
LEXUS 
ProTect

Tá pravá povrchová úprava 
nielen do showroomu



INOVATÍVNOSŤ 
Lexus ProTect je celkom nová technológia. Funguje na molekulárnej úrovni, 
kedy sa spojí so súčasným povrchom a vytvára tak extrémne pevné a odolné 
prepojenie.

OCHRANA 
Keramicky spevnená povrchová úprava Lexus ProTect chráni proti mastnému 
filmu z bežnej cestnej premávky, okolitému znečisteniu, poveternostným  
podmienkam, rozpúšťadlám a mnohým ďalším agresívnym vplyvom. 
Odpudzuje vodu a dlhšie tak udržiava vzhľad celkom nového vozidla.

ZÁRUKA
Jediná aplikácia ochrannej vrstvy Lexus ProTect Vám poskytne päťročnú 
záruku. Nevyžaduje žiadne ďalšie pravidelné údržby pre zachovanie záruky. 
Pokiaľ si počas 5 rokov zadovážite iné vozidlo, pôvodná záruka prechádza 
na nového majiteľa.

VŠESTRANNOSŤ
Lexus ProTect je ideálny pre ochranu výstavného vzhľadu nového vozidla 
Lexus, ale aj pre obnovenie vzhľadu starších vozidiel. K dispozícii sú aj prípravky 
na ošetrenie vnútorných textílií a zliatinových diskov kolies.

JEDNODUCHOSŤ
Hneď ako Vaše vozidlo chráni Lexus ProTect, stačí ho umývať ako zvyčajne 
bežným čistiacim prostriedkom na automobily bez obsahu vosku. Povrchová 
úprava je vysoko odolná a nie je nutné používať vosk alebo leštidlá.

HODNOTA
Lexus ProTect je rozumná investícia. Pomáha udržiavať Vaše vozidlo v najlepším 
možnom stave, a tým prispieva k vyššej predajnej cene, pokiaľ sa rozhodnete 
svoje vozidlo vymeniť.

VYSPELOSŤ 
Lexus ProTect zaisťuje lepšiu ochranu a vydrží oveľa dlhšie než tradičné 
vosky alebo vysoko účinné polymérové tmely.

Dokonalý vzhľad bez poškvrny ako z autosalónu. Päťročná ochrana. 
Starostlivosť bez kompromisov. To všetko vďaka ochrannej vrstve Lexus 
ProTect. 
 
Lexus ProTect je nový revolučný prostriedok založený na technológii vyvinutej
pre NASA, ktorý zaisťuje bezchybnú ochranu laku, vnútorných 
textílií a zliatinových diskov kolies Vášho vozidla. Stačí jediná aplikácia 
ochrannej vrstvy u Vášho predajcu vozidiel Lexus a máte na plných päť 
rokov pokoj.

DOKONALÝ  
LESK  

OCHRANA  
PROTI:
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S VOSKOM

VYSOKO ÚČINNÉ 
POLYMÉROVÉ 
TMELY

LEXUS 
PROTECT

Horúca voda * **** *****
Studená voda/námraza ** *** *****
Kyslý dážď ** *** *****
Výfukové plyny * *** *****
Rozpúšťadlá ** ** *****

Šetrnosť k životnému 
prostrediu  * *** *****



OCHRANA EXTERIÉRU
Lexus ProTect uzatvorí Vaše vozidlo do nepriepustného obalu, ktorý ochráni 
lak a bočné okienka pred znečistením, nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami a mnohými inými nepriaznivými vplyvmi.

OCHRANA INTERIÉRU
Systém Lexus ProTect ponúka hypoalergénnu  ochranu tkanín, ktorú 
možno bezpečne aplikovať na vnútorné textílie vrátane interiérových 
kobercov a kobercov v batožinovom priestore. Každodenné nečistoty a špinu 
možno jednoducho zotrieť bez zanechania škvŕn.

OCHRANA ZLIATINOVýCH DISKOV KOLIES 
Takisto zliatinové kolesá si svoj pôvab udržia dlhšie s ochrannou vrstvou 
Lexus ProTect. Špinu a nevzhľadné škvrny spôsobené prachom z brzdových 
platničiek, nečistotami na ceste a nepriaznivým počasím možno jednoducho 
vyčistiť v rámci bežného umývania.



ČO VÁS  
ZAUJÍMA?
Je nutné ochrannú vrstvu Lexus ProTect nanášať opakovane? 
Nie. Garantujeme Vám, že jedna aplikácia ochráni Vaše vozidlo po dobu 
piatich rokov.

Ako mám svoje auto umývať?
Vhodný je akýkoľvek kvalitný jemný autošampón alebo čistiaci koncentrát 
určený na umývanie automobilov, ktorý NEOBSAHUJE vosk. Riaďte sa 
návodom výrobcu. 

Nepoškodí ochranu Lexus ProTect tlakové umývanie? 
Nie. Na ochrannú vrstvu Lexus ProTect to nebude mať žiaden vplyv.

Môžem umývať svoje auto v autoumývačke?
Áno. Umývanie v kvalitnej autoumývačke pri použití základného programu 
ochrannú vrstvu Lexus ProTect nepoškodí. NEPOUŽÍVAJTE však voskovanie.

Je možné aplikovať ochrannú vrstvu Lexus ProTect aj na staršie vozidlá?
Áno. Lexus ProTect výrazne oživí aj starší lak. Odborný personál u Vášho 
predajcu vozidiel Lexus je vyškolený v aplikácii ochrannej vrstvy Lexus 
ProTect tak na nové, ako aj na použité vozidlá.

Možno ochrannú vrstvu Lexus ProTect znovu aplikovať po nehode?
Áno. Váš autorizovaný servis vozidiel Lexus obnoví ProTect na všetkých 
potrebných častiach vozidla. Úhradu za obnovenie ProTect ochrany môžete 
nárokovať v rámci Vášho poistného plnenia.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa ochrannej vrstvy Lexus ProTect  

kontaktujte láskavo svojho autorizovaného predajcu vozidiel Lexus.


