RX 450h L

OFICIÁLNÍ CENÍK

LEXUS RX 450h L
LÍDR SPORTOVNÍCH UŽITKOVÝCH VOZIDEL
V SEDMIMÍSTNÉM PROVEDENÍ
Zcela nový model Lexus RX 450h L ani přidáním třetí řady sedadel neztratil
svůj elegantní charakter a vynikající jízdní vlastnosti typické pro modely
s označením RX. Lexus vyřešil novou podobu vozu opravdu mistrovsky:
karoserii zvětšil o 110 mm a zadní část vozu ergonomicky přebudoval, čímž
cestujícím ve třetí řadě zajistil dostatek místa pro prostor v oblasti hlavy
a zároveň docílil většího úložného prostoru za opěradly. Sedadla zabudovaná v této sedmimístné variantě lze sklápět v poměru 60:40. Díky automatickému posunu prostřední řady sedadel směrem dopředu je dosaženo také
pohodlného nastupování pro cestující ve třetí řadě sedadel. V neposlední
řadě cestující ocení také objemný zavazadlový prostor za třetí řadou sedadel,
který nabízí dostatek prostoru pro komfortní uložení zavazadel.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
RX 450h L
MOTOR
Benzínový motor: 3 456 cm3, V6 VVTi, Atkinsonův cyklus, 263 k / 335 Nm
Elektromotory: 167 k / 335 Nm (vpředu) a 68 k / 139 Nm (vzadu)

PŘEVODOVKA
E-CVT (elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodem)
E-FOUR 4×4 (pohon všech kol)

VÝKON
313 k

ZRYCHLENÍ (0–100 km/h)
8s

KOMBINOVANÉ EMISE CO2
138 g/km

PNEUMATIKY
235/55 R20

KOLA
20" z lehkých slitin

DÉLKA
5 000 mm

ŠÍŘKA (se sklopenými zrcátky)
1 895 mm

VÝŠKA
1 700 mm

ROZVOR NÁPRAV
2 790 mm

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR
Za třetí řadou sedadel: 211 litrů,
po sklopení třetí řady sedadel: 652 litrů,
po sklopení druhé řady sedadel: 1 656 litrů.

AKČNÍ NABÍDKA*
STANDARDNÍ CENA

AKČNÍ CENA

CENOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ

EXECUTIVE (SFX: BP)

2 030 000 Kč

1 780 000 Kč

250 000 Kč

EXECUTIVE PLUS (SFX: BR)

2 080 000 Kč

1 830 000 Kč

250 000 Kč

LUXURY (SFX: B1)

2 375 000 Kč

2 105 000 Kč

270 000 Kč

*P
 latnost nabídky do 30. 6. 2018.
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RX 450h L
STANDARDNÍ CENA:

EXECUTIVE
2 030 000 Kč

AKČNÍ CENA:

SFX: BP

1 780 000 Kč*

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ:

250 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadla
––Kožené čalounění
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce a el.nastavitelná bederní opěrka
––Manuální sklápění druhé řady sedadel
––Elektrické sklápění třetí řady sedadel
• Interiér
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
––Volant obšitý kůží
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podelného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
––Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech
––Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru
• Další prvky
––Třízónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
––Technologie Nanoe
––Jízdní režimy: ECO / NORMAL / SPORT
––EV – režim elektrického pohonu

VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla
HAC – asistent rozjezdu do kopce
8 airbagů
Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí
Nouzové dojezdové kolo
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu
Zadní parkovací kamera
Lexus Safety System+:
––PCS – přednárazový bezpečnostní systém
––ACC – adaptivní tempomat
––LKA – asistent pro udržení v jízdním pruhu
––RSA – systém rozpoznávání dopravních značek
––AHB – automatické ovládání dálkových světel

EXTERIÉR
• Světla
––LED dálkové světlomety
––LED světlomety pro denní svícení
––LED sekvenční ukazatele směru
• Skla
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Zatmavená zadní skla
––Dešťový senzor
• Vnější zrcátka
––Elektricky sklopná
––Vyhřívaná
––Automatické nastavení úhlu během couvání
––Elektrochromatická
––Paměťová funkce
• Pneumatiky a kola
––20" kola z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/55 R20
• Ostatní prvky
––Střešní lišty

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12,3" Lexus Media Displej
4,2" barevný multiinformační displej
Prémiový audiosystém s 12 reproduktory
DVD přehrávač
AUX a USB konektor
Bluetooth
Ovládací prvky na volantu
Analogové hodiny
DAB – digitální tuner
Prémiová navigace Lexus Premium Navigation
Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů

PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak
• Střešní okno (CB)

+32 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

STANDARDNÍ

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.
4 EXECUTIVE

BÉŽOVÁ
PÍSKOVÁ
(4U7)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

RX 450h L
STANDARDNÍ CENA:

EXECUTIVE PLUS
2 080 000 Kč

AKČNÍ CENA:

1 830 000 Kč*

SFX: BR
CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ:

250 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadla
––Kožené čalounění
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Vyhřívaná zadní sedadla
––Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 8 směrech,
u sedadla řidiče navíc paměťová funkce a el.nastavitelná bederní opěrka
––Manuální sklápění druhé řady sedadel
––Elektrické sklápění třetí řady sedadel
• Interiér
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
––Volant obšitý kůží
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podelného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
––Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech
––Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru
––Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)
• Další prvky
––Třízónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
––Technologie Nanoe
––Jízdní režimy: ECO / NORMAL / SPORT
––EV – režim elektrického pohonu

VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla
HAC – asistent rozjezdu do kopce
8 airbagů
Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí
Nouzové dojezdové kolo
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu
Zadní parkovací kamera
BSM – systém sledování slepého úhlu
RCTA – systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
Lexus Safety System+:
––PCS – přednárazový bezpečnostní systém
––ACC – adaptivní tempomat
––LKA – asistent pro udržení v jízdním pruhu
––RSA – systém rozpoznávání dopravních značek
––AHB – automatické ovládání dálkových světel

EXTERIÉR
• Světla
––LED dálkové světlomety
––LED světlomety pro denní svícení
––LED sekvenční ukazatele směru
• Skla
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Zatmavená zadní skla
––Dešťový senzor
• Vnější zrcátka
––Elektricky sklopná
––Vyhřívaná
––Automatické nastavení úhlu během couvání
––Elektrochromatická
––Paměťová funkce
• Pneumatiky a kola
––20" kola z lehkých slitin
––Pneumatiky 235/55 R20
• Ostatní prvky
––Střešní lišty

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12,3" Lexus Media Displej
4,2" barevný multiinformační displej
Prémiový audiosystém s 12 reproduktory
DVD přehrávač
AUX a USB konektor
Bluetooth
Ovládací prvky na volantu
Analogové hodiny
DAB – digitální tuner
Prémiová navigace Lexus Premium Navigation
Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů

PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak
• Střešní okno (BS)

+32 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

STANDARDNÍ

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.
5 EXECUTIVE PLUS

BÉŽOVÁ
PÍSKOVÁ
(4U7)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

RX 450h L
STANDARDNÍ CENA:

LUXURY
2 375 000 Kč

SFX: B1

2 105 000 Kč*

AKČNÍ CENA:

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ:

270 000 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA

INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sedadla
––Čalounění ze semianilinové kůže
––Přední sedadla Luxury
––Vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla
––Vyhřívaná zadní sedadla
––Sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 10 směrech,
s paměťovou funkcí
––Přední sedadla s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou
––Manuální sklápění druhé řady sedadel
––Elektrické sklápění třetí řady sedadel
• Interiér
––Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
––Vyhřívaný volant s dřevěným dekorem
––Systém Easy Access pro snadné nastupování a vystupování
(funkce podelného posouvání volantu a sedadla do původní polohy)
––Systém bezklíčového nastupování a startování Smart Entry and Start
––Loketní opěrka s úložnou schránkou na zadních sedadlech
––Snadné otevírání zavazadlového prostoru (pomocí senzoru)
––Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru
––Prahová ozdobná lišta s LED diodami
––Držák nápojů s ozdobnou dřevěnou výplní
––Sluneční clona na bočních oknech zadních dveří
• Další prvky
––Třízónová automatická klimatizace s automatickou recirkulací vzduchu
––Technologie Nanoe
––Jízdní režimy: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT+
––EV – režim elektrického pohonu
––Elektronický kartový klíč

VDIM – integrované řízení dynamiky vozidla
HAC – asistent rozjezdu do kopce
8 airbagů
Systém proti odcizení – alarm, imobilizér, senzor vniknutí
Nouzové dojezdové kolo
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu
Zadní parkovací kamera
Parkovací systém s panoramatickým zobrazováním okolí
vozu (PVM)
• Lexus Safety System+:
––PCS – přednárazový bezpečnostní systém
––ACC – adaptivní tempomat
––LKA – asistent pro udržení v jízdním pruhu
––RSA – systém rozpoznávání dopravních značek
• AHS – adaptivní systém ovládání dálkových světel
• BSM – systém sledování mrtvého úhlu
• RCTA – systém sledování provozu v příčném směru za vozidlem
• AVS – systém adaptivního odpružení
EXTERIÉR
• Světla
––LED dálkové světlomety
––LED světlomety pro denní svícení
––LED sekvenční ukazatele směru
––Funkce svícení do zatáček
• Skla
––Tónovaná skla s UV filtrem
––Zatmavená zadní skla
––Dešťový senzor
• Vnější zrcátka
––Elektricky sklopná
––Vyhřívaná
––Automatické nastavení úhlu během couvání
––Elektrochromatická
––Paměťová funkce
• Pneumatiky a kola
––20" kola z lehkých slitin, design Luxury
––pneumatiky 235/55 R20
• Ostatní prvky
––střešní lišty

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A AUDIO SYSTÉMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12,3" Lexus Media Displej
4,2" barevný multiinformační displej
Prémiový audiosystém Mark Levinson s 15 reproduktory
DVD přehrávač
AUX a USB konektor
Bluetooth
Ovládací prvky na volantu
Analogové hodiny
DAB – digitální tuner
Prémiová navigace Lexus Premium Navigation
Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů
HUD – projekční head-up displej

PRVKY NA PŘÁNÍ
• Metalický lak
• Střešní okno (B3)

+32 000 Kč
+30 000 Kč

BARVY KAROSERIE – METALICKÉ LAKY (NA PŘÁNÍ)

BÍLÁ
SONIC
(085)

ŠEDÁ
KOVOVÁ
(1H9)

STŘÍBRNÁ
SATÉNOVÁ
(1J4)

TITANOVÁ
SONIC
(1J7)

STANDARDNÍ

ČERNÁ
GRAFITOVÁ
(223)

ČERVENÁ
MORELLO
(3R1)

* Ceny uvedeny vč. 21% DPH.
6 LUXURY

BÉŽOVÁ
PÍSKOVÁ
(4U7)

HNĚDÁ
MĚDĚNÁ
(4X2)

TMAVĚ
MODRÁ
(8X5)

ČERNÁ
NEMETALICKÁ
(212)

LEXUS SAFETY SYSTEM+**
PCS – přednárazový bezpečnostní systém
Tato technologie pomocí milimetrového radaru a monokulární kamery
vyhodnocuje riziko nárazu. Pokud je nebezpečí vyhodnoceno jako vysoké,
systém řidiče upozorní akustickou a optickou výstrahou a současně zvýší
tlak v brzdách. Pokud již kolizi nelze zabránit, systém automaticky brzdí
a zároveň přitáhne bezpečnostní pásy na předních sedadlech.
ACC – adaptivní tempomat pro celý rozsah rychlostí
Adaptivní tempomat (ACC) udržuje bezpečnou vzdálenost mezi vozidlem
a automobilem vpředu, a to i tehdy, když vůz před vámi zrychluje
či zpomaluje, nebo dokonce zastavuje. Jakmile je silnice opět volná,
systém ACC vůz znovu zrychlí na přednastavenou rychlost.
AHB – automatické ovládání dálkových světel
Po setmění systém AHB pomocí kamery zabudované za čelním sklem
automaticky přepíná dálková světla na potkávací režim vždy, když rozpozná
světla protijedoucího vozidla nebo koncová světla vozidla jedoucího před
vámi. Zamezuje tak oslňování ostatních řidičů, zatímco vy se přepínáním
světel vůbec nemusíte zabývat.

LKA – asistent pro udržování jízdy v pruhu
Asistent pro udržování jízdy v pruhu (LKA) pomocí kamery za čelním sklem
sleduje pozici vozidla v daném jízdním pruhu. Začne-li vůz nechtěně
vybočovat z jízdního pruhu, systém LKA varuje řidiče akustickým signálem
a současně jemným zásahem do volantu napomůže korekci směru jízdy.
RSA – systém rozpoznávání dopravních značek
Systém rozpoznávání dopravních značek pomocí kamery za čelním sklem
identifikuje dopravní značky a zobrazuje je na multiinformačním displeji.
Dokáže rozpoznat všechny dopravní značky zakotvené ve vídeňské Úmluvě
o silničním provozu.

** C itlivost systému se může měnit v závislosti na povětrnostních a světelných
podmínkách.
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LEXUS RX 450h L – CENÍK
AUTORIZOVANÍ PARTNEŘI LEXUS:
LEXUS PRAHA

Bavorská 3, 155 00 Praha
telefon: +420 257 222 805
www.lexus-praha.cz

LEXUS BRNO

Maříkova 48, 621 00 Brno-Ivanovice
telefon: +420 547 136 260
www.lexus-brno.cz

LEXUS KARLOVY VARY

Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary
telefon: +420 359 807 380
www.lexus-karlovyvary.cz

Lexus klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Maximálně usilujeme o to, aby naše vozy po celou dobu své životnosti – od návrhu přes výrobu, distribuci a prodej až po každodenní provoz –
co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Váš autorizovaný prodejce Vám ochotně podá informace o předpisech pro nakládání s motorovými vozidly po skončení jejich životnosti.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 4. 2018 do vydání nového ceníku. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato
prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Lexus. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv
změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.
Modely a technické specifikace uvedené v této publikaci se mohou lišit od modelů dodávaných na český trh a od jejich výbavy. Fotografie nebo popisy prezentovaných modelů mohou v některých
případech zahrnovat i prvky dodávané na přání. Odstíny vyobrazené v této publikaci se mohou mírně lišit od skutečného barevného provedení. Ceny uvedené v této publikaci jsou pouze orientační a nelze
je považovat za konkrétní obchodní nabídku. Nabídka platí do odvolání. Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost. Potřebujete-li další informace, kontaktujte prosím místního autorizovaného
prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz. © Lexus Česká republika.

www.lexus.cz
facebook.com/lexusCZE

