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ZNAČKA LEXUS JE ZNÁMA SVOJOU VÝNIMOČNOU STAROSTLIVOSŤOU 
O ZÁKAZNÍKOV A MY UROBÍME ČOKOĽVEK, ABY PRE VÁS BOLO 
VLASTNÍCTVO ZNAČKY LEXUS JEDINEČNÝM ZÁŽITKOM.
Vaše vozidlo je poháňané pomocou technológie Lexus Hybrid Drive – najdokonalejšieho 
zo všetkých prémiových hybridných systémov. Pravidelná Kontrola stavu hybridného systému 
s možnosťou aktivácie Predĺženej starostlivosti o akumulátor hybridného pohonu zabezpečí, aby 
Vás táto pokroková technológia odmeňovala veľa rokov jedinečným výkonom a potešením z jazdy.

PROFESIONÁLNA 
STAROSTLIVOSŤ 
O HYBRIDNÝ SYSTÉM

NAJVYSPELEJŠIA HYBRIDNÁ 
TECHNOLÓGIA
Technológia Lexus Hybrid Drive bola 
vytvorená značkou Lexus, a preto je 
vždy najlepšie zveriť údržbu Vášho 
vozidla len autorizovanému servisu 
Lexus. Naši technici pravidelne 
absolvujú odborné školenia pre 
hybridné systémy, majú rozsiahle 
znalosti vo všetkých najnovších 
aspektoch hybridnej technológie 
a používajú to najmodernejšie 
diagnostické vybavenie. Zaručujeme 
Vám, že Vášmu Lexusu sa poskytne 
len tá najlepšia starostlivosť, ktorú si 
nepochybne zaslúži.

KONTROLA STAVU HYBRIDNÉHO SYSTÉMU
Najlepší spôsob, ako zabezpečiť efektívne fungovanie 
hybridného systému Vášho vozidla za všetkých okolností 
a pri všetkých jazdných režimoch, je absolvovať Kontrolu 
stavu hybridného systému. Pomocou najmodernejšieho 
diagnostického zariadenia vykonáme kompletný test 
a diagnostiku všetkých častí hybridného systému Vášho vozidla 
vrátane akumulátora hybridného pohonu. Po absolvovaní testu 
Vám odovzdáme výsledný protokol s detailnými a prehľadnými 
informáciami o funkčnosti a stave hybridného systému. 
V prípade, že bude niektorý z komponentov hybridného 
systému vozidla vyžadovať údržbu alebo opravu, 
vysvetlíme a odporučíme Vám ďalší postup. Túto Kontrolu 
hybridného systému odporúčame absolvovať každý rok, 
alebo po najazdení 15 000 km, najlepšie teda v spojení 
s predpísanou servisnou údržbou Vášho vozidla.
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 Naši technici vykonajú analýzu výkonu a účinnosti  

všetkých článkov akumulátora hybridného pohonu. 
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CENNÍK PREDĹŽENEJ STAROSTLIVOSTI O AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU

Zvýhodnená cena – zľava 33 % 50 €

Základná cena 75 €
Zvýhodnená cena – zľava 33 % zo základnej ceny – platí pri spojení kontroly stavu hybridného systému s predpísanou 
servisnou údržbou vozidla.
Základná cena – platí pri samostatnom využití úkonu bez predpísanej údržby vozidla.

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek detaily v ponuke bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ceny sú odporúčané, platné len v autorizovanej servisnej sieti Lexus. Ceny sú uvedené 
vrátane DPH. Viac informácií o programe Predĺžená starostlivosť o akumulátor hybridného pohonu nájdete na www.lexus.sk 
alebo kontaktujte najbližší autorizovaný servis značky Lexus.
© 2021 Lexus Slovenská republika.

PREDĹŽENÁ STAROSTLIVOSŤ O AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU 
(vždy na 1 rok/15 000 km)

o akumulátor hybridného pohonu Vám 
zabezpečí úhradu nákladov spojených s výmenou, 
alebo opravou akumulátora hybridného pohonu 
v prípade jeho poruchy. Predĺžená starostlivosť 
o akumulátor hybridného pohonu sa môže 
pravidelne obnovovať až do momentu, keď 
od registrácie vozidla uplynulo 10 rokov. Získate 
tak mnoho rokov bezstarostnej jazdy a vedomie, 
že Váš Lexus bude vždy v rukách odborníkov.

Na komponenty hybridného systému sa 
vzťahuje záruka výrobcu v trvaní 5 rokov alebo 
do najazdenia 100 000 km (podľa toho, čo 
nastane skôr). Ak po uplynutí záruky výrobcu 
úspešne absolvujete Kontrolu stavu hybridného 
systému, získate program Predĺžená starostlivosť 
o akumulátor hybridného pohonu s platnosťou 
1 rok, alebo po najazdení 15 000 km (podľa toho, 
čo nastane skôr). Program Predĺžená starostlivosť  


