
07LUXURY

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

• Alarm so snímačom interiéru a senzorom naklonenia
• HAC – asistent rozjazdu do kopca
• Systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory s detekciou chodcov
• Zadná parkovacia kamera
• Panoramatické zobrazenie okolia vozidla (PVM)
• Lexus Safety System+ 2:

 – PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
 – DRCC – Dynamický adaptívny tempomat
 – LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v jazdnom pruhu
 – LDA – Systém varovania pri opustení jazdného pruhu
 – RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
 – AHS – Adaptívne diaľkové svetlá

• Aktívna kapota
• BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
• RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia
• EPB – Elektrická parkovacia ručná brzda

EXTERIÉR

• Svetlomety:
 – Trojité LED svetlomety
 – Automatické nastavovanie výšky svetlometov (dynamické)
 – Vysokotlakové ostrekovače svetlometov
 – Funkcia svietenia do zákruty
 – LED sekvenčné ukazovatele smeru

• Sklá:
 – Tónované sklá s UV filtrom

• Vonkajšie spätné zrkadlá:
 – S automatickou clonou
 – S automatickým sklápaním
 – S pamäťovou funkciou
 – S automatickým sklopením zrkadiel pri zaradení spätného chodu

• Pneumatiky a disky:
 – 18" disky z ľahkej zliatiny, dizajn LUXURY
 – Pneumatiky 235/45 R18
 – Súprava na opravu defektu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Sklenené strešné okno – výklopné/ posuvné
 – Dažďový senzor
 – Tlmiče s pokročilou absorpciou nerovností pre dynamickú jazdu

• Metalický lak: + 1 200 €

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE

• Sedadlá:
 – Semi-anilinové kožené čalúnenie sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pamäťová funkcia
(vodič + spolujazdec)

 – Bedrová opierka elektricky nastaviteľná v 4 smeroch 
(vodič + spolujazdec)

 – Systém Easy Access na ľahké nastupovanie (nastavenie volantu a sedadla)
 – Vyhrievané a odvetrávané predné sedadlá
 – Vyhrievané zadné sedadlá
 – Elektrické ovládanie sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel
 – Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá

• Prevedenie interiéru:
 – Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou s dreveným
dekorom

 – Elektricky polohovateľný volant s pamäťovou funkciou
 – Kožou obšitý volant s dreveným dekorom a radiacimi pádlami pod 
volantom

 – Vyhrievaný volant
 – Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start
 – Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
 – Slnečná clona na zadnom skle
 – Manuálne nastaviteľné slnečné clony na bočných oknách vzadu

• Ďalšie prvky výbavy:
 – Trojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
 – Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT
 – ANC – Systém aktívneho odhlučnenia kabíny
 – Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
 – Elektricky ovládané otváranie batožinového priestoru (bezdotykový 
senzor)

 – Elektronický kartový kľúč Card Key

AUDIO A KOMUNIKÁCIA

• 12,3" Lexus Media Display
• Prémiový audiosytém Mark Levinson so 17 reproduktormi a technológiou 

PurePlay
• DVD prehrávač
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)
• Dotykový ovládač RemoteTouch
• 7" farebný multiinformačný displej
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• HUD – Projekčný head-up displej

ES 300h LUXURY (SFX: 0D) 66 900 €

FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU
ČALÚNENIE SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Piesková koža Sivé drevo Shimanoku LC11 

FARBA KAROSÉRIE – METALICKÝ LAK 

ČERVENÁ 
MORELLO  

(3R1)

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.


