
LEXUS RX CENNÍK

Predĺžená záruka LEXUS 1 559 € 
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 RX
AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A JAZDNÁ DYNAMIKA
Aktívne brzdové svetlá
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Integrované riadenie dynamiky vozidla (VDIM) (RX 450h)
Režim EV (Electric Vehicle) (RX 450h)
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách (TPWS)
Systémy ovládania brzdovej sústavy, jazdnej stability, riadenia a trakcie

– ABS, BAS, EBD, ECB alebo ECB-R (RX 450h), EPB, EPS, TRC, VSC
Volič jazdných režimov

– ECO/NORMAL/SPORT

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
10 airbagov

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

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

– štruktúra karosérie absorbujúca náraz a znižujúca riziko zranenia

ZABEZPEČENIE
Automatické zamykanie dverí
Dvojité zamykanie dverí
Systém proti odcudzeniu

– imobilizér/senzor vniknutia/siréna

EXTERIÉR
Automatické ovládanie stieračov s dažďovým senzorom
LED diódy

– svetlá pre dennú prevádzku v tvare L
– zadné združené svetlá

Hmlové svetlá, vpredu
Odmrazovanie stierača
Tepelne izolujúce tónované sklá s filtrom UV
Privátne tónované sklá, v zadných dverách a zadných výklopných dverách
Strešné lišty

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE
Dvojité zobrazenie prístrojov (len pre model RX 450h)

– dvojité farebné podsvietenie (modré/červené)
– monitor tokov energie/otáčkomer

Konektor AUX a port USB
Multiinformačný displej
8" farebný centrálny displej
Optitrónové prístroje
Pripojenie Bluetooth® pre mobilné telefóny a audio zariadenie
Ukazovateľ ekonomickej prevádzky ECO
Volant so vstavaným ovládaním

– audiosystému/displeja/telefónu/hlasovej regulácie
Analógové hodiny

KOMFORT A POHODLIE
Dvojzónová elektronicky riadená klimatizácia
Elektricky ovládané okná, vpredu a vzadu
Kožou obšitá hlavica voliča prevodovky
Predné sedadlá s nastaviteľnou bedrovou opierkou
Stredová lakťová opierka vpredu

– s odkladacou priehradkou
Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry and Start
Tempomat
Trojramenný kožou obšitý volant

– elektricky nastaviteľný výškovo a pozdĺžne
Vonkajšie spätné zrkadlá

– elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané
– s integrovanými smerovými svetlami a prístupovým osvetlením priestoru okolo dverí

Vnútorné spätné zrkadlo
– elektrochromatické (samostmievacie)

Zadné sklopné sedadlá delené v pomere 40/20/40, sklápanie jedným dotykom tlačidla
Núdzové náhradné kolesoVYSVETLIVKY

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



COMFORT cena s DPH 
 RX 200t FWD 50 950,-
 RX 200t AWD 52 750,-
Navyše k štandardnej výbave RX 450h AWD 60 450,-
18" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 235/65 R18
LED stretávacie a LED diaľkové svetlá

– automatické ovládanie diaľkových svetiel (AHB)
Textilné čalúnenie

– nastavovanie v 8 smeroch (sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu)
– volant s teleskopickou funkciou

Prémiový audiosystém s 9 reproduktormi
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Zadná parkovacia kamera
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
Lexus Safety System +

– adaptívny tempomat (ACC)
– prednárazový bezpečnostný systém (PCS)
– systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDA)
– rozpoznávanie dopravných značiek

COMFORT PLUS cena s DPH 
 RX 200t AWD 53 570,-
Navyše/odlišnosť voči výbave COMFORT RX 450h AWD 61 270,-
Vyhrievanie predných sedadiel
DAB tuner
Automaticky riadená recirkulácia vzduchu

VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 1 200,-

RX 200t FWD/200t AWD/450h AWD COMFORT

Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



EXECUTIVE cena s DPH 
 RX 200t AWD 61 000,-
Navyše/odlišnosť voči výbave COMFORT PLUS RX 450h AWD 68 700,-
20" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 235/55 R20
Jemná perforovaná koža

– sedadlo vodiča/volant s teleskopickou funkciou
–  nastavovanie v 8 smeroch (sedadlo vodiča a spolujazdca vpredu), s pamäťovou 

funkciou pre vodiča
– pamäťová funkcia pre nastavenie volantu a vonkajších spätných zrkadiel
– vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá (vodič a spolujazdec vpredu)

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

Navigačný systém Lexus Premium Navigation
– 12,3" farebný multifunkčný displej 
–  multifunkčný displej pre riadenie a monitorovanie systémov vozidla, napríklad 

audiosystému, klimatizácie a palubného počítača
Prémiový audiosystém s 12 reproduktormi
Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
Vonkajšie spätné zrkadlá 

– elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané 
– elektrochromatické (s automatickou clonou)
-  s integrovanými smerovými svetlami a prístupovým osvetlením priestoru okolo dverí

EXECUTIVE PLUS cena s DPH 
 RX 200t AWD 63 650,-
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE RX 450h AWD 71 350,-
Elektricky ovládané veko batožinového priestoru, bezdotykový senzor
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Sklenené strešné okno

– elektricky výklopné/posuvné

VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 1 200,-

RX 200t AWD/450h AWD EXECUTIVE

Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



F SPORT cena s DPH 
 RX 200t AWD 66 450,-
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE RX 450h AWD 74 150,-
20" kolesá z ľahkej zliatiny, dizajn F SPORT

– pneumatiky 235/55 R20
F SPORT vonkajšie štylistické prvky

– predný nárazník
– voštinová maska chladiča/bočné logá

F SPORT vnútorné štylistické prvky
– čierne stropné čalúnenie
– exkluzívne perforované kožené čalúnenie F SPORT
– exkluzívne strieborné obloženie
– špecifické prahové lišty
– volant a hlavica voliča prevodovky obšité perforovanou kožou, s radiacimi pádlami
– vŕtané hliníkové pedále

Akustický systém Active Sound Control (len pre RX 450h)
Jazdný režim SPORT +
Adaptívne odpruženie AVS (Adaptive Variable Suspension)
Slnečné clony na zadných bočných oknách
Predné hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

F SPORT PLUS cena s DPH 
 RX 200t AWD 71 850,-
Navyše/odlišnosť voči výbave F SPORT RX 450h AWD 82 350,-
Elektricky ovládané veko batožinového priestoru, bezdotykový senzor
Projekčný displej (HUD)
Vyhrievaný volant
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
Elektricky ovládané/sklopné operadlá zadných sedadiel
Zábavný systém Mark Levinson® Premium Surround s 15 reproduktormi
Aktívne stabilizátory (len RX 450h)

VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 1 200,-
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné 1 400,-
Panoramatické strešné okno* 1 800,-

RX 200t AWD/450h AWD F SPORT

* Nemožno kombinovať s aktívnym stabilizátorom
Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



LUXURY cena s DPH 
Navyše/odlišnosť voči výbave EXECUTIVE  80 340,-
20" kolesá z ľahkej zliatiny

– pneumatiky 235/55 R20
Jazdný režim SPORT +
Adaptívne odpruženie AVS (Adaptive Variable Suspension)
Predné hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut
Kartový elektronický kľúč
Semi-anilínové perforované kožené čalúnenie s dreveným obložením

– sedadlo vodiča/volant s teleskopickou funkciou
– nastavovanie v 10 smeroch
– vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá, pamäťová funkcia pre 3 nastavenia
– pamäťová funkcia pre nastavenie volantu a vonkajších spätných zrkadiel

Zábavný systém Mark Levinson® Premium Surround s 15 reproduktormi
Slnečné clony na zadných bočných oknách
Elektricky ovládané veko batožinového priestoru, bezdotykový senzor
Systém sledovania mŕtveho uhla (BSM)
Systém sledovania premávky v priečnom smere za vozidlom (RCTA)
Panoramatické zobrazenie okolia vozidla Panoramic View (PVM)
Vyhrievaný volant, drevený
Projekčný displej (HUD)
Vyhrievané predné a zadné sedadlá
Elektricky ovládané/sklopné operadlá zadných sedadiel

VOLITEĽNÁ VÝBAVA cena s DPH
Metalický lak 1 200,-
Sklenené strešné okno, elektricky výklopné/posuvné 1 400,-
Panoramatické strešné okno 1 800,-

RX 450h AWD LUXURY

Uvedené ceny sú v EUR s DPH 20 %



TECHNICKÉ ÚDAJE RX 200t FWD (AWD)

Poznámka: Uvedené informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
1  Hodnoty pre model RX 200t sa líšia podľa stupňa výbavy a veľkosti kolies z ľahkej zliatiny. Prvá hodnota platí pre RX 200t COMFORT s 18" kolesami. Druhá hodnota platí pre stupne výbavy EXECUTIVE, 

F SPORT a LUXURY so štandardnými 20" kolesami a stupeň výbavy COMFORT s voliteľnými 20" kolesami.
*   Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú pri vozidle s európskou štandardnou výbavou za kontrolovaných podmienok v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS v aktuálnom znení. V prípade 

záujmu o ďalšie informácie alebo o kúpu vozidla s európskou štandardnou výbavou sa obráťte na svojho autorizovaného importéra Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu 
od nameraných hodnôt líšiť. Spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla ovplyvňuje spôsob vedenia vozidla a ďalšie faktory (napr. stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, 
namontovaná výbava, zaťaženie, počet cestujúcich 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) 238/175

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)/valce/ventily 1 998/L4/16
Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.) 238/175/4 800 – 5 600
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) 350/1 650 – 4 000

ELEKTROMOTOR
Vpredu – maximálny výkon (k/kW) –
Vzadu – maximálny výkon (k/kW) –

HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR
Typ –

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Pohon predných kolies (všetkých kolies)
Prevodovka šesťstupňová elektronicky riadená (ECT)

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 200
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 9,2 (9,5)

EMISIE CO2*(g/km)
Kombinovaná prevádzka 181/184 (184/189)1

SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)
Kombinovaná prevádzka 7,8/7,9 (7,9/8,1)1

ROZMERY
Dĺžka/šírka/výška 4 890/1 895/1 690



TECHNICKÉ ÚDAJE RX 450h AWD

Poznámka: Uvedené informácie vychádzajú z predbežných údajov výrobcu, ktoré sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
1  Hodnoty pre model RX 450h sa líšia podľa stupňa výbavy a veľkosti kolies z ľahkej zliatiny. Prvá hodnota platí pre RX 450h ECO s 18" kolesami. Druhá hodnota platí pre stupeň výbavy COMFORT 

s 18" kolesami. Tretia hodnota platí pre stupne výbavy EXECUTIVE, F SPORT a LUXURY so štandardnými 20" kolesami a stupeň výbavy COMFORT s voliteľnými 20" kolesami.
*   Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú pri vozidle s európskou štandardnou výbavou za kontrolovaných podmienok v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EHS v aktuálnom znení. V prípade 

záujmu o ďalšie informácie alebo o kúpu vozidla s európskou štandardnou výbavou sa obráťte na svojho autorizovaného importéra Lexus. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 vášho vozidla sa môžu 
od nameraných hodnôt líšiť. Spotrebu paliva a emisie CO2 vozidla ovplyvňuje spôsob vedenia vozidla a ďalšie faktory (napr. stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak vzduchu v pneumatikách, 
namontovaná výbava, zaťaženie, počet cestujúcich 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) 313/230

MOTOR
Zdvihový objem (cm3)/valce/ventily 3 456/V6/24
Maximálny výkon (k/kW/ot. za min.) 263/193/6 000
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. za min.) 335/4 600

ELEKTROMOTOR
Vpredu – maximálny výkon (k/kW) 167/123
Vzadu – maximálny výkon (k/kW) 68/50

HYBRIDNÝ AKUMULÁTOR
Typ nikel-metal hydridový (Ni-MH)

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO
Pohon všetkých kolies
Prevodovka s plynule meniteľným prevodom (CVT)

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h) 200
Zrýchlenie 0 – 100 km/h (s) 7,7

EMISIE CO2*(g/km)
Kombinovaná prevádzka 120/122/1271

SPOTREBA PALIVA* (l/100 km)
Kombinovaná prevádzka 7,2/5,5/5,51

ROZMERY
Dĺžka/šírka/výška 4 890/1 895/1 685


