
LUXURY

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
• VDIM – Integrované riadenie dynamiky vozidla
• HAC – Asistent rozjazdu do kopca
• 8 airbagov
• Alarm s imobilizérom a ochranou interiéru
• Rezervné koleso**
• Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
• Inteligentné parkovacie senzory
• PVM – Panoramatické zobrazenie okolia vozidla
• Lexus Safety System+ 2:

– PCS – Prednárazový bezpečnostný systém
– ACC – Adaptívny tempomat
– LTA – Asistent poloautonómnej jazdy v pruhu
– RSA – Systém rozpoznávania dopravných značiek
– AHS – Adaptívne diaľkové svetlá
– AVS – Systém adaptívneho odpruženia zavesenia kolies
– BSM – Systém sledovania mŕtveho uhla
– RCTAB – Systém sledovania dopravy za vozidlom s funkciou brzdenia

EXTERIÉR
• Svetlomety

– LED svetlomety
– LED svetlomety na denné svietenie
– Sekvenčné smerové LED svetlá
– LED hmlové svetlá s funkciou svietenia do zákrut

• Sklá
– Tepelnoizolačné tónované sklá s UV filtrom
– Privacy glass (zatmavené sklá zadných a piatych dverí)
– Dažďový senzor

• Vonkajšie spätné zrkadlá
– Elektronicky sklopné
– Vyhrievané 
– Pri cúvaní sklopné smerom nadol
– Elektrochromatické
– S pamäťovou funkciou

• Pneumatiky a disky
– 20" disky Luxury z ľahkej zliatiny
– Pneumatiky 235/55 R20

• Ďalšie prvky exteriéru
– Ťažná kapacita: 2 000 kg***
– Strešné lyžiny

INTERIÉR – FUNKČNOSŤ A POHODLIE
• Sedadlá

– L-anilínové kožené čalúnenie sedadiel

– Vyhrievanie a odvetrávanie predných sedadiel
– Vyhrievanie zadných sedadiel
– Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 10 smeroch),

s pamäťovou funkciou
– Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

a spolujazdca (v 4 smeroch)
– Zadné sedadlá delené a elektricky sklopné v pomere 60:40

• Vyhotovenie interiéru
– Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
– Kožou obšitý multifunkčný vyhrievaný volant s radiacimi páčkami
– Systém Easy Access pre ľahké nastupovanie a vystupovanie (s funkciou

posúvania volantu a sedadla s návratom do pôvodnej polohy)
– Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania Smart Entry & Start 
– Zadná stredová lakťová opierka s odkladacím priečinkom
– Manuálna clona zadných okien

• Ďalšie prvky interiéru
– Dvojzónová automatická klimatizácia s automatickou recirkuláciou

vzduchu
– Technológia Nanoe – generátor negatívnych iónov
– Volič jazdných režimov: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
– Elektrický jazdný režim EV (Electric Vehicle)
– Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

(bezdotykový senzor)***
– Osvetlené ozdobné prahové lišty
– Elektronický kartový kľúč Card Key

AUDIO A KOMUNIKÁCIA
• Navigačný systém Lexus Premium Navigation
• 12,3" Lexus Media Display
• 4,2" farebný multiinformačný displej
• Prémiový audiosystém Mark Levinson s 15 reproduktormi
• Digitálny tuner pre príjem signálu DAB
• DVD prehrávač
• Vstupy AUX a USB
• Pripojenie cez Bluetooth
• Analógové hodiny
• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení
• Multimediálny systém MM19 (vrátane mobilnej kompatibility pre

smartfón telefóny – Apple CarPlay / Android Auto)
• Projekčný displej (HUD)

PRVKY NA ŽELANIE
• Metalický lak 

RX 450h LUXURY (SFX: VN) 

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
*Zobrazená zvýhodnená cena platí pri kúpe záruky s novým vozidlom, resp. do 6 mesiacov od prevzatia vozidla.

**V prípade voľby panoramatického strešného okna sa vozidlo dodáva bez rezervného kolesa.
***Namontovanie ťažného háku alebo nosiča bicyklov automaticky deaktivuje elektricky ovládané dvere batožinového priestoru otvárateľné nohou.

VOLITEĽNÉ FARBY INTERIÉRU
FARBA SEDADIEL OZDOBNÉ OBLOŽENIE KÓD
Hnedá Noble Brown Hnedé drevo Shimanoku LA41

FARBY KAROSÉRIE – METALICKÉ LAKY (NA ŽELANIE) 

BÉŽOVÁ 
ĽADOVCOVÁ

(4X8)




