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 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pre vás pozvánkou, aby ste zverili 
blaho svojho vozidla Lexus špecializovaným 
profesionálom, a pre nás je príležitosťou ponúknuť vám 
bezkonkurenčnú úroveň starostlivosti. Vyčerpávajúce 
školenia zamestnancov a programy priebežného 
kariérneho rozvoja vám dodajú pocit istoty, že 
konáme maximum, aby sme udržali váš automobil 
Lexus v dokonalom stave. 

•  Profesionálni technici Lexus
• Len originálne diely Lexus
• Servisná história Lexus zvyšuje hodnotu pri 
následnom predaji

• Kompletná vizuálna bezpečnostná kontrola
• Servis Lexus prispôsobený vašim potrebám
• Najmodernejšie zariadenie a výbava 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zaistiť, aby ste si v úplnom pokoji užívali 
jazdu s vaším vozidlom Lexus kdekoľvek v Európe. 
Preto počas prvých troch rokov vlastnenia vozidla, 
bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov, 
poskytujeme bezplatnú európsku asistenčnú službu 
Lexus Euro Assistance 24*. Tento program zaistí 
vašu mobilitu, aby ste sa dostali tam, kam smerujete. 
�eho súčasťou môže byť napríklad odtiahnutie vozidla, 
ubytovanie v hoteli, zapožičanie vozidla, repatriácia 
vozidla a mnoho ďalších služieb, pokiaľ by sa váš 
Lexus stal nepojazdným, bol odcudzený alebo sa 
podieľal na dopravnej nehode. 
 *  Podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Podrobnejšie informácie vám 

ochotne poskytne váš autorizovaný predajca alebo servis značky Lexus. 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsiahlu záruku na kvalitu 
(záruka), ktorá pokrýva všetky chyby, ktoré možno 
pripísať chybe pri výrobe alebo montáži vozidla. 
Záruka sa poskytuje v dĺžke 3  rokov alebo do 
najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo 
nastane skôr. Počas prvého roku sa záruka poskytuje 
bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Záruka 
na povrchovú koróziu a chyby laku je 3  roky, 
záruka na prehrdzavenie karosérie je 12  rokov, 
v oboch prípadoch bez ohľadu na počet najazdených 
kilometrov. V prípade výskytu chyby v dobe záruky 
má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby 
opravou. 
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 NOVÉ RC F  ÚVOD

 AMAZING 
IN MOTION 

 „NOVÉ ŠPORTOVÉ KUPÉ RC F SME VYTVORILI PRETO, ABY SME 
PONÚKLI MAXIMÁLNE POTEŠENIE Z �AZDY, ČI NA PRETEKÁRSKE� 

DRÁHE, ALEBO NA VOĽNE� CESTE.“ 

 Yukihiko Yaguchi, šéfkonštruktér RC F 

 Až budete držať vynikajúco spracovaný volant úplne nového športového kupé 
RC F vo svojich rukách, môžete sa tešiť na strhujúcu akceleráciu a vzrušujúce 
výkony na pretekárskom okruhu v rýchlostiach až 270 km/h. Tento najnovší 
„model F“ vyvinul rovnaký tím konštruktérov z technického strediska značky Lexus, 
situovaného neďaleko pretekárskeho okruhu Fuji Speedway (jeho najnáročnejšie 
zákruty sa zrkadlia v logu „F“), ktorý vytvoril naše legendárne superšportové 
vozidlo LFA a vysokovýkonný sedan IS F. Nové RC F, vybavené mimoriadne 
tuhou štruktúrou karosérie v kombinácii s aerodynamickým riešením, inšpirovaným 
motoristickým športom a športovo vyladeným motorom V8, vás prenesie do 
nového sveta radosti z jazdy. 
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 NOVÉ RC F  ÚVOD

 NOVÉ RC F  TOTO ÚPLNE NOVÉ ŠPORTOVÉ KUPÉ 
SPÁ�A SVALNATÝ VZHĽAD S VRCHOLNOU 
PRETEKÁRSKOU TECHNIKOU, ABY 
UMOŽŇOVALO STRHU�ÚCE ZÁŽITKY Z �AZDY. 

 Nové RC F, skonštruované pre výnimočné potešenie z jazdy, je jedným 
z najúžasnejších vysokovýkonných športových kupé s konfiguráciou interiéru 2+2, 
ktoré kedy predtým vytvorili. Agresívny dizajn zaujme aerodynamickými prvkami 
zo sveta motoristického športu a pozoruhodnými 19" kovanými kolesami z ľahkej 
zliatiny, zatiaľ čo individuálne navrhnutý interiér sa môže pochváliť prístrojmi 
inšpirovanými modelom LFA. Ohromujúca hnacia sila najvýkonnejšieho motora 
V8, ktorý kedy Lexus vyvinul, sa prenáša na zadné kolesá prostredníctvom 
rýchlo radiacej osemstupňovej samočinnej prevodovky Sport Direct Shift. 

Radenie nižších prevodových stupňov sprevádza návykovým zvukom pridávanie 
medziplynu, zatiaľ čo aktívny diferenciál TVD (Torque Vectoring Differential) 
zaisťuje ovládateľnosť vo vysokých rýchlostiach aktívnym rozdeľovaním krútiaceho 
momentu medzi jednotlivé kolesá. 
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 NOVÉ RC F  VÝKON MOTORA V8

 ZRODENÝ PRE 
RADOSŤ Z �AZDY 
 VYCHUTNA�TE SI NA�VÝKONNE�ŠÍ MOTOR 
LEXUS V8 VŠETKÝCH ČIAS, KTORÉHO 
ODOLNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ TESTOVALI 
NA NA�NÁROČNE�ŠÍCH PRETEKÁRSKYCH 
OKRUHOCH CELÉHO SVETA. 

 Tento nový, ručne vyrábaný motor V8 5,0 litra má za sebou vyčerpávajúce 24h 
preteky na Nürburgringu a preteky do vrchu Pikes Peak Hill Climb v Colorade. 
Svojimi vlastnosťami mení meradlá pre posudzovanie športových výkonov. Tento 
pôsobivý motor poskytuje najvyšší výkon 477 k a viac ako 530 Nm krútiaceho 
momentu za úžasného zvukového sprievodu, ktorého hlboké tóny, prevažujúce 
do 3000 min-1, prechádzajú nad 6000 min-1 vo vyššie posadený rev. Hlavy 
valcov a ďalšie pohyblivé diely sú dielom oddelenia Yamaha Motorsport (ktoré 
dodávalo motory V10 pre LFA), zatiaľ čo montáž a ladenie motorov prebieha 
v našom závode Tahara. 
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 NOVÉ RC F  �AZDNÁ DYNAMIKA

 OHROMU�ÚCE 
ZÁKRUTY 
 PRI RIADENÍ CELKOM NOVÉHO RC F SI BUDETE 
VO VYSOKÝCH RÝCHLOSTIACH VYCHUTNÁVAŤ 
KAŽDÚ ROVINKU, KLOPENÚ ZÁKRUTU ALEBO 
OSTRÉ SERPENTÍNY. 

 Nové RC F, vyvinuté a vyladené „majstrovskými jazdcami“ značky Lexus, 
ponúka nezabudnuteľné zážitky z jazdy. Vynikajúca ochota zatáčať pramení 
z krátkeho rázvoru a extrémne tuhého skeletu karosérie, pri výrobe ktorého 
nachádzajú uplatnenie najmodernejšie technológie lepenia a laserového zvárania 
so skrutkovými spojmi. Viacprvková zadná náprava a  lichobežníková predná 
náprava sú v kombinácii s aerodynamickým riešením, založeným na skúsenostiach 
z motoristického športu, zárukou zážitkov z jazdy svetovej úrovne. Volič jazdných 
režimov Drive Mode Select a aktívny diferenciál TVD (Torque Vectoring 
Differential) vám umožnia nastaviť si RC F podľa vlastných predstáv, zatiaľ čo náš 
najnovší systém integrovaného riadenia dynamiky vozidla Sports VDIM má na 
starosti kultivovanosť a bezpečnosť pri jazde vo vysokých rýchlostiach. 
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 NOVÉ RC F  DESIGN

 VÁŠEŇ PRE 
VÝKON 
 MIMORIADNE ŠIROKÁ „VRETENOVITÁ” MASKA 
CHLADIČA A OTVORY PRE PRÍVOD VZDUCHU, 
AKTÍVNY ZADNÝ SPO�LER PRE VÄČŠÍ PRÍTLAK, 
VYSPELÉ AERODYNAMICKÉ RIEŠENIE SPODNE� 
ČASTI VOZIDLA. 

 Naše nové vysokovýkonné športové kupé so svalnatými a agresívnymi tvarmi je 
vybavené mimoriadne širokou „vretenovitou” maskou chladiča Lexus s motívom 
„F“ v sieťovej mriežke. LED svetlomety v tvare trojitého „L“ pripomínajú svojím 
vzhľadom drahokam, čo ešte umocňuje rad LED diód v tvare písmene L pre 
dennú prevádzku. Výsledkom je nezameniteľný vzhľad vozidla značky Lexus. 
Ohromujúci bočný profil modelu RC F je ďalej vylepšený výberom štyroch 
19" kovaných kolies z ľahkej zliatiny. Rovnako ako u superšportového vozidla LFA 
vytvára aktívny zadný spojler väčší prítlak v rýchlostiach nad 80 km/h, zatiaľ čo 
mohutný postoj završujú štyri koncovky výfukovej sústavy. 
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 NOVÉ RC F  BALÍK CARBON

 VYSPELÉ 
MATERIÁLY 
 BALÍK „CARBON“ PRE RC F ZAHŔŇA ĽAHKÉ 
KOMPONENTY VYROBENÉ PRELOMOVOU 
KOMPOZITNOU TECHNOLÓGIOU ZNAČKY 
LEXUS. 

 Model RC F s balíkom „Carbon“ je o 9,5 kilogramu ľahší ako štandardné 
vozidlo vďaka technológii lisovania uhlíkových vláken, vyvinutej pre naše 
superšportové vozidlo LFA a pretekársky automobil IS F CCS-R. Medzi diely, 
vyrobené z kompozitu vystuženého uhlíkovými vláknami, patrí strecha, kapota 
a aktívny zadný spojler. Komponenty využívajúce uhlíkové vlákna sú vzhľadovo 
atraktívne, zatiaľ čo vrstva exkluzívneho číreho laku zaisťuje vynikajúcu odolnosť 
voči poveternostným vplyvom. Balík „Carbon“ okrem zníženia pohotovostnej 
hmotnosti znižuje aj ťažisko modelu RC F o 3 mm. Menší moment zotrvačnosti 
prispieva k ešte lepšej jazdnej dynamike. 
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 NOVÉ RC F  LUXUSNÝ INTERIÉR

 PRVÉ MIESTO 
NA ŠTARTE 
 PRÍSTRO�OVÁ DOSKA ZAMERANÁ NA VODIČA, 
KOŽOU ČALÚNENÉ ŠPORTOVÉ SEDADLÁ 
S VYSOKÝMI OPERADLAMI, CENTRÁLNE 
PRÍSTRO�E V ŠTÝLE LFA S UKAZOVATEĽOM 
ZRÝCHLENIA. 

 V nádherne spracovaných športových sedadlách s  vysokými operadlami 
modelu RC F budete prechádzať rýchlymi zákrutami uvoľnene a s absolútnym 
sebavedomím. Sedadlá, inšpirované najmodernejším high-endovým športovým 
oblečením, sú vyrobené metódou integrovaného penenia, aby bolo zaručené 
dokonalé vedenie tela. Prístroje modelu RC F predstavujú ďalší vývoj jedinečného 
centrálneho ukazovateľa modelu LFA - potrebné informácie zobrazuje veľký 
otáčkomer, digitálny a analógový rýchlomer, ukazovateľ činnosti aktívneho 
diferenciálu TVD (Torque Vectoring Differential), ukazovateľ pozdĺžneho 
a priečneho zrýchlenia (G-senzor) a dokonca i  stopky. Pozoruhodný 
interiér dotvárajú mäkké materiály, precízne analógové hodiny a dekoračné
LED osvetlenie. 
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 NOVÉ RC F  LUXUSNÝ INTERIÉR

 KOMFORT 
PRE VODIČA 
 UŽITE SI �APONSKÉ PRIVÍTANIE „OMOTENASHI“ 
A POČÚVA�TE PRITOM PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM  
SVETOVE� ÚROVNE MARK LEVINSON® 
SO 17 REPRODUKTORMI. 

 Pristúpte k vozidlu RC F s kľúčikom vo vrecku a obidve kľučky dverí sa na 
pozdrav rozsvietia. Hneď ako ich uchopíte, dvere sa odomknú. Ich nádhernej 
konštrukcii chýba otvor pre zámok, takže nič neruší čistý dizajn. V interiéri 
oceníte výkonnú a zároveň úspornú klimatizáciu, nastavenie ktorej môžete meniť 
pomocou elektrostatických ovládacích prvkov na stredovej konzole. RC F je aj 
skvelým miestom pre počúvanie prémiového audiosystému Mark Levinson® so 
17 reproduktormi, ktorý vytvára jedinečný zvuk vo formáte digitálneho domáceho 
kina 7.1, vylepšený technológiou Clari-Fi™, ktorá obnovuje zvuk stratený digitálnou 
kompresiou MP3. 
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 NOVÉ RC F  VYSPELÉ TECHNOLÓGIE

 PALUBNÁ 
KOMUNIKÁCIA 
 7" MULTIMEDIÁLNY DISPLE�, INTUITÍVNY 
TOUCHPAD PRE OVLÁDANIE NAVIGAČNÉHO 
SYSTÉMU LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
A INTERNETOVÝCH SLUŽIEB LEXUS CONNECTED 
SERVICES. 

 Nech sa v Európe vydáte kamkoľvek, v RC F ľahko nájdete svoj cieľ. Inovatívny 
touchpad umožňuje cestujúcim na sedadlách vpredu intuitívne ovládanie 
centrálneho 7" multimediálneho displeja, ktorý plní taktiež funkciu monitora 
parkovacej kamery pre bezproblémové cúvanie. Prémiový navigačný systém 
Lexus Premium Navigation disponuje ostrou 3D grafikou a dokáže dokonca 
vytvárať kódy QR pre chytrý telefón, pokiaľ budete chcieť dôjsť pešo do zadaného 
cieľa, nedostupného pre automobily. RC F je vybavené súborom najmodernejších 
služieb Lexus Connected Services, medzi ktoré patrí internetové vyhľadávanie, 
Google Street View®, Panoramio® a Connected Traffic. 
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 NOVÉ RC F  INOVATÍVNA BEZPEČNOSŤ

 VYNIKA�ÚCA 
OCHRANA 
 SYSTÉM INTEGROVANÉHO RIADENIA DYNAMIKY 
VOZIDLA SPORTS VDIM A SYSTÉMY SLEDOVANIA 
SLEPÉHO UHLA A PREMÁVKY V PRIEČNOM 
SMERE ZA VOZIDLOM PODPORU�Ú VODIČA 
PRI RIADENÍ. 

 Nové RC F vybavené systémom integrovaného riadenia dynamiky vozidla Sports 
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) a obrovskými kotúčovými 
brzdami vám umožní vyhnúť sa nebezpečenstvu. Adaptívny tempomat bude 
udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla (dokonca aj keď 
príslušné vozidlo začne spomaľovať), zatiaľ čo systémy sledovania slepého uhla 
(Blind Spot Monitor) a sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom 
(Rear Cross Traffic Alert) detekujú vozidlá, ktoré si možno nevšimnete. V prípade 
rizika kolízie zasiahne do diania sofistikovaný prednárazový bezpečnostný systém 
(Pre-Crash Safety System). Ak už nebude možné nárazu zabrániť, budete 
chránení odolným bezpečnostným skeletom vnútorného priestoru pre cestujúcich 
a ôsmimi airbagmi. 
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 NOVÉ RC F  KVALITA ZNAČKY LEXUS

 DOKONALÉ 
SPRACOVANIE 

 REMESELNÍ MA�TRI LEXUS V BIELYCH 
RUKAVIČKÁCH DOZERA�Ú NA VÝROBU 
A PRED DODANÍM VOZIDLA KONTROLU�Ú 
KAŽDÉ RC F V „TICHE� MIESTNOSTI“. 

 Nové RC F sa vyrába v našom oceňovanom závode Tahara pod dohľadom 
remeselných majstrov „Takumi“. Každý z týchto odborníkov na odhaľovaní aj 
tých najmenších nedokonalostí disponuje minimálne 25 ročnými skúsenosťami. 
Ich úžasnú zručnosť okamžite pocítite, hneď ako sa po prvý raz dotknete 
precízne spracovaných ovládacích prvkov audiosystému z hliníka alebo nádherne 
prešívaného koženého čalúnenia. Blýskavý lak je starostlivo ručne leštený za 
mokra, aby sa zaistila dokonalá povrchová úprava. Pred finálnou testovacou 
jazdou kontrolujú „Takumi“ plynulý chod každého vozidla v „tichej miestnosti“ 
svojím intenzívne cvičeným sluchom a citlivým mikrofónom umiesteným na 
strategickom mieste v interiéri. 
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 VÝKON PRE 
PRETEKÁRSKY OKRUH 
 RC F sa vyvíjal na najnáročnejších pretekárskych okruhoch sveta. Šéfkonštruktér Yukihiko Yaguchi vytvoril so svojím tímom vozidlo, 
ktorého riadenie si užijú všetci priaznivci motoristického športu, bez ohľadu na úroveň ich zručností. Či na pretekárskom okruhu, alebo 
na ceste, si môžete jazdnú dynamiku vozidla okamžite prispôsobiť svojmu jazdnému  štýlu. 

 MOTOR V8 
 Tento neuveriteľný motor V8 s objemom valcov 
5,0 litra, vyrábaný ručne a vyladený pomocou 
stetoskopu, dosahuje najvyšší výkon 477  k 
a krútiaceho momentu viac ako 530 Nm. Hlava 
valcov a všetky pohyblivé diely sú skonštruované 
pre vyšší maximálny výkon vo vyšších otáčkach. 
Vyspelá konštrukcia umožnila vytvoriť úchvatný zvuk 
so zvučnými hlbokými tónmi do 3000 min-1 a vyššie 
posadeným revom, hneď ako sa otáčky pri intenzívnej 
akcelerácii prehupnú nad 6000 min-1. 

 OSEMSTUPŇOVÁ PREVODOVKA 
 Hnacia sila motora V8 sa prenáša prostredníctvom 
osemstupňovej prevodovky Sport Direct Shift so 
sekvenčným radením a uprednostnením manuálneho 
režimu. V manuálnom režime zažijete rýchle športové 
radenie na povel pádiel pod volantom. Pri manuálnom 
radení nižších prevodových stupňov (trvá len 
0,2 sekundy) budete počuť jedinečný zvuk vďaka 
pridávaniu medziplynu. 

 TUHÁ KAROSÉRIA 
 Základom vynikajúcej ovládateľnosti nového RC F je vysoká tuhosť karosérie. 
Tuhosť sa zvýšila zavedením mnohých špeciálnych výrobných metód, vrátane 
lepenia, laserového zvárania so skrutkovými spojmi a viacbodového zvárania. 
RC F je vybavené nezávislým zavesením všetkých kolies s vinutými pružinami, 
jednoplášťovými plynovými tlmičmi a stabilizátormi. 

 KOVANÉ KOLESÁ Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 Kolesá modelu RC F sú kované (nie odlievané) 
v procese, ktorý napodobňuje údery kováčovho 
kladiva. Výsledkom je vylepšená štruktúra kovu, ktorá 
kombinuje odolnosť s nízkou hmotnosťou. 

 VOLIČ �AZDNÝCH REŽIMOV 
 Prevádzkové vlastnosti vozidla možno doladiť 
pomocou voliča jazdných režimov Drive Mode 
Select. Režim ECO znižuje emisie a spotrebu paliva, 
zatiaľ čo režim NORMAL pre každodenné cestovanie 
poskytuje ideálnu rovnováhu medzi výkonom, 
hospodárnosťou a jazdným komfortom. Pre ešte 
rýchlejšie reakcie pohonného ústrojenstva jednoducho 
zapnete režim SPORT S alebo SPORT S+. 

 VYSPELÁ AERODYNAMIKA 
 Nové RC F má vynikajúcu aerodynamiku vďaka 
detailom, medzi ktoré patrí takmer plochá spodná časť 
vozidla a miniatúrne spojlery na strešných stĺpikoch 
predných dverí. Tieto aerodynamické prvky, použité 
po prvýkrát na pretekárskych automobiloch F1, 
vytvárajú vzdušné víry, ktoré pomáhajú usmerňovať 
prúdenie vzduchu smerom dovnútra, čo zmenšuje 
aerodynamický odpor vzduchu. 

 n  AKTÍVNY DIFERENCIÁL TVD 
 Model RC F môže byť vybavený aktívnym diferenciálom Torque Vectoring 
Differential, ktorý ďalej zvyšuje radosť z jazdy vďaka trom prevádzkovým režimom: 
STANDARD, pre rovnováhu medzi agilným správaním a stabilitou vo vysokých 
rýchlostiach, SLALOM, s dôrazom na pohotové reakcie na natočenie volantu, 
a TRACK, pre konzistentné, stabilné správanie v zákrutách pri jazde na okruhu. 

 PREDNÁ NÁPRAVA 
 Lichobežníková predná náprava s 
kovanými hliníkovými komponentmi 
je ľahká a zaručuje pohotové reakcie 
vozidla. Inovatívna geometria zavesenia 
umožňuje vynikajúcu jazdnú stabilitu 
a komfort odpruženia. 

 SYSTÉM SPORTS VDIM 
 Systém integrovaného riadenia dynamiky vozidla 
Sports VDIM (Vehicle Dynamics Integrated 
Management) zaisťuje plynulé a bezpečné využívanie 
enormného výkonu modelu RC F. Tento systém 
upravuje polohu škrtiacej klapky, nastavenie riadenia 
a charakteristiku odpruženia pre ešte športovejšie 
výkony. Zároveň posúva prípustný limit odstredivej sily, 
ktorého prekročenie vyvolá zásah systému VDIM. Ak 
chcete v RC F zažiť extrémnu jazdu, môžete systém 
Sports VDIM kompletne vypnúť. 
 A. S VDIM. Systémy riadenia jazdnej dynamiky navzájom spolupracujú.
B. Bez VDIM. Systémy riadenia jazdnej dynamiky pracujú nezávisle. 

 ZADNÁ NÁPRAVA 
 Viacprvková zadná náprava, použitá 
po prvýkrát u  veľmi oceňovaného 
športového sedanu GS, má na starosti 
smerovú stabilitu pri jazde priamym 
smerom a  pri prejazde zákrutou. 
Kombinácia vysokoťažnej ocele 
a odlievaných/kovaných hliníkových 
komponentov prispieva k  nízkej 
hmotnosti a zároveň zaručuje precíznu 
jazdu bez vibrácií. 

 n K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy, balíkov alebo štandardne v niektorých stupňoch výbavy.
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 VYSPELÁ BEZPEČNOSŤ 
 Nové RC F je okrem najnovšieho systému integrovaného riadenia dynamiky vozidla Sports VDIM (Vehicle Dynamics Integrated 
Management) vybavené tiež obrovskými brzdami, ktoré vám umožnia vyhnúť sa nebezpečenstvu. Medzi priekopnícke asistenčné 
systémy patrí prednárazový bezpečnostný systém PCS (Pre-Crash Safety), adaptívny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), 
systém varovania pri opustení jazdného pruhu LDA (Lane Departure Alert) a automatické ovládanie diaľkových svetiel AHB (Automatic 
High Beam). Kombinácia neuveriteľne odolného bezpečnostného skeletu priestoru pre cestujúcich a ôsmich airbagov poskytuje 
výnimočnú úroveň ochrany cestujúcich v prípade kolízie. 

 OSEM AIRBAGOV 
 Nad bezpečnosťou cestujúcich v modeli RC F 
bdie osem airbagov. Vodič a spolujazdec vpredu 
sú chránení dvojfázovými čelnými airbagmi, 
kolennými a bočnými airbagmi. Bočné hlavové 
airbagy prechádzajú na oboch stranách v celej dĺžke 
interiéru. Všetky bezpečnostné pásy sú vybavené 
aj predpínačmi. 

 n  PREDNÁRAZOVÝ BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM / SYSTÉM VAROVANIA PRI OPUSTENÍ �AZDNÉHO PRUHU / 
AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE DIAĽKOVÝCH SVETIEL 

 Mikrovlnný radar a palubný počítač vypočítavajú riziko čelnej kolízie. Ak je riziko vysoké, vodiča upozorní zvukový a vizuálny signál a v brzdovej sústave sa zvýši 
tlak. Pokiaľ sa kolízia považuje za neodvratnú, dôjde v prípade potreby k automatickému brzdeniu a pritiahnutiu bezpečnostných pásov na predných sedadlách. 
Adaptívny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) používa rovnakú radarovú techniku na udržiavanie nastavenej vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla. Kamera, 
uložená za vnútorným spätným zrkadlom, umožňuje systému varovanie pri opustení jazdného pruhu LDA (Lane Departure Alert) upozorňovať vodiča na situácie, 
kedy vozidlo začne nechcene opúšťať svoj jazdný pruh. Automatické prepínanie diaľkových svetiel AHB (Automatic High Beam) používa za tmy rovnakú kameru 
pre automatické prepínanie na tlmené svetlá, hneď ako sú detekované svetlá vpredu idúcich alebo protiidúcich vozidiel. 

 n  SYSTÉM SLEDOVANIA SLEPÉHO 
UHLA 

 Radarové senzory v zadnom nárazníku detekujú 
vozidlá v susedných jazdných pruhoch, ktoré nie 
sú viditeľné vo vonkajších spätných zrkadlách. Ak 
zapne vodič ukazovatele smeru na znamenie, že chce 
prejsť do susedného jazdného pruhu, a do oblasti 
slepého uhla vodiča vojde vozidlo, systém sledovania 
slepého uhla BSM (Blind Spot Monitor) okamžite 
aktivuje výstražný signál v príslušnom vonkajšom 
spätnom zrkadle. 

 n  SYSTÉM SLEDOVANIA PREMÁVKY 
VOZIDLA V PRIEČNOM SMERE ZA 
VOZIDLOM 

 Pri cúvaní, napríklad na parkovisku s hektickou 
prevádzkou, používa systém RCTA (Rear Cross 
Traffic Alert) radar systému sledovania slepého uhla 
BSM (Blind Spot Monitor) na detekciu vozidiel, 
prichádzajúcich k vozidlu v priestore, kam má 
vodič zlý výhľad. Ak je nejaké vozidlo detekované, 
upozorní funkcia RCTA vodiča vizuálnym signálom vo 
vonkajších spätných zrkadlách a zvukovým signálom. 

 n  K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy, balíkov alebo štandardne v niektorých stupňoch výbavy. 
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 PRVKY 
INTERIÉRU 

 PRVKY 
EXTERIÉRU 

 LED SVETLOMETY S 
TRO�ITÝM „L“ / LED SVETLÁ 
PRE DENNÚ PREVÁDZKU 
 LED svetlomety v tvare trojitého „L“ 
pripomínajú svojím vzhľadom drahokam 
a rovnaký zdroj svetla používajú pre 
diaľkové i tlmené svetlá. Pôsobivú auru 
modelu RC F umocňujú svetlá pre 
dennú prevádzku zostavené kompletne 
z LED diód v tvare písmena „L“. 

 ZADNÉ LED SVETLÁ 
 Zadné združené svetlá kombinujú 
elegantné LED diódy usporiadané 
do tvaru písmena „L“, ktorý je pre 
značku Lexus charakteristický. 
Technológia hrubostenného lisovania 
vytvára kryštalický vzhľad a pôsobí 
pozoruhodne odvážnym dojmom 
i v neosvetlenom stave. 

 19" KOVANÉ KOLESÁ 
Z ĽAHKE� ZLIATINY 
 Tieto kolesá so svalnatým desaťlúčovým 
dizajnom sú ľahké a vyznačujú sa 
vysokou tuhosťou. Predné kolesá 
sú vybavené nízkoprofilovými 
pneumatikami rozmeru 255/35 R19 
a zadné nízkoprofilovými pneumatikami 
275/35 R19. 

 n  19" KOVANÉ KOLESÁ 
Z ĽAHKE� ZLIATINY 

 Trojrozmerné povrchovo obrobené 
lúče dodávajú kolesám výrazný 
vzhľad a sú odrazom mimoriadnej 
dynamickej výkonnosti našich 
najnovších modelov „F“. 

 n  19" KOVANÉ KOLESÁ 
Z ĽAHKE� ZLIATINY 

 Tieto ručne leštené kolesá sú vybavené 
lúčmi s motívom písmena „L“, ktoré 
snúbia v sebe zručnosť remeselných 
majstrov Takumi a vyspelú technológiu 
znižovania hmotnosti. 

 n  19" KOVANÉ KOLESÁ 
Z ĽAHKE� ZLIATINY 

 Tieto kolesá opatrené elegantnými lúčmi 
s motívom písmena „L” a tmavosivou 
metalickou povrchovou úpravou sa 
vďaka výrobnej technológii kovania 
vyznačujú extrémnou pevnosťou 
a nízkou hmotnosťou. 

 PRÍSTRO�OVÁ DOSKA ORIENTOVANÁ NA VODIČA 
 Prístrojová doska nového modelu RC F zameraná na vodiča vám umožní dokonalé 
uvoľnenie a koncentráciu na dianie na ceste alebo na pretekárskom okruhu. Za 
nádherne spracovaným volantom ponúkajú luxusné predné sedadlá elektrické 
nastavovanie polohy až v 8 smeroch. 

 ŠPORTOVÝ VOLANT 
 V RC F debutuje prvý volant s hrubým vencom eliptického prierezu vo vozidle 
značky Lexus, ktorý ponúka lepšiu ovládateľnosť pri športovej jazde. Umiestnenie, 
tvar a ovládanie pádiel pod volantom pre manuálne radenie bolo taktiež 
optimalizované s ohľadom na požiadavku rýchleho a presného radenia. 

 n  ŠPORTOVÉ SEDADLÁ ČALÚNENÉ KOŽOU 
 Celkom nové sedadlá s vysokými operadlami majú integrované penové výplne 
značky Lexus, ktoré rozmaznávajú sediacu osobu skvelou oporou a vedením tela. 
Táto technológia, inšpirovaná motoristickým športom, umožňuje vyššiu úroveň 
komfortu a priečneho vedenia ako pri konvenčnom čalúnení. 

 n  VYHRIEVANÉ A ODVETRÁVANÉ SEDADLÁ 
 Vodič a spolujazdec vpredu si môžu na svojich kožou čalúnených sedadlách 
zapnúť vyhrievanie alebo odvetrávanie. Obe funkcie umocňujú dojem luxusu, 
zvlášť za extrémneho počasia. 

 n  K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy, balíkov alebo štandardne v niektorých stupňoch výbavy. 
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 AUDIOSYSTÉMY 
A MULTIMEDIÁLNE 
SYSTÉMY 

 n  NAVIGAČNÝ SYSTÉM LEXUS NAVIGATION 
 Intuitívny navigačný systém s mapovými podkladmi pre celú Európu je integrovaný 
do systému Lexus Media Display. Navigácia ponúka výber 20 jazykov, 3D 
zobrazovanie máp, pokyny pre voľbu správneho jazdného pruhu a dopravné 
spravodajstvo RDS-TMC. 

 CENTRÁLNE DIGITÁLNE PRÍSTRO�E 
 Celkom nové prístroje modelu RC F predstavujú ďalší vývojový stupeň 
prepínateľného centrálneho prístroja modelu LFA, ktorý je závislý na jazdnom 
režime. Potrebné informácie zobrazuje veľký, centrálne umiestnený otáčkomer, 
ktorý sa mení v závislosti na jazdnom režime. K dispozícii sú taktiež digitálne 
a analógové ukazovatele rýchlosti jazdy, ukazovateľ rozdeľovania krútiaceho 
momentu v diferenciáli, ukazovateľ zrýchlenia, teplomery chladiacej kvapaliny 
a motorového oleja, ukazovateľ najazdených kilometrov a dokonca i stopky. 

 n  LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION 

 Sedempalcový displej s ostrou 3D 
grafikou a mnohými možnosťami 
zobrazovania máp sa ovláda 
prostredníctvom touchpadu alebo 
hlasových povelov. Systém dokáže 
dokonca vygenerovať kód QR pre 
váš smartfón, aby ste mohli do svojho 
cieľa dôjsť pešo, ak je cieľ na mieste 
neprístupnom pre automobily. 

 n  DOTYKOVÝ OVLÁDAČ 
TOUCHPAD 

 Touchpad systému Remote Touch 
umožňuje cestujúcim na predných 
sedadlách intuitívne ovládať centrálny 
7" multimediálny displej. Ergonomicky 
navrhnutý systém sa používa rovnako 
ľahko ako smartfón alebo tablet. 

 n  ŠPIČKOVÉ MULTIMÉDIÁ 
 Nové RC  F má najmodernejšie 
multimediálne technológie značky 
Lexus. Medzi ne patrí prémiový 
navigačný systém Lexus Premium 
Navigation a súbor služieb Lexus 
Connected Services, ako je 
napríklad Google Street View®. 
Systém vám dokonca vypočíta 
najekologickejšiu trasu. 

 n  LEXUS CONNECTED 
SERVICES 

 Nové RC F ponúka služby, ako je 
internetové vyhľadávanie, Google Street 
View®, Panoramio® alebo Connected 
Traffic. Veľmi praktická je možnosť 
nahrať trasu z laptopu alebo tabletu do 
navigačného systému RC F. 

 PARKOVACIA KAMERA 
 Zaraďte spätný chod a na displeji 
systému Lexus Media Display môžete 
pozorovať situáciu za vozidlom. 
Parkovanie uľahčia pomocné línie 
na displeji. 

 DIGITÁLNA KONEKTIVITA 
 Viacero digitálnych aplikácií možno 
synchronizovať so systémom Lexus 
Media Display. Napríklad si môžete 
jednoduchšie stiahnuť kompletný 
adresár zo svojho chytrého telefónu 
a následne ním prechádzať na displeji. 
Rôzne zobrazenia na displeji vám 
umožnia prezerať obsah a ovládať 
iPhone alebo iné multimediálne 
zariadenie. 

 n  AUDIOSYSTÉM MARK 
LEVINSON® 

 Audiosystém Mark Levinson® Premium 
Surround so 17 reproduktormi 
a  výkonom 835 W je prispôbený 
akustickým vlastnostiam interiéru 
modelu RC F. �eho jedinečný zvuk vo 
formáte digitálneho domáceho kina 
7.1 vylepšuje technológia Clari-Fi™, 
ktorá obnovuje zvuk stratený digitálnou 
kompresiou MP3. 

 ¢  LEXUS HOTSPOT 
 Špeciálne riešenie pre využitie 
v automobiloch umožňuje pripojiť až 
5 zariadení WiFi, ako sú mobilné 
telefóny a tablety. Systém je prepojený 
s elektrickou sústavou vozidla, používa 
vysokorýchlostnú anténu a vašu 
kartu SIM. 

 n  K dispozícii ako súčasť voliteľnej výbavy, balíkov alebo štandardne v niektorých stupňoch výbavy. 

 ¢  Originálne príslušenstvo Lexus. 
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 TECHNICKÉ 
ÚDA�E 

RC F
NA�DÔLEŽITE�ŠIE PARAMETRE

Výkon (k/kW) 477/351

Emisie CO2 (g/km)* 251

0-100 km/h (s) 4,5

Maximálna rýchlosť (km/h) 2701

Koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,33

MOTOR

Zdvihový objem (cm3) 4969

Valce/ventily V8/32

Maximálny výkon (k/kW/ot za min) 477/351/7100

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot za min) 530/4800 - 5600

PREVODOVÉ ÚSTRO�ENSTVO
Pohon Zadných kolies

Prevodovka Osemstupňová automatická Sport Direct Shift

SPOTREBA PALIVA* 

Mesto (l/100 km) 13,1

Mimo mesta (l/100 km) 7,8

Kombinovaná (l/100 km) 10,8

Objem palivovej nádrže (l) 66

OB�EM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (l)

Zadné sedadlá v základnej polohe 366 1

 Poznámka: Uvádzané informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

1 Na základe vlastných údajov výrobcu.

*  Spotreba paliva a emisie CO2 sa merajú za kontrolovaných podmienok, v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS vrátane dodatkov, u vozidla s európskou štandardnou výbavou. Viac informácií vám poskytne autorizovaný importér Lexus, na ktorého sa 
môžete obrátiť tiež v prípade záujmu o zakúpení vozidla s európskou štandardnou výbavou. 
Spotreba paliva a emisie CO2 vášho vozidla môžu byť odlišné od nameraných hodnôt. Na spotrebu paliva a emisie CO2 má vplyv jazdný štýl vodiča a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, doprava, stav vozidla, tlak v pneumatikách, namontovaná výbava, 
zaťaženie, počet cestujúcich a pod.).

Poznámka: Ďalšie technické údaje, vrátane všetkých aktualizácií, nájdete na www.lexus.sk  Poznámka: Rozmery sú uvedené v milimetroch. 
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 �EDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY  ŠTANDARDNÁ VÝBAVA 
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A �AZDNÁ DYNAMIKA
Aktívne brzdové svetlá
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Automatický systém sledovania tlaku v pneumatikách (AL-TPWS)
Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM) s režimom SPORT
Systémy ovládania brzdovej sústavy, jazdnej stability, riadenia a trakcie1

- ABS / BAS / EBD / ECB/ EPS / TRC / VSC
Volič jazdných režimov
- ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
8 airbagov
- čelné, bočné a kolenné pre vodiča a spolujazdca vpredu
- priebežné bočné hlavové po celej dĺžke interiéru

Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca vpredu
Predpínače bezpečnostných pásov na sedadlách vpredu a vonkajších sedadlách vzadu
Úchyty ISOFIX na vonkajších sedadlách vzadu
Zvukové a vizuálne upozornenie na nepripnuté bezpečnostné pásy na predných sedadlách

EXTERIÉR
Laserovo spájkovaná štruktúra strechy 
LED diódy
- svetlá pre dennú prevádzku
- svetlomety v tvare L s výsuvnými ostrekovačmi
- zadné skupinové svetlá

Logá F na boku a na zadnej časti karosérie
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
Tónované sklá s filtrom UV a tepelného žiarenia
Vonkajšie spätné zrkadlá
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané
- elektricky sklopné
- elektrochromatické (samostmievacie)
- s integrovanými smerovými svetlami a prístupovým osvetlením priestoru okolo dverí

Vodoodpudivé sklá okien v predných dverách
Zadný spojler
- elektricky nastaviteľný

ZABEZPEČENIE
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu
- imobilizér / senzor vniknutia / alarm

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE 
2 USB porty a konektor AUX 
4,2" farebný multiinformačný displej
- animácia loga F
- displej zobrazujúci rozdelenie hnacieho momentu 
- funkcia merania času jednotlivých kôl na pretekárskom okruhu
- G-senzor pozdĺžneho a priečneho zrýchlenia

Akustický systém Active Sound Control
Analógové hodiny s bielym LED osvetlením 
Lexus Media Display
- 7" centrálny displej
- funkcia Mirror Link
- GPS modul, príprava pre rozšírenie o navigačný systém 
- monitor parkovacej kamery
- ovládanie otočným ovládačom

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

Pripojenie Bluetooth® pre mobilné telefóny a audio zariadenie
Optitrónové prístroje

KOMFORT A POHODLIE
12 V zásuvka
Elektricky ovládané okná
Elektronicky riadená klimatizácia 
- dvojzónová

Predná stredová lakťová opierka a úložná schránka 
Núdzové náhradné koleso
Osvetlený vstup 
Pamäťová funkcia pre sedadlo vodiča, nastavenie vonkajších spätných zrkadiel a volantu 
Páka voliča prevodovky obšitá kožou 
Predné a zadné opierky hlavy s reliéfnym logom F
Predné športové sedadlá 
- nastaviteľné v 8 smeroch 

Predná stredová lakťová opierka a úložná schránka 
Športový volant obšitý perforovanou kožou, s reliéfnym logom F
- elektricky nastaviteľný výškovo a pozdĺžne 
- radenie pádlami pod volantom

Štartovanie motora tlačidlom Start
Stierače čelného skla so senzorom dažďa
Tempomat
Vnútorné spätné zrkadlo, elektrochromatické (samostmievacie)
Vŕtané športové pedále a opierka nohy 
Zadná stredová konzola, pevná2

- lakťová opierka a úložný priestor

 1 ABS = protiblokovací brzdový systém / BAS = brzdový asistent / EBD = elektronické rozdeľovanie brzdnej sily / ECB = elektronicky riadené brzdenie / EPS = elektrický posilňovač riadenia / TRC = protipreklzový systém / VSC = riadenie stability vozidla 
2 Štvormiestny interiér  1 Podrobné informácie o internetových službách Lexus Connected Services poskytovaných vo vašej krajine vám ochotne oznámi váš najbližší autorizovaný predajca Lexus. 

EXECUTIVE 
Navyše k štandardnej výbave 
19" kovaná hliníková kolesá, desaťlúčový dizajn 
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

Audiosystém so 6 reproduktormi
- anténa pre tuner v skle zadného okna
- databáza Gracenote® 
- prehrávač CD/MP3
- tuner AM/FM

Čalúnenie sedadiel Alcantara 
Vyhrievané predné sedadlá 

PREMIUM 
Navyše / odlišnosť k výbave Executive
19" kované hliníkové kolesá, dizajn s desiatimi dvojitými lúčmi 
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- DVD/CD/MP3 prehrávač

Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami 
Connected Services1

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

Panoramio®

- odosielanie trasy do vozidla / doprava on-line / dopravná 
situácia na trase

- upozornenie na vážne dopravné udalosti / QR kód cieľa 
cesty

Ovládač touchpad
Parkovací monitor s asistenčnými líniami 
Sedadlá čalúnené semi-anilínovou perforovanou kožou
- vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá 

Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom 
(RCTA) 
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

CARBON 
Navyše / odlišnosť k výbave Executive
19" kované hliníkové kolesá, dizajn s lúčmi v tvare L 
- pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu

Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- DVD/CD/MP3 prehrávač

Časti karosérie z uhlíkových vlákien
- kapota motora
- strecha
- zadný spojler

Karbónové ozdobné obloženie interiéru
Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami 
Connected Services1

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

Panoramio®

- odosielanie trasy do vozidla / doprava on-line / dopravná 
situácia na trase

- upozornenie na vážne dopravné udalosti / QR kód 
cieľa cesty

Ovládač touchpad 
Parkovací monitor s asistenčnými líniami
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MULTIMÉDIÁ, KOMUNIKÁCIA, 
INFORMÁCIE
Balík Lexus Premium Navigation & Multimedia 
Audiosystém s 10 reproduktormi
- digitálny tuner DAB
- prehrávač DVD/CD/MP3 

Navigačný systém Lexus Premium Navigation so službami 
Connected Services
- digitálny model terénu / záznam prechádzanej trasy
- ekologická trasa / upozornenie na meranie rýchlosti
-  internetové vyhľadávanie / Google Street View® / 

Panoramio®

- odosielanie trasy do vozidla / doprava on-line / dopravná 
situácia na trase

- upozornenie na vážne dopravné udalosti / QR kód cieľa 
cesty

Ovládač touchpad 
Parkovací monitor s asistenčnými líniami

Balík Mark Levinson® Premium Audio 
Systém 7.1 Surround
Zábavný systém Mark Levinson® so 17 reproduktormi
Hudobný výkon 835 W

KOMFORT
Balík Luxury
Čalúnenie sedadiel perforovanou semi-anilínovou kožou
Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá

VYSPELÁ BEZPEČNOSŤ
Balík Driver Assist
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Systém sledovania prevádzky v priečnom smere za vozidlom 
(RCTA)

Balík Safety
Adaptívny tempomat (ACC)1

Prednárazový bezpečnostný systém (PCS)

Balík Technology
Automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)

 1 Pracuje od rýchlosti jazdy 40 km/h.

Poznámka: Nie všetky prvky výbavy na prianie a balíky sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Niektoré prvky výbavy na prianie a/alebo balíky je nutné objednávať v kombinácii s inými prvkami výbavy alebo ich nemožno objednať spoločne.
Viac informácií o dostupnosti výbavy na prianie a/alebo balíkoch vo vašej krajine vám ochotne poskytne váš najbližší autorizovaný predajca Lexus. 

 VOLITEĽNÁ VÝBAVA 
A BALÍKY 
VOLITEĽNÁ VÝBAVA EXECUTIVE PREMIUM CARBON
19" kované kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn s desiatimi dvojitými lúčmi, 
pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu o s -
19" kované kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn s lúčmi v tvare L, leštený povrch, 
pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu o o s
19" kované kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn s lúčmi v tvare L, tmavosivý povrch, 
pneumatiky 255/35 R19 vpredu a 275/35 R19 vzadu o o -
Aktívny diferenciál TVD (Torque Vectoring Differential) - o o
Elektronický kartový kľúč o o o
Vyhrievaný veniec volantu o o o
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné / posuvné o o -

BALÍKY VÝBAVY EXECUTIVE PREMIUM CARBON
Multimédiá, komunikácia, informácie

Balík Lexus Premium Navigation & Multimedia o s s
Balík Mark Levinson® Premium Audio - o o
Komfort

Balík Luxury - s o
Vyspelá bezpečnosť

Balík Driver Assist o s -
Balík Safety - o o
Balík Technology - s  o1

 — = nedodáva sa /o = dodáva sa ako voliteľná výbava / s = štandardná výbava
1 k dispozícii len spoločne s balíkom Safety. 
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 PRÍSLUŠENSTVO 

 TEXTILNÉ KOBERCE 
 Luxusné a zároveň ochranné čierne 
textilné koberce sú vyrobené zo 
zvukovo izolačného materiálu 
Acuvelour a ich tvar je prispôsobený 
tvaru podlahy. Rohož pre stranu vodiča 
má dvojité bezpečnostné úchyty, ktoré 
bránia nežiaducemu pohybu. 

 ZVISLÁ SIEŤ NA BATOŽINY 
 Užívajte si ešte praktickejší a úhľadne 
usporiadaný batožinový priestor. Sieť 
sa pripevní k háčikom montovaným 
z výroby na bočnú stenu batožinového 
priestoru a má dve vrecká pre uloženie 
menších predmetov, ktoré zároveň 
zostávajú ľahko dostupné. 

 GUMOVÉ ROHOŽE 
 Najlepšie riešenie pre koberce vášho 
vozidla. Chráni ich pred zablatenými 
alebo mokrými topánkami, nečistotami, 
pieskom a prachom. Rohož pre stranu 
vodiča má dvojité bezpečnostné úchyty, 
ktoré bránia nežiaducemu pohybu. 

 KRYT PRE KĽÚČIK 
 Elegantné puzdro pre chytrý kľúčik 
vášho vozidla je vyrobené z tmavosivej 
umelej kože s dekoratívnym prešívaním. 

 VODOROVNÁ SIEŤ NA 
BATOŽINY 
 Praktické riešenie problému rušivého 
pohybu batožín za jazdy. Sieť sa 
pripevní k  háčikom montovaným 
z  výroby v batožinovom priestore 
a je ideálna pre zaistenie tašky alebo 
aktovky. 
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 KOMBINÁCIA 
INTERIÉRU 

 Čierna 

 Čierna 

 Sklené vlákno, 
strieborná 

 Sivá 

 Karbónové 
obloženie 

 Červená 

 OZDOBNÉ OBLOŽENIE3 

 ALCANTARA1 

 SEMI-ANILÍNOVÁ KOŽA2 

 1 Štandardná výbava pre stupne Executive a Carbon.
2 Semi-anilínová koža je štandardnou výbavou pre stupeň výbavy Premium a možno ju objednať ako súčasť balíka Luxury pre stupeň výbavy Carbon.
3 Karbónové ozdobné obloženie je vyhradené stupňu výbavy Carbon. 

 Čalúnenie zo sivej semi-anilínovej kože, ozdobné obloženie so 
štruktúrou strieborného skleného vlákna   (Premium) 

 Čalúnenie z červenej semi-anilínovej kože, ozdobné obloženie so 
štruktúrou strieborného skleného vlákna   (Premium) 

 Čalúnenie z čiernej semi-anilínovej kože, ozdobné obloženie so 
štruktúrou strieborného skleného vlákna   (Premium) 

 Čalúnenie Alcantara, karbónové ozdobné obloženie 
 (Carbon) 
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 FARBY 
EXTERIÉRU 

 BIELA NOVA (083) 

 ČIERNA (212)1 

 STRIEBORNÁ SONIC (1�2) 

 ČIERNA HVIEZDNA (217)  MODRÁ SAPPHIRE (8X1) 

 ORANŽOVÁ SOLAR FLARE (4W7) 

 ČERVENÁ RADIANT (3T5) 

 SIVÁ KOVOVÁ (1H9) 

 1 Nemetalická farba. 

Poznámka: Vzhľadom k tlači sa môžu skutočné farby líšiť od tých na obrázkoch. 
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 U značky Lexus veríme, že poskytujeme mimoriadny zážitok z vlastníctva vozidla. 
To platí pre naše služby, popredajné programy i pre samotné vozidlá. Počas 
celej doby životnosti vášho vozidla zaisťuje starostlivosť značky Lexus prvotriedne 
zážitky z vlastníctva vozidla Lexus, súčasťou ktorej je ponuka na mieru šitých 
plánov servisu a údržby, z ktorých každý je pripravený tak, aby vám zaistil úplnú 
spokojnosť a pokoj v duši. 

Vozidlá Lexus sú vybavené najvyspelejšou technikou na svete, aby svojim majiteľom 
mohli ponúknuť úžasný pocit „Omotenashi” (japonský duch pohostinnosti). 
V súlade s naším jedinečným prístupom k výrobe automobilov sa snažíme správať 
ku každému zákazníkovi ako k hosťovi v našom dome. Servis svetovej úrovne 
založený na tejto filozofii sa prejavuje v rôznych detailoch, ako sú napríklad 
čerstvé kvety v odovzdávacích miestnostiach, dokonale čisté servisné pracovisko 
a bezplatné umytie vozidla.

Po dodaní každého nového vozidla Lexus považujeme starostlivosť o váš automobil 
za ekvivalent starostlivosti o vás, nášho zákazníka. Autorizovaní predajcovia Lexus 
sa snažia o maximálnu spokojnosť zákazníka. Môžete sledovať správy pri šálke 
kapučína v našom pohodlnom salóniku, alebo tráviť čas brázdením po internete. 
Medzitým naši technici plnia svoje úlohy s optimálnou efektivitou, aby ste sa dostali 
späť na cesty s minimálnou časovou stratou. 

 STAROSTLIVOSŤ 
LEXUS 
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 SERVIS LEXUS 

 Servis Lexus je pre vás pozvánkou, aby ste zverili 
blaho svojho vozidla Lexus špecializovaným 
profesionálom, a pre nás je príležitosťou ponúknuť vám 
bezkonkurenčnú úroveň starostlivosti. Vyčerpávajúce 
školenia zamestnancov a programy priebežného 
kariérneho rozvoja vám dodajú pocit istoty, že 
konáme maximum, aby sme udržali váš automobil 
Lexus v dokonalom stave. 

•  Profesionálni technici Lexus
• Len originálne diely Lexus
• Servisná história Lexus zvyšuje hodnotu pri 
následnom predaji

• Kompletná vizuálna bezpečnostná kontrola
• Servis Lexus prispôsobený vašim potrebám
• Najmodernejšie zariadenie a výbava 

 MOBILITA LEXUS 

 Chceme zaistiť, aby ste si v úplnom pokoji užívali 
jazdu s vaším vozidlom Lexus kdekoľvek v Európe. 
Preto počas prvých troch rokov vlastnenia vozidla, 
bez obmedzenia počtu ubehnutých kilometrov, 
poskytujeme bezplatnú európsku asistenčnú službu 
Lexus Euro Assistance 24*. Tento program zaistí 
vašu mobilitu, aby ste sa dostali tam, kam smerujete. 
�eho súčasťou môže byť napríklad odtiahnutie vozidla, 
ubytovanie v hoteli, zapožičanie vozidla, repatriácia 
vozidla a mnoho ďalších služieb, pokiaľ by sa váš 
Lexus stal nepojazdným, bol odcudzený alebo sa 
podieľal na dopravnej nehode. 
 *  Podmienky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Podrobnejšie informácie vám 

ochotne poskytne váš autorizovaný predajca alebo servis značky Lexus. 

 ZÁRUKA LEXUS 

 Lexus vám poskytuje rozsiahlu záruku na kvalitu 
(záruka), ktorá pokrýva všetky chyby, ktoré možno 
pripísať chybe pri výrobe alebo montáži vozidla. 
Záruka sa poskytuje v dĺžke 3  rokov alebo do 
najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo 
nastane skôr. Počas prvého roku sa záruka poskytuje 
bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Záruka 
na povrchovú koróziu a chyby laku je 3  roky, 
záruka na prehrdzavenie karosérie je 12  rokov, 
v oboch prípadoch bez ohľadu na počet najazdených 
kilometrov. V prípade výskytu chyby v dobe záruky 
má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby 
opravou. 



 OB�AVTE NOVÝ 
LEXUS RC F 
 Viac informácií o novom modeli RC F získate na:
www.lexus.sk/rcf
www.facebook.com/LexusEurope
www.youtube.com/LexusEurope 

 © 2014 Lexus Europe (divize Toyota Motor Europe NV/SA) a Lexus Czech & Slovak Republic (divize 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhradzujú právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách a výbave bez 
predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje a vybavenie tiež podliehajú prípadným zmenám v súlade 
s miestnymi podmienkami a požiadavkami. Vyžiadajte si od svojho autorizovaného predajcu značky Lexus 
informácie o akýchkoľvek zmenách, ktoré môžu platiť vo vašej krajine.

Poznámka: Údaje uvedené v tejto publikácii sú predbežné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Farba vozidiel a detaily sa môžu mierne líšiť od fotografií vytlačených v tejto publikácii. Všetky 
údaje, všetky dáta a vyobrazenia sú určené iba na informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou, 
resp. návrhom na uzavretie zmluvy.

Bližšie informácie nájdete na našich internetových stránkach: www.lexus.sk

Starostlivosť o životné prostredie je pre Lexus prioritou. Prijímame množstvo opatrení, aby sme zaistili, 
že po celý čas životného cyklu – počínajúc konštrukciou, cez výrobu, distribúciu, predaj, servis až po 
skončenie životnosti – bude vplyv a dopad našich vozidiel na životné prostredie minimálny. Váš predajca 
vám rád poskytne ďalšie informácie týkajúce sa požiadaviek súvisiacich s koncom životnosti vášho vozidla.

Vyrobené v Európe, október 2014 

NOVÝ LEXUS RC F
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