
NOWY CT

SPRAWDŹ 
NOWEGO CT
Zapraszamy na jazdę testową do najbliższego autoryzowanego dilera 
samochodów Lexus.

Więcej informacji o nowym CT:
www.lexus-polska.pl/ct
www.facebook.com/lexuspolska
www.youtube.com/lexuspolska

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji 
pojazdów. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, 
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte 
w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie 
stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie wyposażenia i specyfikacji 
pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo 
homologacji typu pojazdu. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, które 
do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. Dotyczy to 
całego cyklu od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, aż po wycofywanie zużytych 
pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat wymagań wynikających z przepisów 
o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

Wydrukowano w Europie, styczeń 2014



SERWIS LEXUSA

Zachęcamy do powierzenia Lexusa znającym 
się na rzeczy profesjonalistom, którzy zapewnią 
Państwu obsługę wyjątkowej jakości. Nasi serwisanci 
uczestniczą w rozbudowanych programach szkoleń 
i rozwoju zawodowego, by każdy Lexus oddawany 
regularnie w ich ręce utrzymany był w idealnym, 
„salonowym” stanie technicznym.

• Profesjonalni serwisanci Lexusa
• Oryginalne części marki Lexus
• Wyższa wartość na rynku wtórnym dzięki historii 
serwisowania w autoryzowanych placówkach 
Lexusa

• Dokładna kontrola elementów wpływających na 
bezpieczeństwo

• Usługi Lexusa dopasowane do potrzeb klienta
• Nowoczesne placówki i ich wyposażenie

GWARANC�A LEXUSA

• Pełna gwarancja: 3 lata lub do przebiegu 
100 000 km

• Gwarancja na korozję powierzchniową oraz 
powłokę lakierniczą: 3 lata

• Gwarancja antykorozyjna: 12 lat
• Gwarancja na elementy napędu hybrydowego
(akumulator napędu hybrydowego*, elektroniczną
jednostkę sterującą akumulatorem napędu
hybrydowego, centralną jednostkę sterującą 
napędu hybrydowego, przetwornik i falownik 
napędu hybrydowego): 5 lat lub do przebiegu 
100 000 km

* - z możliwoścą przedłużenia do 10 lat.

PEŁNA MOBILNOŚĆ Z LEXUSEM

Nie chcemy, aby cokolwiek zakłóciło spokój kierowcy 
podróżującego samochodem marki Lexus w całej 
Europie. Każdy pojazd przez pierwsze trzy lata od 
zakupu objęty jest bezpłatnym programem Lexus Euro 
Assistance 24*. Program ten gwarantuje mobilność 
oraz dotarcie do celu podróży. 
ego elementami 
są na przykład usługi holowania, zakwaterowanie 
w hotelu, wynajęcie samochodu zastępczego, 
naprawa pojazdu i wiele innych form pomocy na 
wypadek unieruchomienia, kradzieży Lexusa lub 
udziału w kolizji.
*  Warunki programu mogą różnić się w poszczególnych krajach. Szczegółowych 

informacji na temat programu udzielają dilerzy i autoryzowane serwisy Lexus.
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 NOWY CT  WPROWADZENIE

DOSKONAŁOŚĆ 
W RUCHU

„NOWY, PIONIERSKI LUKSUSOWY KOMPAKT CT 200h Z NAPĘDEM 
W PEŁNI HYBRYDOWYM TO WY�ĄTKOWE POŁĄCZENIE 

WYRAFINOWANEGO LUKSUSU Z NA�LEPSZYMI W SWO�E� 
KLASIE PARAMETRAMI ŚRODOWISKOWYMI”.

Chika Kako, Naczelny inżynier Lexusa CT

Prowadząc nowego CT 200h, odkryjesz niedościgniony luksus typowy dla marki 
Lexus w kompaktowym samochodzie z najbardziej zaawansowanym na świecie 
napędem w pełni hybrydowym. Płynnie rozwijanej mocy towarzyszy niezwykle niskie 
zużycie paliwa - 3,6 l/100km (wersja Elite). W trybie samochodu elektrycznego 
(EV, ang. Electric Vehicle) pojazd nie zużywa paliwa i porusza się niemal 
bezgłośnie, przy zerowym poziomie emisji. �ego kabina oferuje supernowoczesne 
systemy dźwiękowe i multimedialne, a jakość wykonania nadzorują osobiście nasi 
mistrzowie Takumi. Odkryj nowy poziom komfortu i wyrafinowania w nowym, 
zachwycającym CT 200h. 
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 NOWY CT  WPROWADZENIE

LUKSUS 
W WYDANIU 
KOMPAKTOWYM

PIERWSZY NA ŚWIECIE LUKSUSOWY 
SAMOCHÓD KOMPAKTOWY Z NAPĘDEM 
W PEŁNI HYBRYDOWYM, DOSTĘPNY TAKŻE 
W DYNAMICZNE� WERS�I F SPORT.
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Statysfakcja z jazdy nowym CT 200h ma swoje źródło nie tylko w odważnej 
i niebanalnej stylizacji oraz wyrafinowanym i wydajnym napędzie hybrydowym, ale 
także w nowoczesnym, precyzjnie wykonanym z najwyższej jakości materiałów 
wnętrzu. Podróżujący Lexusem CT 200h mogą na co dzień korzystać 
z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak Remote Touch, 
13-głośnikowy system audio Mark Levinson® i nawigacji Lexus Premium Navigation. 
Nowy CT 200h w wersji F SPORT zwraca uwagę dynamiczną stylizacją, a także 
skórzaną tapicerką foteli w kolorze czerwieni Dark Rose, usportowionym zawieszeniem 
i 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich o unikalnym wzorze F SPORT.
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 NOWY CT  DYNAMIKA �AZDY

WOLNOŚĆ 
W MIE�SKIM 
ZGIEŁKU
ODPRĘŻ SIĘ W ELEGANCKIM SAMOCHODZIE 
PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY PORUSZA SIĘ W SPOSÓB 
IDEALNIE ZGRANY Z TWOIM NASTRO�EM — BO 
TO TY WYBIERASZ TRYB �AZDY.

Za kierownicą nowego Lexusa CT 200h doznać można wyjątkowego wrażenia 
zespolenia z samochodem, który reaguje w sposób zrównoważony i płynny. 
Pozwala się prowadzić precyzyjnie i daje kierowcy poczucie pełnej kontroli, 
zwłaszcza na ostrych zakrętach, gdzie wyraźnie odczuwalne są zalety sztywnej 
konstrukcji z nowoczesnymi, wzmocnionymi łączeniami, lekkich komponentów 
aluminiowych i elektrycznego wspomagania układu kierowniczego. Tylne 
zawieszenie typu Double Wishbone zapewnia doskonałe trzymanie się drogi 
i komfort jazdy. Korzystając z selektora trybu jazdy, dogodnie ulokowanego na 
konsoli środkowej, można przełączać samochód między trybem EV (samochodu 
elektrycznego), ekonomicznym trybem ECO i dynamicznym trybem SPORT 
oraz zapewniającym idealną równowagę pomiędzy oszczędnością a sportowymi 
emocjami trybem NORMAL.



09



10

 NOWY CT  L-FINEZ�A

NOWY MIE�SKI 
WIZERUNEK
NOWY CT 200h MA ODWAŻNIE NAKREŚLONĄ 
„WRZECIONOWATĄ” ATRAPĘ CHŁODNICY 
I NADWOZIE O PRZEŁOMOWYCH 
WŁASNOŚCIACH AERODYNAMICZNYCH.

Tworząc nowego CT 200h, nasi projektanci kierowali się najnowszą interpretacją 
filozofii stylistycznej Lexusa: L-Finezji (L = z ang. „leading edge”). Szykowny 
i nowoczesny zarys nadwozia tworzy wyrazisty przedni wlot powietrza w kształcie 
wrzeciona, który jest stylistycznym środkiem ciężkości samochodu. W nim 
zbiegają się linie okalające nadwozie oraz nakreślające kształt reflektorów LED 
i przedniego zderzaka. Z myślą o własnościach jezdnych i wyciszeniu szumu 
powodowanego przez opływające pojazd powietrze profil nadwozia wydłużono 
i wygładzono. Przeprojektowano także tylny zderzak i antenę w kształcie płetwy 
rekina. Pod pojazdem znajdziemy aerodynamiczne „płetwy”, zaś tylne światła 
i słupki drzwiowe wyposażono w owiewki. Rozwiązania te poprawiają stabilność 
i oczywiście własności aerodynamiczne pojazdu.



11



12



13



14



15

 NOWY CT  LUKSUSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

LEXUS 
W KAŻDYM CALU
CT 200h ZAPEWNIA NIEZWYŁY 
KOMFORT PODRÓŻY NIE TYLKO DZIĘKI 
NA�NOWOCZEŚNIE�SZEMU WYPOSAŻENIU 
I EKSKLUZYWNYM MATERIAŁOM, ALE 
TAKŻE PRZEZ NIESPOTYKANĄ PRECYZ�Ę 
WYKONANIA I KO�ĄCO CICHĄ PRACĘ NAPĘDU 
HYBRYDOWEGO.

Nowy Lexus CT 200h, który powstaje w naszej wielokrotnie nagradzanej 
fabryce Kyushu, wyznacza nowy standard jakości wykonania luksusowych aut 
kompaktowych. Pięknie wykończone przednie fotele zapewniają znakomite 
trzymanie boczne na zakrętach i pozwalają w pełni zrelaksować się podczas 
długiej podróży. Czegokolwiek tylko dotkniesz w kabinie, otrzymasz jasny 
sygnał: jesteś w samochodzie najwyższej jakości. Od obszytej skórą kierownicy 
po miękką skórę tapicerki kontrastującą z precyzyjnie wykonanymi metalowymi 
detalami. Imponujące wyciszenie Lexusa CT uzyskano między innymi poprzez 
zastosowanie rozbudowanej izolacji akustycznej, która w dużej części wykonana 
jest z materiałów ekologicznych. Elektronicznie sterowana klimatyzacja umożliwia 
precyzyjną regulację temperatury, a powietrze w kabinie jest filtrowane w celu 
oczyszczenia go z pyłków i kurzu.
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 NOWY CT  WIĘCE� KONTROLI

INTERAKTYWNE 
MULTIMEDIA
WYGODNY INTERFE�S DLA SMARTFONÓW, 
USŁUGI SIECIOWE I NAWIGAC�A LEXUS PREMIUM 
NOWE� GENERAC�I.

Nowego CT 200h można zamówić z najnowszym systemem nawigacji Lexus 
Premium Navigation, w skład którego wchodzi elegancki 7-calowy wyświetlacz 
obsługiwany za pomocą kontrolera Remote Touch lub poleceń głosowych. 
System nawigacyjny oferuje różne opcje wyświetlania map i atrakcyjną grafikę 
trójwymiarową, a także może wygenerować kod QR, który na smartfonie otworzy 
stronę z pieszą trasą od miejsca zaparkowania do ostatecznego celu. System 
multimedialny oferuje także usługi sieciowe, takie jak wyszukiwarka internetowa, 
Google Street View®, Panoramio®, a nawet odczytuje przychodzące SMS-y. 
Możliwe jest także przesłanie trasy z laptopa lub tabletu do systemu nawigacyjnego 
Lexusa CT 200h.
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 NOWY CT  NAPĘD W PEŁNI HYBRYDOWY

W PEŁNI HYBRYDOWY NAPĘD NOWEGO CT 200h 
ROZWI�A MOC 136 KM PRZY ZUŻYCIU PALIWA 
WYNOSZĄCYM ZALEDWIE 3,6 l/100km*.

Wystarczy raz przejechać się nowym CT 200h, by poczuć, jak płynnie 
przyspiesza i pewnie reaguje na ruchy kierownicy. Samochód wyposażony jest 
w najnowszy napęd hybrydowy Lexus stanowiący połączenie silnika benzynowego 
o pojemności 1,8 litra, działającego w cyklu Atkinsona, oraz silnika elektrycznego 
o dużej mocy. CT 200h zużywa zaledwie 3,6 l paliwa na 100 km*, a w niemal 
bezgłośnym trybie EV (samochodu elektrycznego) w ogóle nie zużywa benzyny 
i nie emituje substancji szkodliwych. Przestrzeni na bagaże jest pod dostatkiem, 
ponieważ akumulator napędu hybrydowego zajmuje minimalną ilość miejsca 
pod podłogą bagażnika.

* Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla samochodu w wersji Elite.

PODWÓ�NA MOC 
HYBRYDY
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 NOWY CT  F SPORT

STYL 
PRZYKUWA�ĄCY 
UWAGĘ
WYRAZISTA STYLIZAC�A WERS�I F SPORT, 
FOTELE Z TAPICERKĄ SKÓRZANĄ W KOLORZE 
CZERWIENI DARK ROSE I 17-CALOWE OBRĘCZE 
KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH.

Nowy CT 200h F SPORT, dostrajany na torze wyścigowym przez naszych 
Mistrzów �azdy Lexusa, dostarcza kierowcy jeszcze więcej satysfakcji za sprawą 
zmodyfikowanej konfiguracji zawieszenia i amortyzatorów o bardziej dynamicznej 
charakterystyce. W wersji F SPORT przednia część nadwozia otrzymała 
większą, jeszcze bardziej wyrazistą atrapę chłodnicy z bardziej wyrazistym 
wzorem. Poszerzone spojlery boczne podkreślają muskularną linię przedniego 
zderzaka, a wycięty tylny spojler poprawia stabilność na drodze. Wnętrze tej 
wersji wyróżnia się sportowymi fotelami z tapicerką w kolorze czerwieni „Dark 
Rose”, kierownicą F SPORT obszytą perforowaną skórą, aluminiowymi pedałami 
i metalowymi elementami wykończenia wnętrza. Więcej szczegółów znaleźć 
można na stronach 44–45.
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 NOWY CT  SYSTEM AUDIO MARK LEVINSON®

BRZMIENIE 
DOSKONAŁOŚCI
NA�WYŻSZE� KLASY SYSTEM AUDIO MARK 
LEVINSON® PREMIUM SURROUND I W PEŁNI 
HYBRYDOWY SAMOCHÓD O NIEZRÓWNANE� 
KULTURZE PRACY.

Nowego Lexusa CT 200h można zamówić z imponujacym 13-głośnikowym 
systemem audio Mark Levinson® Premium Surround. Marka Mark Levinson jest 
wśród audiofilów synonimem najbardziej wyrafinowanej technologii audio. Systemy 
Mark Levinson® instalowane są wyłącznie w samochodach Lexus i „skrojone 
na miarę” specjalnie dla nich. Każdy głośnik idealnie wpisuje się w akustyczną 
charakterystykę kabiny, a niezrównanie cichy napęd hybrydowy pozwala na 
delektowanie się czystym dźwiękiem także w czasie jazdy. System 7.1-kanałowego 
cyfrowego dźwięku surround dostarcza wrażeń typowych dla kina domowego 
podczas słuchania muzyki, a gdy samochód nie porusza się, umożliwia także 
oglądanie filmów z płyt DVD i materiałów wideo przez przewód VTR.
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 NOWY CT  INNOWAC�E W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

OCHRONA 
NA WYŻSZYM 
POZIOMIE
BEZPIECZEŃSTWO NA 5 GWIAZDEK 
W TESTACH NCAP I SYSTEM OCHRONY 
PRZEDZDERZENIOWE�, KTÓRY POTRAFI 
ZAWCZASU ROZPOZNAWAĆ ZAGROŻENIA.

CT 200h ze swoimi systemami stabilizacji toru jazdy (VSC), kontroli trakcji (TC) 
i wspomagania hamowania (BA) pomaga kierowcy unikać zagrożeń. Opcjonalny 
system ochrony przedzderzeniowej (PCS) za pomocą radaru działającego 
w zakresie fal milimetrowych wykrywa zagrożenia przed pojazdem i w razie 
potrzeby potrafi nawet włączyć hamulce. Gdyby jednak doszło do kolizji, osoby 
w kabinie Lexusa są chronione przez niezwykle wytrzymałą klatkę bezpieczeństwa 
kabiny, której liczne elementy wykonane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
na rozciąganie. Poziom bezpieczeństwa biernego podnoszą dodatkowo fotele 
przednie o konstrukcji ograniczającej ryzyko urazu kręgów szyjnych oraz komplet 
ośmiu poduszek powietrznych — będące wyposażeniem standardowym, niezależnie 
od wybranej wersji wyposażenia.
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 NOWY CT  �AKOŚĆ LEXUSA

DOSKONAŁOŚĆ 
W DETALACH

PRODUKC�A LEXUSÓW CT 200h �EST 
NADZOROWANA PRZEZ MISTRZÓW „TAKUMI”, 
KTÓRZY DODATKOWO SPRAWDZA�Ą KAŻDY 
PO�AZD SCHODZĄCY Z LINII W NASZE� „HALI 
CISZY”.
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W nowym Lexusie CT 200h jakość jest widoczna i odczuwalna na każdym kroku: 
zachwyca perfekcyjnie wykończona tapicerka skórzana, piękne wstawki drewniane 
pochodzące z upraw ekologicznych, nieskazitelna powłoka lakiernicza, która lśni 
piękniej i jest trwalsza niż w innych kompaktach (w Lexusie CT stosujemy ten 
sam „samonaprawiający” się lakier, co we flagowym sedanie LS). Za produkcję 
odpowiedzialne są wykwalifikowane zespoły pracujące pod nadzorem mistrzów 
„Takumi”, którzy dbają o to, by każdy CT spełniał nasze rygorystyczne normy 
jakościowe. Każdy wyprodukowany samochód jest kontrolowany w naszej 
specjalnej „hali ciszy”, a na koniec odbywa się 30-kilometrowa jazda próbna.
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 NOWY CT  LIDER EKOLOGII

PIONIER 
EKOLOGII
NOWY CT 200h TO PO�AZD EKOLOGICZNY 
POD KAŻDYM WZGLĘDEM: WYKONANY �EST 
Z SUPERNOWOCZESNYCH EKO-MATERIAŁÓW 
I POTRAFI NAWET OBLICZYĆ NA�BARDZIE� 
EKOLOGICZNĄ TRASĘ DOPASOWANĄ DO STYLU 
�AZDY UŻYTKOWNIKA.

Luksusowy kompakt CT 200h z napędem w pełni hybrydowym — wielokrotnie 
nagradzany jako pojazd wyjątkowo ekologiczny — został zaprojektowany tak, 
aby wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. �ego układ 
napędowy jest „najczystszy” w swojej klasie, a w całej konstrukcji samochodu 
zastosowano pionierskie, ekologiczne technologie: wykładziny bagażnika 
wytworzone są z  tworzywa pozyskiwanego z trzciny cukrowej, a jako opcje 
wykończenia oferowane są wstawki fornirowe z szybko rosnących gatunków 
drzew uprawianych lokalnie. W skład obu systemów audio marki Panasonic® 
wchodzą głośniki zawierające membrany wykonane z zastosowaniem żywicy 
zmieszanej z bambusowym węglem drzewnym, które charakteryzują się 
doskonałymi parametrami użytkowymi i dobrze nadają się do recyklingu. Po 
wycofaniu pojazdu z eksploatacji nawet 85% jego materiałów — w tym akumulator 
hybrydowy — można poddać recyklingowi.
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 NOWY CT  SPIS TREŚCI

Napęd hybrydowy Lexus 32 - 35
Dynamika i osiągi 36 - 37
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa 38 - 39
Elementy zewnętrzne i wewnętrzne 40 - 4 1
Audio i multimedia 42 - 43
F SPORT 44 - 45
Dane techniczne 46 - 47
Wyposażenie standardowe/dodatkowe 48 - 49
Opcje i pakiety wyposażenia 50 - 5 1
Kombinacje kolorystyczne wnętrza 52 - 55
Kolory nadwozia 56 - 57
Lexus Care 58 - 59

TECHNIKA 
I SPECYFIKAC�E



32

W roku 2004 Lexus jako pierwszy producent samochodów klasy premium doprowadził do perfekcji technologię napędu w pełni 
hybrydowego. Od tamtej pory sprzedano już ponad 500 000 hybrydowych Lexusów. Najnowszy Lexus CT 200h zachwyca 
płynnością jazdy i niską emisją CO2 — zaledwie 82 g/km*. Aby osiągnąć tak znakomity wynik, stworzono układ napędowy będący 
połączeniem superoszczędnego silnika benzynowego o pojemności 1,8 litra, silnika elektrycznego o dużej mocy, kompaktowego 
akumulatora, układu płynnego przeniesienia napędu i modułu sterowania mocą. Więcej informacji: www.moc-hybrydy.pl
* W wersji wyposażenia Elite.

NAPĘD W PEŁNI HYBRYDOWY
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NOWOCZESNY KOMPAKTOWY 
AKUMULATOR
Napęd hybrydowy Lexus zawiera akumulator 
niklowo-wodorkowy 202 V o dużej wydajności, 
sterowany przez zaawansowane oprogramowanie 
do zarządzania energią. Akumulator, umieszczony 
pod bagażnikiem — i nie zajmujący miejsca w kabinie 
— jest na bieżąco doładowywany podczas jazdy i nie 
wymaga ładowania ze źródła zewnętrznego.

HAMOWANIE REGENERACY�NE
Podczas hamowania, ale także podczas jazdy na 
trasie ze stałą szybkością, silnik elektryczny działa 
jak dodatkowa prądnica, przekształcając energię 
kinetyczną w elektryczną. Energia ta magazynowana 
jest w akumulatorze napędu hybrydowego 
i  wykorzystywana później przy gwałtownym 
przyspieszaniu lub podczas jazdy w trybie EV 
(samochodu elektrycznego).

SELEKTOR TRYBU �AZDY
CT 200h oferuje kierowcy do wyboru cztery tryby 
jazdy. W trybie EV samochód porusza się niemal 
bezgłośnie, przy zerowym poziomie emisji, ponieważ 
napędzany jest wyłącznie przez silnik elektryczny. 
W trybach ECO i NORMAL silnik benzynowy 
i elektryczny płynnie współpracują, pozwalając 
na relaksującą, ekonomiczną jazdę z wyższymi 
prędkościami. W trybie SPORT możliwa jest jazda 
bardziej dynamiczna.

MODUŁ STERU�ĄCY MOCĄ
Nowatorski moduł sterujący mocą (PCU), 
ulokowany w komorze silnika, jest „mózgiem” napędu 
hybrydowego Lexus. �ego zadaniem jest sterowanie 
źródłami mocy, tak aby w każdych warunkach układ 
napędowy działał z maksymalną wydajnością.

4-CYLINDROWY SILNIK BENZYNOWY 
O PO�EMNOŚCI 1,8 LITRA
�est to silnik benzynowy o bardzo wysokiej kulturze 
pracy, działający w cyklu Atkinsona, wyposażony 
w system start/stop, układ recyrkulacji spalin i układ 
zmiennych faz rozrządu (VVT-i). Charakteryzuje 
się wyjątkowo cichą pracą, niskim zużyciem paliwa 
i bardzo ograniczonym poziomem emisji substancji 
szkodliwych.

SILNIK ELEKTRYCZNY O DUŻE� MOCY
Silnik elektryczny natychmiast i w sposób liniowy 
generuje moment obrotowy sięgający 207 Nm 
i rozwija moc 82 KM. We współpracy z silnikiem 
benzynowym wspomaga przyspieszanie, a w trybie 
„EV” samodzielnie napędza samochód.
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�AK DZIAŁA NAPĘD 
HYBRYDOWY LEXUS?

RUSZANIE I ROZPOCZĘCIE �AZDY
Podczas ruszania silnik elektryczny może rozpędzić Lexusa CT 200h do 
45 km/h, czerpiąc energię z akumulatora. Na tym etapie pojazd porusza się 
niemal bezgłośnie, nie zużywa benzyny i nie wydziela szkodliwych substancji 
do atmosfery.

USTABILIZOWANE WARUNKI �AZDY
Przy prędkościach powyżej 45 km/h do akcji wkracza cicho silnik benzynowy, 
który nadal w razie potrzeby wspomagany jest przez silnik elektryczny. Dzięki 
niemal perfekcyjnej koordynacji obu źródeł napędu Lexus CT 200h zapewnia 
wyjątkowy komfort jazdy — w połączeniu z niskim poziomem emisji i zużyciem 
paliwa.
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INTENSYWNE PRZYSPIESZANIE
Gdy kierowca zdecydowanie naciśnie pedał przyspieszenia, silnik elektryczny 
o mocy 82 KM od razu zaczyna wspomagać 1,8-litrowy silnik benzynowy. Pojazd 
otrzymuje „zastrzyk” momentu obrotowego pozwalający na natychmiastowe 
rozpoczęcie przyspieszania.

WYTRACANIE PRĘDKOŚCI, HAMOWANIE
Podczas wytracania prędkości lub zatrzymywania pojazdu silnik benzynowy 
wyłącza się, a poziom emisji spada do zera. Gdy kierowca naciśnie pedał 
hamulca lub zdejmie nogę z pedału przyspieszenia, aktywuje się układ hamowania 
regeneracyjnego, który przechwytuje energię kinetyczną — w innych pojazdach 
bezpowrotnie traconą. Energia kinetyczna zostaje zamieniona na elektryczną 
i zostaje zmagazynowana w akumulatorze napędu hybrydowego. Między innymi 
ten proces sprawia, że akumulatora tego nigdy nie trzeba doładowywać z zewnątrz.
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AERODYNAMIKA
Także pod względem właściwości aerodynamicznych Lexus CT 200h należy do liderów. �est to zasługą między innymi wydłużonej maski, długiej linii dachu 
i tylnego spojlera, dyfuzora oraz owiewek. Rzut oka na podwozie ukazuje aerodynamiczne osłony silnika i zbiornika paliwa oraz „płetwy”, podobne do spotykanych 
w deskach surfingowych, a tutaj służące poprawie stabilności. Ta dbałość o szczegóły nie tylko korzystnie wpływa na właściwości jezdne, lecz również przyczynia 
się do zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia hałasu.

DYNAMIKA 
I OSIĄGI
Lexus CT 200h był testowany i doskonalony na najnowocześniejszym na świecie symulatorze jazdy, a potem na torze wyścigowym. 
Zastosowanie przełomowych technik klejenia elementów pozwoliło na znaczne zwiększenie sztywności nadwozia nowego modelu, 
dzięki czemu łączy on nienaganne prowadzenie z wysokim komfortem podróży. W konstrukcji Lexusa CT 200h na szeroką skalę 
sięgnięto także po lekkie materiały, tworząc samochód, który nagradza zaangażowanie kierowcy niezwykłą szybkością i precyzją reakcji.
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SYSTEM STABILIZAC�I TORU �AZDY
System stabilizacji toru jazdy (VSC) pomaga uniknąć 
utraty panowania nad pojazdem, zwłaszcza podczas 
szybkiego pokonywania zakrętów lub na początku 
poślizgu. Selektywnie włączając hamulce i/lub 
redukując moc silnika, system stabilizuje i wyhamowuje 
pojazd.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZDZIAŁU 
SIŁY HAMOWANIA / WSPOMAGANIE 
HAMOWANIA AWARY�NEGO
Elektroniczny system rozdziału siły hamowania 
(EBD), we współpracy z układem ABS, sprawia, że 
siła hamowania poszczególnych kół jest optymalnie 
dobrana do warunków na drodze. Wspomaganie 
hamowania awaryjnego wkracza do akcji podczas 
nagłego hamownia i w razie potrzeby automatycznie 
zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym.

KONTROLA TRAKC�I
System kontroli trakcji (TRC) zapobiega buksowaniu 
kół, zwłaszcza podczas ruszania lub przyspieszania 
na nierównych bądź śliskich nawierzchniach. 
W momencie wykrycia ryzyka buksowania kół system 
podejmuje interwencję, aby utrzymać przyczepność.

UKŁAD WSPOMAGANIA RUSZANIA 
POD GÓRĘ (HAC)
Układ wspomagania ruszania pod górę (HAC) 
utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym, 
zapobiegając staczaniu się samochodu do tyłu 
podczas ruszania. Takie rozwiązanie jest ułatwieniem 
dla kierowcy, a ponadto ogranicza poślizg kół na 
śliskich podjazdach.

ZAWIESZENIE TYLNE Z PODWÓ�NYMI WAHACZAMI TRÓ�KĄTNYMI
Zawieszenie tylne z dwoma podwójnymi wahaczami typu „Double Wishbone”, zaprojektowane specjalnie 
dla nowego Lexusa CT 200h, sprawia, że samochód porusza się płynnie, zwinnie pokonuje zakręty 
i stabilnie utrzymuje prosty tor jazdy. To rozwiązanie, choć trudniejsze do wykonania niż typowe kolumny 
zawieszenia, „zabiera” mniej miejsca z przestrzeni bagażowej. �ako opcja dostępne są sportowe rozpórki 
zawieszenia przedniego i tylnego. Pochłaniają one drobne drgania, poprawiają komfort jazdy i zwiększają 
precyzję kierowania.
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WZMOCNIONA KABINA PASAŻERSKA
Z myślą o bezpieczeństwie pasażerów w CT 200h zastosowano klatkę 
kabiny o wzmocnionej konstrukcji. Główne słupki są specjalnie wzmocnione, 
a w strategicznych elementach zastosowano stal o podwyższonej wytrzymałości. 
Przednia i tylna strefa zgniotu pochłaniają energię w razie zderzenia, podobnie 
jak kolumna kierownicy, która skraca się pod wpływem uderzenia.

OSIEM PODUSZEK POWIETRZNYCH
CT 200h jest wyposażony w osiem poduszek powietrznych i napinacze przednich 
pasów bezpieczeństwa. W przypadku kolizji czujniki mierzą siłę uderzenia 
i odpowiednio aktywują napełniane dwustopniowo poduszki powietrzne kierowcy 
i pasażera z przodu oraz boczne poduszki powietrzne. Poduszki chroniące kolana 
zapewniają dodatkową ochronę kierowcy i pasażerowi z przodu, natomiast 
kurtyny powietrzne biegną na całej długości szyb bocznych.

ZAAWANSOWANE SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA
Lexus CT 200h jest standardowo wyposażony w system stabilizacji toru jazdy VSC, a jako opcję można do niego zamówić system 
ochrony przedzderzeniowej (PCS), który — wykorzystując radar działający w zakresie fal milimetrowych — stale monitoruje sytuację 
przed pojazdem i oblicza ryzyko kolizji. Oprócz niezwykle wytrzymałej klatki bezpieczeństwa pasażerów i kierowcę chroni osiem 
poduszek powietrznych.
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OCHRONA PIESZYCH
Konstrukcja maski Lexusa CT 200h została 
zoptymalizowana w taki sposób, aby skuteczniej 
pochłaniać energię w razie kolizji z pieszym. Także 
podszybie z wycieraczkami zaprojektowano z myślą 
o ograniczeniu urazów u pieszych.

5 GWIAZDEK W TESTACH EURO NCAP
Organizacja Euro NCAP, przeprowadzająca 
realistyczne i niezależne testy bezpieczeństwa 
samochodów sprzedawanych w Europie, 
przyznała Lexusowi CT 200h maksymalną ocenę 
pięciu gwiazdek. Plasuje to Lexusa CT 200h 
w grupie najbardziej bezpiecznych samochodów 
kompaktowych z segmentu premium.

FOTELE MINIMALIZU�ĄCE RYZYKO 
URAZU KRĘGÓW SZY�NYCH
Konstrukcja przednich foteli i zagłówków minimalizuje 
ryzyko urazu kręgów szyjnych w wypadku uderzenia 
w tył pojazdu. Wzmocnione ramy boczne pomagają 
utrzymać tułów „w objęciach” oparcia fotela, 
a wysunięte do przodu zagłówki stanowią skuteczne 
podparcie dla głowy.

DWUKOMOROWA PODUSZKA 
POWIETRZNA PASAŻERA
Testy zderzeniowe dowodzą, że pasażer na 
przednim fotelu, zanim uderzy w przednią poduszkę 
powietrzną, przemieszcza się do przodu na znacznie 
większą odległość niż kierowca. Aby pasażer 
został bezpiecznie „złapany” w momencie kolizji, 
zastosowano innowacyjną dwukomorową poduszkę 
powietrzną.

 n OCHRONA PRZEDZDERZENIOWA
System ochrony przedzderzeniowej (PCS), w skład 
którego wchodzi radar działający w zakresie fal 
milimetrowych oraz komputer pokładowy, analizuje 
sytuację przed pojazdem i ocenia ryzyko kolizji. �eśli 
ryzyko jest wysokie, ostrzega kierowcę dźwiękowo 
i wizualnie oraz podwyższa ciśnienie w układzie 
hamulcowym. �eśli kolizja jest nieunikniona, PCS może 
aktywować hamulce, a jeszcze przed zderzeniem 
napina przednie pasy bezpieczeństwa.

 n AKTYWNY TEMPOMAT (ACC)
Dzięki wykorzystaniu radaru (tego samego, co 
w systemie ochrony przedzderzeniowej) aktywny 
tempomat może utrzymywać ustaloną odległość 
od poprzedzającego pojazdu, nawet jeśli prędkość 
tego pojazdu jest zmienna. Gdy pas ruchu zwolni 
się, system ACC samoczynnie powraca do wybranej 
wcześniej prędkości podróżnej.
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ELEMENTY 
ZEWNĘTRZNE

 n 16-CALOWE OBRĘCZE 
KÓŁ ZE STOPÓW 
LEKKICH

Nowe obręcze kół ze stopów lekkich 
z pięcioma podwójnymi ramionami, 
ozdobionymi subtelnymi rowkami, 
wzbogacają elegancki wizerunek 
samochodu Szersze obręcze i opony 
205/55 R16 zapewniają lepszą 
przyczepność (jest to wyposażenie 
standardowe w klasie Elegance 
i Comfort).

 n 17-CALOWE OBRĘCZE 
KÓŁ ZE STOPÓW 
LEKKICH

Nowe, sportowe obręcze ze stopów 
lekkich z pięcioma podwójnymi 
ramionami, wyposażone w opony 
215/45 R17, budują jednoznaczne 
wrażenie dynamizmu (jest to 
standardowe wyposażenie w klasie 
Prestige oraz opcjonalne w klasach 
Elegance i Comfort).

 n PRZYCIEMNIANE TYLNE 
SZYBY

Szyby tylnych okien bocznych i okna 
tylnego są powleczone materiałem 
odblaskowym, przez co lepiej chronią 
prywatność pasażerów podróżujących 
na tylnych siedzeniach. Powłoka ta 
nie ogranicza jednak widoczności 
z wewnątrz. 

 n REFLEKTORY LED
Reflektory świateł mijania w technologii 
diodowej LED w nowym CT 200h 
zużywają mniej energii, są trwalsze 
i włączają się szybciej niż tradycyjne 
żarówki. Wraz z nimi instalowane 
są wysokociśnieniowe spryskiwacze, 
system autopoziomowania i przednie 
światła przeciwmgielne typu LED.

REFLEKTORY 
HALOGENOWE
Reflektory z żarówkami halogenowymi 
są bardzo atrakcyjne i nowoczesne 
stylistycznie. Światła do jazdy dziennej 
typu LED mają niepowtarzalny kształt, 
za sprawą którego Lexusa CT 200h 
nie sposób pomylić z żadnym innym 
samochodem na drodze.

15-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ 
ZE STOPÓW LEKKICH
Lekkie i kompaktowe obręcze 
15-calowe montowane są w komplecie 
z oponami o niskich oporach toczenia. 
Taka kombinacja obręczy i opon 
przyczynia się do ograniczenia 
zużycia paliwa i emisji CO2 (jest to 
wyposażenie standardowe w klasie 
Elite i Business).
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ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 
WNĘTRZA

STANDARDOWA KONSOLA 
ŚRODKOWA
Przednia konsola środkowa umożliwia 
kierowcy intuicyjne operowanie 
dźwignią zmiany biegów i selektorem 
trybu jazdy. Natomiast systemem 
audio i klimatyzacją można wygodnie 
sterować z obu przednich foteli.

DYNAMICZNE WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY
Wskaźniki nowego CT 200h wykonane są w antyodblaskowej technologii 
Optitron poprawiającej czytelność. W trybie SPORT niebieskie podświetlenie 
ustępuje miejsca czerwieni. Na życzenie standardowy wyświetlacz informacyjny 
może być zastąpiony kolorowym ekranem TFT o przekątnej 4,2 cala. Oprócz 
danych pojazdu na ekranie tym mogą być wyświetlane materiały multimedialne: 
na przykład tytuły odtwarzanych właśnie utworów, wskazówki dojazdu, a po 
podłączeniu smartfona — imię, nazwisko, zdjęcie i numer telefonu osoby dzwoniącej.

WSZECHSTRONNOŚC
Nowy CT 200h oferuje użytkownikom 
dużo miejsca i praktyczny bagażnik. 
Przy rozłożonych oparciach ma 
on 375 litrów (wersje z zestawem 
naprawczym do opon), co wystarczy 
na dwie duże walizki. Oparcia tylne 
składają się w stosunku 60/40, 
a po złożeniu obu części uzyskujemy 
niemal płaską przestrzeń bagażową 
o pojemności 985 litrów.

KOMFORT �AZDY
Przestronne wnętrze CT 200h, jak 
przystało na markę Lexus, zachwyca 
wysmakowanym wykończeniem 
i  znakomitą jakością. Pozycja 
kierowcy jest teraz bliska spotykanej 
w samochodach sportowych i sprzyja 
zaangażowanemu prowadzeniu auta. 
Nowa konstrukcja przednich foteli 
zapewnia komfort i skuteczne trzymanie 
boczne.

SPORTOWA KIEROWNICA
Nowa trójramienna kierownica 
wykończona skórą, inspirowana 
modelem LFA, wyposażona jest 
w ergonomiczne miejsca na palce 
i umożliwia niezwykle precyzyjne 
kierowanie. Bez odrywania rąk od 
kierownicy można sterować systemem 
audio, telefonem, wydawać polecenia 
głosowe, obsługiwać wyświetlacz 
informacyjny oraz aktywny tempomat 
(o ile jest zainstalowany).
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AUDIO 
I MULTIMEDIA

 n WYŚWIETLACZ 
MULTIMEDIALNY LEXUS

Nowy CT jest dostępny z 7-calowym 
ekranem obsługiwanym za pomocą 
pokrętła. Na wyświetlaczu mogą 
być prezentowane dane i ustawienia 
systemu audio, klimatyzacji lub 
wizualizacja przepływu energii. 
Technologia Mirror Link umożliwia 
także połączenie ze smartfonem.

 n POKRĘTŁO
Pokrętło sterujące zostało umieszczone 
na konsoli środkowej - tak, aby 
umożliwiało kierowcy wygodne 
obsługiwanie głównych systemów 
i 7-calowego wyświetlacza.

 n SYSTEM NAWIGAC�I 
LEXUS

CT 200h może być opcjonalnie 
wyposażony w system nawigacji 
Lexus Premium Navigation. System 
ten sprzężony jest z centralnym 
wyświetlaczem multimedialnym. �est 
szybki, przyjazny dla użytkownika 
i oferuje różnorodne opcje wyświetlania 
map.

 n AUX, USB I VTR
W przypadku zamówienia wyświetlacza 
multimedialnego Lexus gniazdo AUX 
zostaje uzupełnione o wejście zgodne 
z VTR. Umożliwia ono oglądanie 
materiałów wideo na ekranie 
centralnym. Dodatkowy port USB 
umożliwia natomiast podłączenie 
lub ładowanie dwóch urządzeń 
multimedialnych.

6-GŁOŚNIKOWY SYSTEM 
AUDIO PANASONIC®

System audio Panasonic® z sześcioma 
głośnikami, których membrany 
wykonano z ekologicznej żywicy 
zmieszanej z bambusowym węglem 
drzewnym, stanowi wyposażenie 
standardowe Lexusa CT 200h. 
W  skład systemu wchodzi tuner 
AM/FM z RDS, odtwarzacz CD oraz 
interfejs Bluetooth® do urządzeń audio/
telefonów komórkowych.

 n MONITOR ASYSTENTA 
PARKOWANIA

Po włączeniu biegu wstecznego obraz 
zza samochodu zostaje skierowany na 
wyświetlacz multimedialny. �eśli pojazd 
wyposażony jest w opcjonalny system 
nawigacji Lexus Premium Navigation, to 
dodatkowo wyświetlane są prowadnice 
ułatwiające parkowanie.
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 n USŁUGI SIECIOWE 
LEXUSA

Nowy CT 200h oferuje usługi nowej 
generacji, takie jak wyszukiwarka 
internetowa, Google Street View®, 
Panoramio® i informacje o ruchu 
drogowym. Możliwe jest nawet 
przesłanie do samochodowego 
systemu nawigacyjnego trasy z laptopa 
lub tabletu.

 n KOMUNIKAC�A 
CYFROWA

Ekran mul t imedia lny można 
wykorzystać do sterowania różnymi 
aplikacjami cyfrowymi. Możliwe jest 
na przykład pobranie całej książki 
adresowej ze smartfona (obsługiwanych 
jest większość takich urządzeń) 
i przewijanie jej na wyświetlaczu 
samochodu.

 n 10-GŁOŚNIKOWY 
SYSTEM AUDIO 
PANASONIC®

Energooszczędny 10-głośnikowy 
system Panasonic® zawiera odrębny, 
lekki wzmacniacz umożliwiający 
uzyskanie jeszcze lepszej jakości 
dźwięku. System ten instalowany jest 
razem z nawigacją Lexus Premium 
Navigation i zawiera odtwarzacz DVD 
umożliwiający oglądanie filmów na 
centralnym ekranie (podczas postoju).

 n MARK LEVINSON®

System audio Mark Levinson® 
Premium Surround z 13 głośnikami 
został dopasowany do charakterystyki 
akustycznej kabiny Lexusa CT 200h. 
�est to system 7.1-kanałowego 
cyfrowego dźwięku surround, który 
dostarcza wrażeń typowych dla kina 
domowego podczas słuchania płyt 
CD oraz oglądania filmów z płyt DVD.

 n SYSTEM NAWIGAC�I 
LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION

7-calowy ekran można obsługiwać 
w bezpieczny i wygodny sposób za 
pomocą kontrolera Remote Touch 
lub poleceń głosowych. System 
nawigacyjny może wygenerować kod 
QR, który na smartfonie otworzy stronę 
z pieszą trasą od miejsca zaparkowania 
do ostatecznego celu.

 n NOWOCZESNE 
MULTIMEDIA

Kupu j ą c  n owego  L e x u s a 
CT 200h, można zamówić samochód 
wyposażony w najnowocześniejsze 
rozwiązania multimedialne. Należy do 
nich system nawigacji Lexus Premium 
Navigation, „usługi sieciowe”, takie jak 
Google Street View®, oraz funkcja 
obliczania najbardziej ekologicznej 
trasy.

 n REMOTE TOUCH
W samochodach z systemem nawigacji 
Lexus Premium Navigation pokrętło 
zastąpione zostaje interfejsem Remote 
Touch nowej generacji. Umożliwia 
on intuicyjną obsługę centralnego 
wyświetlacza, a do potwierdzania 
wyboru opcji i elementów na ekranie 
wystarczy jedno naciśnięcie. Obsługa 
tego ergonomicznego interfejsu 
przypomina korzystanie z myszy 
komputerowej.
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EMBLEMAT F SPORT
Emblemat F SPORT, choć nie rzuca 
się w oczy, jednoznacznie potwierdza, 
że mamy do czynienia z samochodem 
wyjątkowym. Litera „F” pochodzi od 
miejsca narodzin i testów naszych 
sportowych samochodów F SPORT: 
toru Fuji położonego u podnóża góry 
Fuji.

TYLNY SPO�LER I ZDERZAK F SPORT
Większy tylny spojler F SPORT z wyciętymi otworami i zintegrowany szary 
dyfuzor w tylnym zderzaku zwiększają siłę dociskającą tył samochodu do drogi, 
zapewniając mu wyjątkową stabilność.

17-CALOWE OBRĘCZE KÓŁ 
ZE STOPÓW LEKKICH
17-calowe obręcze kół ze stopów 
lekkich mają po 5 podwójnych ramion 
i wykończone są w dwóch odcieniach. 
Niskoprofilowe opony zapewniają 
doskonałą przyczepność na zakrętach.

Model CT 200h w wersji F SPORT projektowany był przez ten 
sam zespół, który doprowadził do perfekcji nasz supersamochód 
LFA i sportowego sedana IS F, dlatego wyraźnie czuje się w nim 
ducha tych fantastycznych pojazdów. Unikatowe elementy stylizacji 
przedniej i tylnej części nadwozia wraz z dyskretnymi bocznymi 
spojlerami poprawiają właściwości aerodynamiczne pojazdu. 
W wersji tej zmieniono także — oczywiście na bardziej sportowe 
i bezpośrednie — nastawy zawieszenia i układu kierowniczego.

STYLIZAC�A PRZODU NADWOZIA F SPORT
Wygląd nowego CT 200h F SPORT nie pozostawia wątpliwości co do 
dynamicznego charakteru samochodu, przyciągając wzrok charakterystyczną 
wrzecionowatą atrapą chłodnicy ze wzorem wypełnienia w kształcie litery „L”. 
Poszerzony i głębszy dolny wlot powietrza zaopatrzony jest w aerodynamiczny 
przedni spojler i użebrowanie. Całości dopełniają dostępne tylko w tej wersji 
przednie światła przeciwmgielne i reflektory świateł mijania typu LED.

F SPORT
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TAPICERKA SKÓRZANA 
W KOLORZE CZERWIENI 
DARK ROSE
Opcjonalna skórzana tapicerka 
w kolorze ciemnej czerwieni, 
podobnie jak czarna podsufitka, to 
charakterystyczne cechy wnętrza 
nowego CT 200h w wersji F SPORT. 
Wstawki ze srebrną metalową folią 
są idealnym dopełnieniem stylizacji 
pedałów, nakładek na progi i innych 
elementów wykończenia.

KIEROWNICA F SPORT
Pięknie wykonana kierownica z logo 
F SPORT wyraźnie nawiązuje do 
naszego supersamochodu LFA. 
Dźwignia zmiany biegów F SPORT 
obszyta perforowaną skórą jest 
s ty l i s tycznie skoordynowana 
z kierownicą, dodatkowo podkreślając 
sportowy charakter pojazdu.

SZWY TAPICERKI 
SKÓRZANE�
W nowym CT 200h F SPORT 
dbałość o szczegóły jest widoczna 
na każdym kroku: na przykład 
w pięknych, koloryzowanych szwach, 
które stanowią dynamiczny akcent 
w wystroju kabiny.

PERFOROWANE PEDAŁY 
SPORTOWE
Aluminiowe, perforowane pedały, 
którymi można dynamicznie operować 
bez obawy o poślizg podeszwy, 
odzwierciedlają sportowy rodowód 
nowego CT 200h F SPORT.

NAKŁADKI NA PROGI 
F SPORT
Nakładki na progi przednich drzwi 
zapewniają skuteczną i trwałą 
ochronę. Są wykończone w stylu 
szczotkowanego aluminium i opatrzone 
czarnym logo Lexusa.
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DANE 
TECHNICZNE

1  W odniesieniu do modelu CT 200h podano różne wartości obowiązujące w zależności od klasy wyposażenia i wielkości obręczy kół. 1. liczba dotyczy klas Elite i Business z 15-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. 2. liczba dotyczy klas Elegance 
i Comfort z 16-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. 3. liczba dotyczy wersji F SPORT i Prestige z 17-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich według specyfikacji standardowej oraz klas Elegance i Comfort z opcjonalnymi 17-calowymi obręczami 
kół ze stopów lekkich.  

2 1. liczba dotyczy klasy wyposażenia Elite, 2. liczba dotyczy wszystkich innych klas wyposażenia, niezależnie od wielkości kół.
3  Wartości obliczone metodą VDA na modelu wyposażonym w zestaw naprawczy do opon. Wszystkie podane wartości obejmują pojemność schowka pod podłogą bagażnika. 

W samochodzie z dojazdowym kołem zapasowym każdą wartość należy zmniejszyć o 30 litrów.

*  Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie 80/1268/EWG z późniejszymi zmianami, na pojeździe ze standardowym wyposażeniem na rynek europejski. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie zainteresowania zakupem pojazdu ze standardowym wyposażeniem na rynek polski należy skontaktować się z Autoryzowanym Salonem Lexusa. Zużycie paliwa i emisja CO2 w konkretnym 
pojeździe mogą różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane 
wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). 

Uwaga: więcej danych technicznych można znaleźć w witrynie www.lexus-polska.pl

MOC MAKSYMALNA

KM / kW 136 / 100

SILNIK SPALINOWY

Pojemność skokowa (cm3) / Cylindry/zawory 1798 / R4 / 16

Mechanizm rozrządu VVT-i

Rodzaj paliwa / liczba oktanów Benzyna, min. 95 oktanów

Maks. moc (KM / kW przy obr/min) 99 / 73 przy 5200

Maks. moment obrotowy (Nm przy obr/min) 142 przy 2800 - 4400

SILNIK ELEKTRYCZNY

Typ Silnik asynchroniczny na prąd przemienny, 
z magnesem stałym

Maks. moc (KM / kW) 82 / 60

Maks. moment obrotowy (Nm) 207

AKUMULATOR NAPĘDU 
HYBRYDOWEGO

Typ Wodorkowo-niklowy (Ni-MH)

Liczba ogniw 168

Napięcie nominalne (V) / Napięcie systemu (V) 202 / 650

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Koła napędzane Napęd na przednie koła

Przekładnia Przekładnia bezstopniowa sterowana 
elektronicznie (E-CVT)

OSIĄGI

Maks. prędkość (km/h) 180

0-100 km/h(s) 10,3

EMIS�A CO2* (g/km)

Norma emisji Euro VI

Cykl mieszany 82 / 88 / 941

ZUŻYCIE PALIWA* (l/100 km)

Cykl mieszany 3.6 / 3.8 / 4.11

HAMULCE

Przód Tarczowe wentylowane

Tył Tarczowe

ZAWIESZENIE

Przód Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe

Tył Wahacze podwójne

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ Z mech. zębatkowym

Obroty kierownicy (między skrajnymi 
położeniami)

2,7

Minimalny promień zawracania (m) 5,2

MASA (kg)

Dopuszczalna całkowita 1790 / 18452

Własna pojazdu (min.-maks.) 1370 - 1410 / 1410 - 14652

WSPÓŁCZYNNIK OPORU 
AERODYNAMICZNEGO

Cx 0,28 / 0,292

PO�EMNOŚCI (l)

Zbiornik paliwa 45

Przedział bagażowy3

 -  Siedzenia rozłożone 
(do poziomu linii okien)

275

 -  Siedzenia rozłożone 
(do poziomu podsufitki)

375

 -  Siedzenia złożone 
(do poziomu podsufitki)

985
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1 Podana wartość dotyczy klasy wyposażenia Elite. Równoważna wartość dla klas Business, Elegance, Comfort, F SPORT i Prestige wynosi 1460. 
2 Podana wartość dotyczy klasy wyposażenia Elite. Równoważna wartość dla klas Business, Elegance, Comfort, F SPORT i Prestige wynosi 1525.
3 Podana wartość dotyczy klasy wyposażenia Elite. Równoważna wartość dla klas Business, Elegance, Comfort, F SPORT i Prestige wynosi 1520.
4 Podana wartość dotyczy wersji CT z dachem standardowym. Równoważna wartość dla samochodu z opcjonalnym szklanym szyberdachem wynosi 974. 

Uwaga: wymiary na powyższych ilustracjach podane są w milimetrach.

15352

14
5

0
1

15303

1765 2020

940 2600

4350

810

9
8

9
4

9
4

0

13
4

5

13
7

0

13
15

13
3

5

9
7

0

14
7

5



48

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I DYNAMIKA �AZDY
Aktywne światła stop 
Układ hamulcowy, stabilizacji toru jazdy, kierowniczy i kontroli trakcji1 
- ABS / BAS / BOS / EBD / ECB-R / EPS / TRC / VSC

Selektor trybu jazdy
- tryby ECO / NORMAL / SPORT

EV (samochodu elektrycznego)
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach (TPWS) 

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE
Łącznie 8 poduszek powietrznych
- kierowcy i pasażera z przodu: czołowe, boczne, chroniące kolana
- po bokach kabiny; kurtyny na całej długości

Przełącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera z przodu
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Mocowanie ISOFIX na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu
Fotele przednie i zagłówki typu WIL (redukujące ryzyko urazów kręgosłupa szyjnego)

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE 
15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich
- opony 195/65 R15 

Lusterka boczne 
- elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane
- z wbudowanymi kierunkowskazami i oświetleniem miejsca wokół progów

Diodowe (LED):
- światła do jazdy dziennej 
- tylne światła zespolone 
- oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Reflektory halogenowe 
- z funkcją automatycznego włączania/wyłączania
- z poziomowaniem ręcznym

Wycieraczki z czujnikiem deszczu 
Przyciemniane szyby atermiczne z filtrem promieniowania ultrafioletowego (UV) 
Spojler dachowy

ZABEZPIECZENIA
Automatyczne blokowanie drzwi
Immobilizer 

SYSTEMY AUDIO, KOMUNIKACY�NE I INFORMACY�NE
Gniazdo AUX i port USB
Wysokiej klasy 6-głośnikowy system audio
- tuner AM/FM z RDS 
- wbudowany w deskę rozdzielczą odtwarzacz CD

Interfejs Bluetooth® do telefonu komórkowego i systemu audio 
Dwufunkcyjny zespół przyrządów
Zegar cyfrowy 
Wskaźnik jazdy ekonomicznej
Wskaźniki Optitron
Elementy sterowania na kierownicy
- audio/wyświetlacz/telefon/sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe telefonem

KOMFORT I WYGODA WNĘTRZA
Trójramienna kierownica wykończona skórą 
- ręcznie regulowana w wielu płaszczyznach 

Czarne elementy wykończenia deski rozdzielczej
Tapicerka z tkaniny
Elektronicznie sterowany układ klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania 
- automatyczne włączanie obiegu wewnętrznego
- filtr świeżego powietrza z aktywnym trybem filtrowania pyłków
- osobna regulacja temperatury dla kierowcy/pasażera (dwustrefowa) 
- czujnik wilgotności powietrza

Przedni podłokietnik centralny ze schowkiem
Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą z chromowaną wstawką 
Automatyczne oświetlenie po wejściu do pojazdu
Ręcznie regulowane fotele przednie 
- 6 kierunków regulacji fotela kierowcy
- 4 kierunki regulacji fotela pasażera

Przycisk START do uruchamiania samochodu 
Tylne siedzenia składane (60/40)
Zestaw naprawczy do opon 

1  ABS = system zapobiegający blokowaniu kół / BAS = wspomaganie hamowania awaryjnego / BOS = system priorytetu hamowania / EBD = elektroniczny system rozdziału siły hamowania / ECB-R = hamulce regeneracyjne sterowane elektroniczne / 
EPS = elektryczne wspomaganie układu kierowniczego / TRC = kontrola trakcji / VSC = stabilizacja toru jazdy 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
WEDŁUG WERS�I

1 Informacje o kompatybilności modeli smartfonów można uzyskać w autoryzowanych salonach Lexusa.

BUSINESS  
(Dodatki/różnice względem wyposażenia 
standardowego)
Gniazdo AUX, zgodne z VTR
Alarm
- czujnik wtargnięcia, syrena

Wyświetlacz multimedialny Lexus
- 7-calowy, ekran kolorowy umieszczony centralnie 
- audio, nawigacja GPS Lexus Navigation
- kamera cofania
- obsługiwany za pomocą pokrętła 
- wiele okien ekranowych do sterowania różnymi systemami 

(np. audio/klimatyzacja/telefon) i monitorowania ich
- integracja z kompatybilnymi smartfonami w systemie Mirror 

Link1

ELEGANCE  
(Dodatki/różnice względem wyposażenia 
standardowego)
16-calowe obręcze kół ze stopów lekkich 
- opony 205/55 R16

Zapasowe koło dojazdowe
Dodatkowe mocowanie bagażu w przestrzeni bagażowej
Alarm
- czujnik wtargnięcia, syrena

Gniazdo AUX, zgodne z VTR
Przednie światła przeciwmgielne
Wyświetlacz multimedialny Lexus
- 7-calowy, nieruchomy ekran kolorowy umieszczony 

centralnie 
- audio, przygotowany do współpracy z GPS
- kamera cofania
- obsługiwany za pomocą pokrętła 
- wiele okien ekranowych do sterowania różnymi systemami 

(np. audio/klimatyzacja/telefon) i monitorowania ich
- integracja z kompatybilnymi smartfonami w systemie Mirror 

Link1

COMFORT  
(Dodatki/różnice względem wyposażenia 
Elegance)
System kontroli prędkości (tempomat)
Skórzana tapicerka
Wykończenie boczków drzwiowych: Tahara Trim
Podgrzewanie przednich siedzeń
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

Lusterko wewnętrzne wsteczne 
- elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)

Przednie światła przeciwmgielne wykonane w technologii LED
Przednie światła mijania wykonane w technologii LED 
z automatycznym poziomowaniem i wysuwanymi 
spryskiwaczami
Wyświetlacz multimedialny Lexus
- 7-calowy, nieruchomy ekran kolorowy umieszczony 

centralnie 
- audio, nawigacja GPS Lexus Navigation
- obsługiwany za pomocą pokrętła 
- wiele okien ekranowych do sterowania różnymi systemami 

(np. audio/klimatyzacja/telefon) i monitorowania ich
- integracja z kompatybilnymi smartfonami w systemie Mirror 

Link1

F SPORT  
(Dodatki/różnice względem wyposażenia 
Comfort)
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z wykończeniem 
w dwóch odcieniach 
- opony 215/45 R17

Zewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT 
- bardziej wyrazista stylizacja wrzecionowatej atrapy chłodnicy
- zderzak przedni o bardziej aerodynamicznym kształcie 
- spojlery boczne / logo F na przednich błotnikach 

Wewnętrzne elementy stylistyczne F SPORT
- trójramienna kierownica wykończona perforowaną skórą, 

z emblematem F SPORT
- aluminiowe nakładki na progi przednich drzwi z inskrypcją 

„LEXUS” 
- czarna podsufitka 
- srebrne metaliczne elementy ozdobne wnętrza
- perforowane aluminiowe pedały 
- tapicerka F SPORT z tkaniny Tahara z ozdobnymi, 

kontrastowymi szwami  
- dźwignia zmiany biegów w oryginalnej stylizacji F SPORT, 

wykończona skórą gładką i perforowaną
Sportowe tłumiki drgań nadwozia 
Przyciemniane szyby 
System „Inteligentny kluczyk”
Spojler dachowy 
- z dwoma wyciętymi skrzydłami aerodynamicznymi

PRESTIGE  
(Dodatki/różnice względem wyposażenia 
Comfort)
4,2-calowy uniwersalny wyświetlacz informacyjny
- wyświetlacz TFT
- sprzężony z systemami multimedialnymi 

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich 
- opony 215/45 R17

10-głośnikowy system audio Panasonic® o podwyższonych 
parametrach 
- wbudowany w deskę rozdzielczą odtwarzacz DVD

Czarne metaliczne elementy ozdobne wnętrza Techno Black
Zegar cyfrowy regulowany według danych z systemu GPS 
Lusterka boczne 
- automatycznie składane elektrycznie
- elektrochromatyczne (automatycznie ściemniane)

Elektrycznie regulowane fotele przednie 
- 8 funkcji regulacji z pamięcią i podparciem odcinka 

lędźwiowego (po stronie kierowcy) 
- 4 funkcje regulacji (po stronie pasażera) 

System nawigacji Lexus Premium Navigation
- 7-calowy ekran kolorowy umieszczony centralnie
- obsługa za pomocą kontrolera Remote Touch 
- zaawansowany system nawigacji obsługujący karty SD 

Usługi sieciowe Lexusa 
- wyszukiwarka internetowa / Google Street View® / 

Panoramio®

- przesyłanie trasy do samochodu / informacje o ruchu 
drogowym / pasek z informacjami o ruchu drogowym 

- cyfrowy model terenu / rejestracja trasy przejazdu 
- trasa ekologiczna / informacje o fotoradarach
- powiadomienia o zdarzeniach w ruchu drogowym / kod 

QR miejsca docelowego   
Monitor asystenta parkowania z prowadnicami na ekranie
System „Inteligentny kluczyk”
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OPC�E I PAKIETY 
WYPOSAŻENIA

1 Opcja dostępna w wersji F SPORT wyłącznie jako element Pakietu Exclusive.
2 W wersji F SPORT nakładki progowe występują z czarną inskrypcją LEXUS, srebrną w wersji Prestige. 
3 Tuner DAB dostępny razem z Pakietem Nawigacji lub Pakietem Multimedialnym do wersji wyposażenia Elite albo jako pojedyncza opcja do pozostałych wersji wyposażenia.
4 W wersji Elite dostępne tylko z Pakietem Multimedialnym.
5 Więcej informacji o dostępnych rodzajach drewna i odpowiednie ilustracje można znaleźć na stronach od 52 do 54.

OPC�E ELITE BUSINESS ELEGANCE COMFORT F SPORT PRESTIGE
13-głośnikowy system audio Mark Levinson® Premium Surround1 — — — — — o
17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich (opony 215/45 R17) — — o o — s
Aluminiowe nakładki na progi drzwi przednich2 — — — — s o
System alarmowy z czujnikiem wtargnięcia s s s s s
Tempomat o o o s s s
Tuner DAB3 o o o o o o 
Przednie światła przeciwmgielne o o o s s s
System nawigacji Lexus4 o s o s s —
Elektrycznie odchylany i przesuwany szyberdach o o o o o o
Czujniki parkowania (przód i tył) o o o s o s
Sportowe tłumiki drgań nadwozia — — — — s o
Przyciemniane szyby — — o o s o
Kamera cofania4 o s s s s s 
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (autom. ściemniane) o o o s s s
"Inteligentny kluczyk" o o o o s s
Drewniane elementy wykończenia deski rozdzielczej (do wyboru jesion, bambus lub shimamoku)5 o o o o — o

PAKIETY ELITE BUSINESS ELEGANCE COMFORT F SPORT PRESTIGE
Multimedia, komfort i systemy wspomagania kierowcy

Pakiet Exclusive: elektryczna regulacja fotela kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień, wyświetlacz 
TFT umieszczony na tablicy przyrzadów, audio Mark Levinson, 13 głośników, nawigacja GPS 
Lexus Premium, kamera cofania, tapicerka skórzana F SPORT, skórzane wykończenie boczków 
drzwiowych, funkcja korekcji czasu zegarka na podstawie GPS, kontroler Remote Touch, lusterka 
boczne elektrochromatyczne

— — — — o —

Pakiet Drive: elektryczna regulacja fotela kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień, tapicerka 
skórzana F SPORT, skórzane wykończenie boczków drzwiowych, lusterka boczne 
elektrochromatyczne

— — — — o —

Pakiet Skórzany: podgrzewanie przednich siedzeń, skórzana tapicerka, skórzane wykończenie 
boczków drzwiowych — — o s — s

Pakiet Nawigacji: lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, wyświetlacz TFT umieszczony na 
tablicy przyrzadów, audio Panasonic 10 głośników, 1 DVD, nawigacja GPS Lexus Premium, 
kamera cofania, interfejs VTR, funkcja korekcji czasu zegarka na podstawie GPS, kontroler 
Remote Touch

o o o o o s

Pakiet multimedialny: wyświetlacz w desce rozdzielczej, interfejs VTR, kontroler multimediów 
w formie pokrętła o s s s s —

Pakiet Oświetlenia LED: lampy przeciwmgielne przednie LED, światła mijania w technologii LED 
z automatycznym poziomowaniem i wysuwanymi spryskiwaczami o o o s s s

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa 

Pakiet Ochrony Przedzderzeniowej: aktywny tempomat (ACC) oraz system ochrony 
przedzderzeniowej (PCS) — — — — — o

— = niedostępne / o = dostępne na zamówienie jako opcja lub pakiet za dodatkową opłatą / s = standard

nalewany
Owal
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1 Działa od prędkości 50 km/h.  

MULTIMEDIA 
Pakiet Multimedialny
7-calowy, ekran kolorowy umieszczony centralnie 
Gniazdo AUX zgodne z VTR
Kontroler multimediów w formie pokrętła

Pakiet Exclusive
Elektryczna regulacja fotela kierowcy, w tym podparcia 
odcinka lędźwiowego (8 kierunków)
Elektryczna regulacja fotela pasażera (4 kierunki)
Pamięć ustawień foteli
Wyświetlacz informacyjny TFT umieszczony na tablicy 
przyrządów
System Audio Mark Levinson®, 13 głośników
Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation
Asystent parkowania (kamera cofania z 7 calowym ekranem 
centralnym)
Tapicerka skórzana F SPORT
Wykończenie boczków drzwiowych: Tahara Trim
Funkcja korekcji czasu zegarka na podstawie sygnału GPS
Kontroler Remote Touch
Lusterka boczne elektrochromatyczne

Pakiet Nawigacji
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne (Elite, 
Business, Elegance)
Wyświetlacz informacyjny TFT umieszczony na tablicy 
przyrzadów (Elite)
10-głośnikowy system audio Panasonic® o podwyższonych 
parametrach, odtwarzacz DVD
Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation
Asystent parkowania (kamera cofania z 7 calowym ekranem 
centralnym)
VTR (Elite)
Funkcja korekcji czasu zegarka na podstawie sygnału GPS
Kontroler Remote Touch Interface

WYKOŃCZENIE I KOMFORT
Pakiet Drive
Elektryczna regulacja fotela kierowcy, w tym podparcia 
odcinka lędźwiowego (8 kierunków)
Elektryczna regulacja fotela pasażera (4 kierunki)
Pamięć ustawień foteli
Tapicerka skórzana F SPORT
Wykończenie boczków drzwiowych: Tahara Trim
Lusterka boczne elektrochromatyczne

Pakiet Skórzany
Podgrzewanie przednich siedzeń 
Skórzana tapicerka 
Wykończenie boczków drzwiowych: Tahara Trim

ZAAWANSOWANE SYSTEMY 
BEZPIECZEŃSTWA 
Pakiet Ochrony Przedzderzeniowej
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
Aktywny tempomat (ACC)1

Pakiet oświetlenia LED
Lampy przeciwmgielne przednie LED
Światła mijania w technologii LED z automatycznym 
poziomowaniem i wysuwanymi spryskiwaczami
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KOMBINAC�E 
KOLORYSTYCZNE WNĘTRZA

TKANINA1

Czerń Panther 
Black

Brąz Autumn 
Brown

Czerń

Czarne Storm 
Black

Czerwień Lava 
Red

Kość słoniowa

Kość słoniowa

Czarne Techno 
Black

Niebieski Ocean 
Blue

Brąz topazu

Czerń Galaxy 
Black

Czerń Galaxy 
Black

Srebrne 
metaliczne

Czerwień Dark 
Rose

Włókno węglowe

Czerwień Dark 
Rose

Niebieski

Bambus 
tropikalny

Ciemnobrązowy 
jesion

Czarne i szare 
drewno 
Shimamoku

TKANINA F SPORT / TAHARA2

SKÓRA3 SKÓRA F SPORT4

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE5 WSTAWKI F SPORT6

1 Wykończenie z tkaniny jest wyposażeniem standardowym w klasach Elite, Business i Elegance.
2 Wykończenie z tkaniny/Tahara jest wyposażeniem standardowym wyłącznie w wersji F SPORT.
3 Tapicerka skórzana w jednym z trzech kolorów do wyboru jest wyposażeniem standardowym w wersjach Comfort i Prestige i można ją zamówić jako opcję do wersji Elegance.
4 Tapicerka skórzana F SPORT ma unikatowy wzór i dwa zarezerwowane dla niej kolory; można ją zamówić opcjonalnie do wersji F SPORT. 
5  Wstawki w kolorze czerni Storm Black są wyposażeniem standardowym w klasach Elite, Business, Elegance i Comfort, natomiast czerń Techno Black jest standardowym wyposażeniem w klasie Prestige. �ako opcję do klas Elite, 

Business, Elegance, Comfort i Prestige można zamawiać wstawki w trzech wzorach drewna, przedstawione na ilustracji.
6  Wstawki srebrne metaliczne są standardowym wyposażeniem w wersji F SPORT. Komplet wstawek z włókien węglowych dostępny jest wyłącznie jako wyposażenie dodatkowe do wersji F SPORT i nie jest 

montowany w ramach serwisu posprzedażnego.

Na ilustracjach zamieszczonych na następnych 3 stronach przedstawiono wybrane spośród dostępnych kombinacji wyposażenia wnętrza. Pracownicy lokalnego autoryzowanego salonu Lexusa chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
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Tkanina w kolorze czerni Panther Black i wstawki Storm Black 
(Elite, Business, Elegance)

Tkanina w kolorze czerwieni Lava Red i wstawki Shimamoku 
(Elite, Business, Elegance)

Tkanina w kolorze brązu Autumn Brown i wstawki z drewna 
jesionowego (Elite, Business, Elegance)

Tkanina w kolorze niebieskim Ocean Blue i wstawki Techno 
Black (Elite, Business, Elegance)
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Skóra w kolorze kości słoniowej i wstawki bambusowe
(Comfort i Prestige)

Skóra w kolorze brązu topazu i wstawki z drewna jesionowego
(Comfort i Prestige)

Czarna skóra i wstawki Shimamoku
(Comfort i Prestige)

KOMBINAC�E 
KOLORYSTYCZNE WNĘTRZA
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Skóra w kolorze czerni Galaxy Black i wstawki o wzorze 
włókna węglowego (F SPORT)

Skóra w kolorze czerwieni Dark Rose i wstawki o wzorze 
włókna węglowego (F SPORT)

Wykończenie niebieską tkaniną i materiałem Tahara i srebrne metaliczne wstawki
(F SPORT)
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BIAŁY F (083)1 BIAŁA PERŁA (077)2

GRAFITOWY METALIK (1H9)

CZARNY (212)3

SREBRNY METALIK (1�4)

KOLORY 
NADWOZIA

CZARNY OPAL METALIK (214)
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ŻÓŁTY METALIK (5B1)

CZERWONY METALIK (3R1) CZERWONY (3T2)3

BRĄZOWY METALIK(4V3)2

NIEBIESKI METALIK (8U1)

1  Wyłącznie w wersji F SPORT.
2 Niedostępne w wersji F SPORT. 
3 Kolor jednolity.

Uwaga: ze względu na niedoskonałości druku faktyczne kolory lakieru mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracji.
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Tworzymy, by zachwycać — tak brzmi motto Lexusa. Nasz system obsługi 
serwisowej i posprzedażnej zachwyca nie mniej niż same pojazdy. Plan Lexus 
Care zapewnia właścicielowi Lexusa najwyższą jakość obsługi na każdym etapie 
eksploatacji samochodu. Klient ma do dyspozycji dostosowane do siebie plany 
serwisowe i przeglądowe, przygotowane w taki sposób, aby gwarantować pełną 
satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa.

Samochody Lexus wyposażone są w najbardziej zaawansowane rozwiązania 
techniczne, które sprawiają, że korzystanie z pojazdu jest prawdziwie niezwykłym 
doświadczeniem — wydawać by się mogło, że zamieszkał w nim japoński 
duch gościnności „Omotenashi”. Podobnie, jak do budowania samochodów, 
podchodzimy do obsługi klienta. Chcemy, aby każdy czuł się u nas mile widzianym 
gościem. To z tej właśnie wyjątkowej filozofii usług biorą swój początek takie detale, 
jak np. świeże kwiaty w pomieszczeniach, w których klient przekazuje auto do 
serwisu, perfekcyjna czystość stanowisk warsztatowych i bezpłatne mycie pojazdu.

Gdy nowy Lexus trafi do klienta, dbałość o sprzedany samochód traktujemy 
na równi z dbałością o samego nabywcę. Zadowolenie klienta jest zawsze 
priorytetem dla autoryzowanych salonów Lexusa. W komfortowej poczekalni 
można obejrzeć lub przeczytać wiadomości przy filiżance cappuccino oraz 
posurfować po Internecie. W międzyczasie nasi doradcy serwisowi sprawnie 
wykonują niezbędne prace, by wizyta w serwisie w jak najmniejszym stopniu 
zaburzała plan dnia klienta.

LEXUS CARE



SERWIS LEXUSA

Zachęcamy do powierzenia Lexusa znającym 
się na rzeczy profesjonalistom, którzy zapewnią 
Państwu obsługę wyjątkowej jakości. Nasi serwisanci 
uczestniczą w rozbudowanych programach szkoleń 
i rozwoju zawodowego, by każdy Lexus oddawany 
regularnie w ich ręce utrzymany był w idealnym, 
„salonowym” stanie technicznym.

• Profesjonalni serwisanci Lexusa
• Oryginalne części marki Lexus
• Wyższa wartość na rynku wtórnym dzięki historii 
serwisowania w autoryzowanych placówkach 
Lexusa

• Dokładna kontrola elementów wpływających na 
bezpieczeństwo

• Usługi Lexusa dopasowane do potrzeb klienta
• Nowoczesne placówki i ich wyposażenie

GWARANC�A LEXUSA

• Pełna gwarancja: 3 lata lub do przebiegu 
100 000 km

• Gwarancja na korozję powierzchniową oraz 
powłokę lakierniczą: 3 lata

• Gwarancja antykorozyjna: 12 lat
• Gwarancja na elementy napędu hybrydowego
(akumulator napędu hybrydowego*, elektroniczną
jednostkę sterującą akumulatorem napędu
hybrydowego, centralną jednostkę sterującą 
napędu hybrydowego, przetwornik i falownik 
napędu hybrydowego): 5 lat lub do przebiegu 
100 000 km

* - z możliwoścą przedłużenia do 10 lat.

PEŁNA MOBILNOŚĆ Z LEXUSEM

Nie chcemy, aby cokolwiek zakłóciło spokój kierowcy 
podróżującego samochodem marki Lexus w całej 
Europie. Każdy pojazd przez pierwsze trzy lata od 
zakupu objęty jest bezpłatnym programem Lexus Euro 
Assistance 24*. Program ten gwarantuje mobilność 
oraz dotarcie do celu podróży. 
ego elementami 
są na przykład usługi holowania, zakwaterowanie 
w hotelu, wynajęcie samochodu zastępczego, 
naprawa pojazdu i wiele innych form pomocy na 
wypadek unieruchomienia, kradzieży Lexusa lub 
udziału w kolizji.
*  Warunki programu mogą różnić się w poszczególnych krajach. Szczegółowych 

informacji na temat programu udzielają dilerzy i autoryzowane serwisy Lexus.



NOWY CT

SPRAWDŹ 
NOWEGO CT
Zapraszamy na jazdę testową do najbliższego autoryzowanego dilera 
samochodów Lexus.

Więcej informacji o nowym CT:
www.lexus-polska.pl/ct
www.facebook.com/lexuspolska
www.youtube.com/lexuspolska

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia 
zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji 
pojazdów. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, 
specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte 
w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie 
stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie wyposażenia i specyfikacji 
pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo 
homologacji typu pojazdu. 

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej: www.lexus-polska.pl

Dbałość o stan środowiska naturalnego to jeden z priorytetów Lexusa. Stosujemy wiele rozwiązań, które 
do minimum ograniczają wpływ, jaki wywierają nasze samochody na środowisko naturalne. Dotyczy to 
całego cyklu od prac projektowych, poprzez produkcję, dystrybucję, sprzedaż, aż po wycofywanie zużytych 
pojazdów z eksploatacji. Dilerzy udzielają wszelkich informacji na temat wymagań wynikających z przepisów 
o postępowaniu z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. 

Wydrukowano w Europie, styczeń 2014
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