327 [445]

Typ elektromotora – AC synchrónny, 
permanentný magnet

Maximálny výkon elektromotora 
(kW (k)) – 165 [224]

Maximálny krútiaci moment elek-
tromotora (Nm) – 300

Typ elektrického generátora – AC synchrónny, 
permanentný magnet

Menovité napätie elektrického 
generátora (V) – 650

Typ vysokonapäťového akumu-
látora – Nikel-metal hydridový 

(Ni-MH)
Menovité napätie vysokonapäť. 
akumulátora (V) – 288

prevodové 
Ústrojenstvo

Pohon Zadných kolies  
[stály pohon všetkých kolies] 

Stály pohon všetkých 
kolies

Prevodovka 8-stupňová automatická Hybridná prevodovka 
E-CVT

Ls 460 [Ls 460 AWd] Ls 600H [Ls 600h L]
výkon
Maximálna rýchlosť (km/h) 250 250
Zrýchlenie 0—100 km/h (s) 5,7 [6,3] 6,1
spotrebA pALivA*
(l/100 km)
Mesto 15,7 [16,8] 10,5
Mimo mesta 7,8 [8,4] 7,5
Kombinovaná prevádzka 10,7 [11,4] 8,6

emisie Co2*(g/km)
Úroveň emisií EURO V EURO V
Kombinovaná prevádzka 249 [263] 199

rozmery
Dĺžka (mm) 5 090 5 090 [5 210]
šírka (mm) 1 875 1 875

Výška (mm) 1 465  
[1 455 verzia F SPORT]

1 480  
[1 470 verzia F SPORT]

Rázvor (mm) 2 970 2 970 [3 090]

Hmotnosť (kg)
Celková hmotnosť vozidla 2 455 [2 575] 2 765 [2 785] 1

Pohotovostná hmotnosť vozidla 
(min. — max.)

1 940—2 080 
[2 080—2 200] 4

2 230—2 390  
[2 320—2 410] 3

koeFiCient odporU vzdUCHU
Hodnota Cx 0,26 [0,27] 0,27

objemy (l)
Palivová nádrž 84 84
Objem batožinového priestoru
— so súpravou na opravu 
pneumatík
— s plnohodnotným rezervným 
kolesom

560 5

510 5
420
370

 *  Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú pod dohľadom v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS vrátane zmien a doplnení v prípade vozidla so štandardnou výbavou pre európske trhy. 
Viac informácií o vozidle so štandardnou výbavou pre európske trhy získate u svojho autorizovaného dovozcu vozidiel značky Lexus. 

  Skutočné hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu od uvádzaných hodnôt líšiť. Na spotrebu paliva a množstvo emisií CO2 má vplyv spôsob jazdy a mnoho ďalších faktorov  
(ako napr. stav vozovky, hustota premávky, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, inštalované príslušenstvo, zaťaženie vozidla či počet prepravovaných cestujúcich).

1 V prípade voľby Relaxačného balíka pre zadné sedadlá je celková hmotnosť modelu LS 600h L = 2 815 kg (päťmiestna verzia), 2 750 kg (štvormiestna verzia).
2  V prípade voľby Relaxačného balíka pre zadné sedadlá je pohotovostná hmotnosť (min. – max.) modelu LS 600h L = 2 370 – 2 440 kg (päťmiestna verzia), 2 380 – 2 450 kg (štvormiestna verzia).
3  LS 600h F SPORT (min. — max.) = 2 270 — 2 340 kg.
4  LS 460 F SPORT (min. — max.) = 1 980 — 2 020 kg.
5 V prípade voľby Balíka pre zadné sedadlá je objem batožinového priestoru 490 l (so súpravou na opravu pneumatiky) a 440 l (s plnohodnotným rezervným kolesom).


