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OBLIKA

NOVI CT
Dobrodošli v svetu drznega Lexusa CT 200h, ki drami poglede z razburljivo 

masko, LED svetilnimi elementi in dinamično podobo zadka. Navdušenje se 

nadaljuje z bogatim izborom izjemnih karoserijskih barv in notranjih zasnov, 

kjer zgotavljajo dekoracijski elementi in raznovrstno oblazinjenje popolno 

individualnost. Lepoto nadgrajuje osupljiva tehnika: Lexusov hibridni pogon 

z bencinskim in električnim motorjem navdušuje z izvrstno odzivnostjo, 

gladkim pospeševanjem in le 3,6-litrsko porabo*. Tehnologijo, s katero je 

Lexus opremil že več kot milijon vozil, dopolnjuje sistem za povsem električno 

vožnjo, ki predstavlja v mestih središčih ekološko najčistejši in najbolj 

ekonomičen način vožnje. Velja dodati: hibridne avtomobile znamke Lexus 

ni potrebno nikoli priklapljati na električno omrežje zaradi samodejnega 

polnjenja baterijskega sklopa!

Doživite popolnost! Notranjost razvaja z unikatnim udobjem in prestižem. 

Čudovito usnjeno oblazinjenja in prvovrstni materiali porajajo izjemne 

občutke. CT dopolnjuje poplava napredne tehnike, kjer ne gre spregledati 

10.3-palčnega osrednjega zaslona, premijskega navigacijskega sistema in 

avdio sistema Mark Levinson
®
 s 13 zvočniki. Nadgradnjo predstavlja paleta 

inovativnih sistemov za višji varnostni nivo voznika, sopotnikov in ostalih 

cestnih udeležencev. CT je opremljen s serijskim varnostnim sistemom Lexus 

Safety System + z napravami za vzdrževanje voznega pasu, samodejno 

uravnavanje višinskega snopa žarometov, prepoznavanje cestnih znakov in 

dinamično vzdrževanje izbrane hitrosti z radarskim tempomatom.

* Velja za izvedbo Base.

Oblikovalci Lexusa CT 200h so imeli zelo ambiciozen načrt: izdelati 

dinamičen in luksuzen petvratni kompaktni avtomobil za pogosto rabo v 

velikih mestnih središčih. Rodil se je avtomobil z dih jemajočo podobo, 

čvrstimi linijami in izjemnim karakterjem, ki izstopa v vseh okoljih, vključno 

z energijsko in idejno najbogatejšimi.
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OBLIKA

“Dobrodošli v svetu najboljšega Lexusa CT vseh časov, njegovega izjemnega hibridnega pogona, izvrstnega dizajna, 

neprekosljive ekološke nastrojenosti, poplave vrhunskih avtomobilskih tehnologij in modernih varnostnih sistemov.”

CHIKA KAKO 

VODJA RAZVOJA MODELA LEXUS CT 200h
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OMOTENAŠI

Lexus CT ustvarja z luksuznim pristopom enake občutke kot svetovno 

najboljši butiki, hoteli in restavracije. Ob njem občutite takojšnje gostoljubje, 

še preden sedite za volanom. Mi pravimo temu Omotenaši, kjer gre za 

japonsko inspiracijo ritualov, kot je obredna priprava čaja za gosta z izjemno 

mero srčne topline. Lexus pričaka voznika in njegove potnike že ob prihodu 

s prefinjeno osvetlitvijo okolice. Razvajanje nadaljuje dotik stikala za zagon 

motorja, po katerem se vozniški sedež in volanski obroč prefinjeno ter 

samodejno pomakneta v izbran položaj. Med vožnjo bedi nad početjem 

voznika in ostalih prometnih udeležencev serijski varnostni sistem Lexus 

Safety System +. Z različnimi sistemi pomaga vzdrževati izbran vozni pas, 

bedi nad varnostno razdaljo in brez prestanka nadzira varnostne razmere, 

kjer v najbolj kritičnih prevzame pobudo in samodejno zavira vozilo. Voznik 

in sopotniki uživajo v popolnem razkošju udobja in oblik, naj gre za dodelavo 

usnjenih sedežev ali pri izvedbi CT 200h F SPORT športno notranjost z 

rokodelsko izdelanimi okrasnimi elementi iz aluminija v Naguri stilu.

DOŽIVITE JAPONSKO OMOTENAŠI 

GOSTOLJUBJE

Izraz Naguri izhaja iz japonskega načina obdelave lesa. Ayumi Kido, 

vodja oblikovanja Lexusove notranjosti razloži: »Gre za tehniko, ki je 

bila več stoletji pozabljena. Na slednje nas je opozoril eden izmed 

dobaviteljev, ki je razvil nov način obdelave aluminija po tradicionalnem 

Naguri načinu. Novi dekorativni vložki predstavljajo sinonim tradicionalne 

japonske umetnosti in Takumi rokodelstva.«
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IZDELAVA

TAKUMI ZA BREZKOMPROMISNO 

DOSEGANJE NAJVIŠJIH KAKOVOSTNIH 

STANDARDOV, VKLJUČNO S TESTIRANJEM 

VOZIL V TIHI KUPOLI

CT 200h predstavlja prispodobo premijske 

kakovosti luksuznega kompaktnega razreda. 

Kakovost je ključna, naj gre za vrhunsko 

obdelavo usnjenega oblazinjenja, čudovite 

lesene dekoracijske vložke iz trajnostnih 

nasadov ali karoserijske barve z najdaljšo 

obstojnostjo ter najbolj močnim sijajem med 

vsemi kompaktnimi vozili. Vse karoserijske 

barve so pri modelu CT enake kot pri največjih 

in najdražjih limuzinah znamke Lexus. Njihova 

obstojnost je v primeru manjših poškodb 

samodejno obnovljiva. CT 200h izdelujejo 

visoko usposobljeni delavci pod budnim 

očesom Takumi rokodelskih mojstrov, ki 

zagotavljajo najvišji kakovostni standard. Vsak 

izdelan avtomobil je pred 30 kilometrov 

dolgo testno vožnjo natančno pregledan v tihi 

kupoli, kjer se preveri uglajenost in neslišnost 

delovanja posameznih sklopov.

Izvrstno ukrojena prednja sedeža nudita 

telesu odličen stranski oprijem in razvajata 

na dolgih potovanjih z neverjetnim udobjem. 

Prav vsak, še tako majhen detajl odkriva 

vrhunsko kakovost, naj gre za v prefinjeno 

usnje odet volanski obroč ali prehode med 

različnimi površinami usnja in kovine. Tako 

rekoč neslišno delovanje avtomobila zagotavlja 

izdatna akustična zaščita, kjer gre predvsem 

za naravne materiale. Udobje nadgrajuje 

elektronsko krmiljena samodejna klimatska 

naprava s prefinjeno temperaturno regulacijo 

in popolno filtracijo vstopnega zraka brez 

prašnih delcev in cvetnega prahu.

CT se zdi kot vrhunska glasbena dvorana, v 

kateri vas lahko razvaja avdiofilski sistem Mark 

Levinson® s 13 zvočniki in neprekosljivim 

zvokom. Vsak zvočnik je posebej uglašen 

glede na mesto vgradnje. Digitalni 7.1-kanalni 

prostorski zvok spremeni notranjost modela 

CT v koncertno dvorano ali DVD hišni kino.01 Novi 10.3-palčni displej.

02  Premijski navigacijski sistem z upravljanjem  

prek izbirne ploščice.

03  Vrhunski avdio sistem Mark Levinson
®
 s 13 zvočniki.
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TEHNOLOGIJA

KREATIVNE TEHNOLOGIJE V SLUŽBI DEJANSKIH POTREB

01

02

03

01 Zaslon za medijske in ostale vsebine

02  Parkirna asistenca

03  Pomoč za speljevanje na klancu

ELEKTRONSKA PORAZDELITVE 

ZAVORNE SILE / SAMODEJEN DVIG 

ZAVORNE SILE (BAS)

Sistem za elektronsko porazdelitev zavorne sile deluje v povezavi z zavornim 

dodatkom ABS, kar omogoča optimalno doziranje zavornega učinka glede 

na vozno podlago pod vsakim kolesom. Sistem BAS zviša zavorno silo v 

primeru sunkovitega, a premalo močnega pritiska na zavorni pedal.

Eno izmed temeljnih zapovedi znamke Lexus predstavlja razumevanje 

uporabniških potreb. Del slednjega potrjuje zaveza, kako narediti vožnjo v 

vseh okoliščinah najbolj varno, kako prepoznati varnostno zahtevne razmere in 

kako ter na kakšen način se jim izogniti? Lexus CT 200h je zato opremljen s 

številnimi varnostnimi sistemi in napravami za bolj varno in sproščeno vožnjo.

KAMERA ZA LAŽJE IN VARNEJŠE 

VZVRATNO POMIKANJE

Ob vklopu vzvratne prestave se aktivira sredinski 

zaslon s prikazom dogajanja za vozilom. Različice 

s premijskim navigacijskim sistemom dopolnjuje 

zaslon s smernimi črtami za še bolj varno in 

lagodno vzvratno parkiranje in premikanje.

ASISTENCA ZA LAŽJE SPELJEVANJE 

NA KLANCU

Sistem samodejno zavira vozilo med speljevanjem 

na klancih in poskrbi za lažje speljevanje na 

slabše oprijemljivih površinah. V takšnih primerih 

prepreči sistem spodrsavanje gnanih koles z 

zavorno asistenco.



Vse različice modela CT 200h so opremljene z varnostnim sistemom 

Lexus Safety System +, ki je plod najnovejših in zelo poglobljenih varnostnih 

raziskovanj. Sistem vključuje naprave za opozarjanje pred naletom (vključno 

s prepoznavanjem pešcev), vzdrževanje voznega pasu, samodejno 

uravnavanje višine svetlobnega snopa prednjih žarometov, prepoznavanje 

in prikazovanje opozorilnih prometnih znakov in radarski tempomat s 

samodejnim prilagajanjem hitrosti glede na spredaj vozeče vozilo.

Varnostnega sistema Lexus Safety System + nikoli in pod nobenimi pogoji ne uporabljajte kot nadomestilo za običajno vožnjo. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Voznik je vedno sam odgovoren za varno vožnjo.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE NALETA 

S PREPOZNAVANJEM PEŠCEV IN 

KOLESARJEV

Visokofrekvenčni radarski sistem nadzoruje ob 

podpori računalnika dogajanje pred vozilom. V 

primeru, ko se CT prehitro ali preveč približa 

vozilu, pešcu, kolesarju ali objektu pred njim, 

začne sistem opozarjati voznika na možnost naleta 

z alarmom in opozorilnim prikazom na sredinskem 

zaslonu. Sistem hkrati zviša moč zavorne sile in 

vklopi samodejno zaviranje, kar zmanjša možnost 

naleta. V primeru neizogibnega naleta se 

vklopi samodejno zaviranje vozila ter zatezanje 

varnostnih pasov.

ŽAROMETA S SAMODEJNIM 

URAVNAVANJEM VIŠINSKEGA SNOPA

Med nočno vožnjo nadzoruje sistem s pomočjo 

kamere LKA položaj nasproti vozečih vozil. 

Pri njihovem pojavu sistem samodejno zasenči 

delovanje dolgih luči, kar prepreči bleščanje in 

prispeva k ohranjanju vozniške osredotočenosti 

nad prometnim dogajanjem.

OPOZORILNIK ZA PREPOZNAVANJE 

PEŠCEV IN KOLESARJEV

Sistem za preprečevanje možnosti naleta vključuje 

sistem za prepoznavanje pešcev in kolesarjev v 

smeri vožnje. V primeru, ko sistem pri vožnji s 

hitrostjo od 10 do 80 km/h zazna pred vozilom 

pešca ali drugo vozilo, vklopi samodejno zaviranje 

in zmanjša možnost naleta.

DINAMIČNI RADARSKI TEMPOMAT

Aktivni radarski tempomat vzdržuje izbrano 

hitrost in oddaljenost od spredaj vozečega vozila. 

V primeru upočasnitve spredaj vozečega vozila 

sistem samodejno zmanjša hitrost in jo, ko je to 

zopet varno, dvigne do nastavljene.

ASISTENCA ZA OHRANJANJE 

VOZNEGA PASU (LKA)

Sistem LKA nadzoruje pomikanje vozila po 

voznem pasu z na prednje steklo vgrajeno 

kamero. V primeru, ko se vozilo pomika proti 

drugemu voznemu pasu in tega voznik ne nakaže 

s smerniki, sproži sistem opozorilni zvočni alarm 

in začne korekcijsko pomikati volanski obroč v 

nasprotno smer.

PRIKAZOVALNIK PROMETNIH 

OPOZORIL (RSA)

Sistem RSA prepoznava z na vetrobransko steklo 

vgrajeno kamero opozorilne prometne znake in 

izpisuje njihovo grafično podobo na osrednjem 

zaslonu. RSA prepoznava prometne znake, ki so 

izdelani skladno z dunajsko konvencijo – kar velja 

za klasične, elektronsko delujoče in svetlobne.
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VARNOST

LEXUS SAFETY SYSTEM +

01

02

03

04

01 Sistem za opozarjanje pred trki

02  Sistem za vzdrževanje voznega pasu in 

samodejna nastavitev višine svetlobnega snopa

03  Radarski tempomat z dinamičnim uravnavanjem 

hitrosti

04  Prikazovalnik prometnih opozoril
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POUDARKI  |  ZUNANJOST

15-palčna lita platišča

Halogenska žarometa

Vretenasto zamrežena maska

Zatemnjena stekla

16-palčna lita platišča

LED prednja žarometa LED zadnja svetila

17-palčna lita platišča

Dvobarvna zunanjost
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OPREMA

Večfunkcijski zaslon

Aerodinamični dodatki

Avdio sistem Panasonic
®
 s 6 zvočniki

Avdio sistem Panasonic
®
 z 10 zvočniki

Avdio sistem Mark Levinson
®
 s 13 zvočniki

Sistem za pomik vzglavnika v smeri glave pri trčenju

Zadnja prema z zgornjim in spodnjim vpetjem vodil

Varnostna karoserijska kletka

8 varnostnih zračnih blazin

Visokozmogljivi blažilniki

Opozorilni sistem za padec tlaka v pnevmatikah

Lexus povezljivost Izbirno stikalo za električni pogon (EV funkcija)
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BARVE  |  ZUNANJOST

BELA F | 083
1,4 SONIC BELA | 085

2,5 SONIC TITANSKA | 1H9
4MERKUR SIVA | 1J7

4

GRAFITNO ČRNA | 223
5 ČRNA | 212

3 MORELLO RDEČA | 3R1
4,6RDEČA | 3T2

3,4

SOLARNO PROSOJNA | 4W7
1,4BRONASTO RJAVA | 4X2

2 SAFIRNO MODRA | 8X1
1,4NEBESNO MODRA | 8X9

4

GLOBOKO MODRA | 8X5
1
  Ekskluzivno za izvedbo F SPORT

2
 Ni dobavljiva pri izvedbi F SPORT

3 
Pastelna barva

4 
Na voljo s ČRNO (212) streho pri izvedbi F SPORT

5 
Na voljo s SONIC TITANSKO (1J7) streho pri izvedbah Finesse in Luxury

6 
Na voljo z MERKUR SIVO (1H9) streho pri izvedbah Finesse in Luxury

Opomba: Zaradi razlik v tisku so lahko posamezne barve v resničnem okolju drugačne.

1
 Oblazinjenje iz tkanine je pri izvedbi Base in Finesse serijsko.

2
 Oblazinjenje iz tkanine in Tahara usnja je pri izvedbi F SPORT serijsko.

3
 Usnjeno oblazinjenje je pri izvedbi Luxury in F-SPORT Premium serijsko.

4
 F SPORT usnjeno oblazinjenje je pri izvedbi F SPORT Premium serijsko.

5
 Dekorativni vložki v Nevihtno črni barvi so pri različicah Base in Finesse standardni. Vložki v ostalih različicah so serijski pri izvedbi Luxury.

6
 Dekoracija srebrne barve s kovinsko prevleka je pri izvedbi F SPORT serijska. Dekoracija v izvedbi Naguri aluminija je na voljo ob doplačilu. Karbonski vložki so dobavljivi v okviru poprodajnih storitev.

Posamezni tipi oblazinjenja so na voljo z različnimi dekorativnimi vložki. Dobavljivost posameznih kombinacij lahko preverite pri najbližjem trgovcu z vozili znamke Lexus.

BARVE  |  NOTRANJOST

TKANINA1

USNJE3

DEKORATIVNI VLOŽKI5

F SPORT DEKORATIVNI VLOŽKI6

TKANINA F SPORT / TAHARA USNJE2

F SPORT USNJE4

Črna

Črna

Nevihtno črna

Srebrna s kovinsko 

prevleko

Črna

Črna

Pepelnato temno 

rjava

Črna in rdeča

Kamnito siva in 

črna

Tehnično črna

Aluminij v Naguri 

stilu

Črna in flare rdeča

Bela in črna

Črna in siva 

(Shimamoku)

Peščena in črna

Bela in črna

Oranžna

Karbonska vlakna

Črna in oranžna

Flare rdeča in črna

Bamboo



CT 11

MERE

TEHNIČNI PODATKI

1
 Podatek velja za izvedbo Base. Različice Finesse, F SPORT in Luxury so visoke 1455 mm.

2
 Podatek velja za izvedbo Base. Širina prednjega koloteka je pri izvedbah Finesse, F SPORT in Luxury 1525 mm.

3
 Podatek velja za izvedbo Base. Širina zadnjega koloteka je pri izvedbah Finesse, F SPORT in Luxury 1520 mm.

4
 Podatek velja za Lexus CT s standardno izvedbo strehe. Oddaljenost sedeža od strehe meri pri izvedbi s panoramsko stekleno streho 974 mm.

Vse mere so navedene v milimetrih!

Podatki so lahko predmet sprememb brez predhodne najave.

Za aktualne podatke se, prosimo, obrnite na lokalnega trgovca z vozili Lexus ali obiščite spletno stran: www.lexus.si
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BENCINSKI MOTOR CT 200h

Delovna prostornina (ccm) 1798

Število valjev / ventilov L4 / 16

Najvišja moč (KM pri vrt./min) 99 / 5200

Najvišja moč (kW pri vrt./min) 73 / 5200

Najvišji navor (Nm pri vrt./min) 142 / 2800 - 4400

ELEKTROMOTOR

Tip AC sinhronski s permanentnimi magneti

Najvišja moč (KM) 82

Najvišja moč (kW) 60

Najvišji navor (Nm) 207

MENJALNIK

Tip Elektronsko krmiljen brezstopenjski CVT

Pogon Na prednji kolesni par

SKUPNA MOČ POGONSKEGA SKLOPA

Skupna moč (KM) 136

Skupna moč (kW) 100

ZMOGLJIVOSTI

Najvišja hitrost (km/h) 180

Pospešek 0-100 km/h (s) 10.3

PORABA GORIVA* (l/100 km)

Mestna 3.6 / 3.8 / 4.1

Izvenmestna 3.5 / 3.8 / 4.0

Kombinirana 3.6 / 3.8 / 4.1

EMISIJA CO
2
* (g/km)

Mestna 82 / 88 / 94

Izvenmestna 81 / 88 / 93

Kombinirana 82 / 88 / 94

MASA** (kg)

Najvišja dovoljena 1790 / 1845

Za vožnjo pripravljeno vozilo 

(min. - max.)
1370 - 1410 / 

1410 - 1465

PROSTORNINA*** (l)

Prtljažni prostor – do zadnje klopi in 

višine prtljažne police

275

Prtljažni prostor – do zadnje klopi in 

višine strehe

375

Prtljažni prostor – z zloženo zadnjo 

sedežno klopjo in do višine strehe

985

Prostornina rezervoarja za gorivo 45

*  Podatki se razlikujejo glede na tip in velikost platišč. Prvi podatek velja za različico CT 200h Base s 15-palčnimi litimi platišči. Drugi podatek drži za izvedbo Finesse  s 16-palčnimi litimi platišči. Tretji podatek velja za izvedbi Luxury 

in F SPORT s serijskimi 17-palčnimi litimi platišči.

Poraba goriva in izpust CO2 sta merjena v nadzorovanem okolju pod natančno določenimi pogoji, ki jih predpisujejo direktiva 80/1268/EEC in z njo povezani amandmaji. Podatki veljajo za vozilo z evropsko standardno specifikacijo 

opreme. Izčrpne informacije o lastnostih vozil znamke Lexus in nakupnih možnostih so na voljo na spletni strani www.lexus.si in pri lokalnem uvozniku. Dejanska poraba goriva in izpust CO2 sta lahko v praksi drugačna od zgoraj 

navedenih vrednosti.

Poraba goriva in izpust CO2 sta v največji meri odvisna od voznikovega sloga vožnje in cestnih pogojev, kjer igrajo ključne vloge: stanje vozne podlage, gostota prometa, tehnično stanje vozila, tlak v pnevmatikah, vgrajena oprema, 

obtežitev vozila s prtljago in potniki itd.

** Prvi podatek velja za izvedbo Base. Drugi podatek velja za vse ostale različice, neglede na velikost litih platišč.

*** Prtljažna prostornina je izmerjena po metodi VDA in velja za vozila z opremo za popravilo predrte pnevmatike. Vsi podatki o velikosti vključujejo prostor v dvojnem prtljažnem dnu. Velikost prtljažnika je v primeru izvedb z zasilnim 

rezervnim kolesom manjša za 30 litrov.

Dodatni tehnični podatki in najnovejše tehnične dopolnitve so dosegljive na spletnem naslovu: www.lexus.eu
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