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Kalkulácia bola pripravená výhradne pre Individuálnych zákazníkov - s potrebiteľov v zmys le us tanovenia občians keho zákonníka, na základe údajov predložených zákazníkom.
Podrobné podmienky zmluvy, termín dodania a iné zmluvné dojednania budú určené pri zadávaní objednávky.
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Lexus ES MY20
Podrobnosti ponuky

Vybraný model

ES MY20

Rok výroby

2020

Karoséria

Sedan

Mot or

ES 300h

Verzia

LUXURY

Špeciálna cena pre Vás

54 100 EUR

Špeciálna cena pre Vás
Celková kat alógová cena

68 500 EUR

Celková výška poskyt nut ej zľavy

-14 400 EUR

Špeciálna cena

54 10 0 EUR
Všetky uvedené ceny sú ceny s DPH.

Kalkulácia bola pripravená výhradne pre Individuálnych zákazníkov - s potrebiteľov v zmys le us tanovenia občians keho zákonníka, na základe údajov predložených zákazníkom.
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Lexus ES MY20
Kalkulácia pre Vás
Cena
Katalógová cena vybranej verz ie výbavy

67 300 €

Vybraná doplnková výbava
ZELENÁ SLNEČNÁ (6X0)
Sedadlá - Piesková koža Obloženie - Hnedé drevo Shimamoku (LC13)

1 200 €
0€

Celková cena

68 500 €

Individuálna z ľava

-14 400 €

Špeciálna cena

54 10 0 €

Vš etky ceny doplnkovej výbavy s ú s montážou.
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Lexus ES MY20
Výbava vozidla (1/2)
Informácie

Int eriér

• Ceny a špeciﬁkácie sa m ôžu m eniť

• Vyhrievané predné sedadlá

Pohon

• Odvetrávané predné sedadlá
• Elektricky nastaviteľné zadné sedadlá

• Motor 2,5 l R4 pracuje v Atkinsonovom cykle

• Vyhrievané zadné sedadlá

• Pohon predných kolies (FWD)

• Elektrické ovládanie sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel

• Elektronicky riadená prevodovka s plynule m eniteľným prevodom
(E-CVT)

• Kožené čalúnenie volantu s dreveným dekorom

• Volič jazdných režim ov: 3 režim y (Eco, Norm al, Sport)

• Vyhrievaný volant
• Strešné okno

Zavesenie

• Bezkľúčové štartovanie

• Štandardné

• Slnečná clona na zadnom okne
• Manuálne nastaviteľné slnečné clony na bočných oknách vzadu

Kolesá

• Trojzónová autom atická klim atizácia so senzorom vlhkosti

• 18" disky z ľahkej zliatiny (235/45 R18), design LUXURY

• Stredová lakťová opierka s úložnou schránkou

Ext eriér

Audio a komunikácia

• Trojité LED svetlom ety
• Autom atické nastavovanie výšky svetlom etov (dynam ické)

• Prém iový audiosystém Mark Levinson so 17 reproduktorm i a
technológiou Pure Play

• Vysokotlaké ostrekovače svetlom etov

• 12,3" Lexus Media Display

• Funkcia svietenia do zákruty

• Rozhranie AUX (1x) a USB (2x)

• Tónované sklá s UV ﬁltrom

• 7" farebný m ultiinform ačný displej

• LED sekvenčné ukazovatele sm eru
• Elektrochrom atické vnútorné spätné zrkadlo

• Multim ediálny systém MM19 - vrátane Apple CarPlay / Android
Auto

• Elektrochrom atické vonkajšie spätné zrkadlá

• DAB - digitálny tuner

• Vonkajšie spätné zrkadlá s pam äťovou funkciou

• DVD prehrávač

• Sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s autom atickou clonou

• Bezdrôtová nabíjačka prenosných zariadení

• Autom aticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

• Navigačný systém Lexus Prem ium Navigation

• Vonkajšie spätné zrkadlá s autom atickým sklopením pri zaradení
spätného chodu

• Zadná parkovacia kam era

• Zadný spojler

• Dotykový ovladač Rem oteTouch

Int eriér

• PVM - Panoram atické zobrazenie okolia vozidla
• HUD - Projekčný head-up displej
• Elektronický kartový kľúč

• Elektricky polohovateľný volant s pam äťovou funkciou
• Sem ianilinové kožené čalúnenie

Komfort

• Systém Easy Access pre jednoduché nastupovanie (nastavenie
volantu a sedadla)

• Kom fortný prístupový systém batožinového priestoru

• Pam äť nastavenia sedadla a volantu

• ANC - Systém aktívneho odhlučnenia kabíny

• Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pam äťová funkcia (vodič a
spolujazdec)

• Tlm iče s pokročilou absorpciou nerovností pre dynam ickú jázdu

• Elektricky nastaviteľná bedrová opierka (vodič v 4 sm eroch,
spolujazdec v 2 sm eroch)

• Dažďový senzor

• Režim EV

Kalkulácia bola pripravená výhradne pre Individuálnych zákazníkov - s potrebiteľov v zmys le us tanovenia občians keho zákonníka, na základe údajov predložených zákazníkom.
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Lexus ES MY20
Výbava vozidla (2/2)
Bezpečnosť a ochrana
• Systém sledovania tlaku vzduchu v pneum atikách
• EPB - Elektrická parkovacia ručná brzda
• HAC - Asistent rozjazdu do kopca
• Inteligentné parkovacie senzory s detekciou chodcov
• RCTAB - Systém sledovania prem ávky v priečnom sm ere
za vozidlom s funkciou brzdenia
• LSS+2 (PCS - prednárazový bezpečnostný systém , DRCC dynam ický adaptívny tem pom at, LTA - asistent poloautonóm nej
jazdy, LDA - systém varovania pri opustení jazdného pruhu, RSA systém pre rozpoznávanie dopravných značiek, AHS - adaptívne
ovládanie diaľkových svetiel)
• Aktívna kapota
• BSM - Systém sledovania slepého uhlu
Vybrané doplnkové vybavenie
• ZELENÁ SLNEČNÁ (6X0 )
Metalický lak karosérie
• Sedadlá - Piesková koža Obloženie - Hnedé
drevo Shimamoku (LC13)
LC13

1 20 0 €

0€
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Lexus ES MY20
Technické údaje
Spot reba paliva
Kom binovaná spotreba [l/100 km ]

Zavesenie
5,3 - 5,8

Spotreba v m este [l/100 km ]

-

Spotreba m im o m esta [l/100 km ]

-

Doporučené palivo
Objem palivovej nádrže (l)
Kom binované em isie CO2 [g/km ]

95 oktánov a viac
50
119 -132

Mot or
Em isná norm a
Počet valcov
Ventilový m echanism us
Systém vstrekovania paliva
Objem m otora [cm 3]
Vrtanie x zdvih [m m x m m ]
Kom presný pom er
Maxim álny výkon [k (kW)/ot./m in]
Maxim álny krútiaci m om ent [Nm /ot.]

Euro 6d
R4

Zadné

Multi-link

Rozmery
Pohotovostná hm otnosť [kg] m in./m ax.

1600 - 1740

Celková hm otnosť vozidla [kg]

2150

Batožinový priestor [l]

454

Dĺžka [m m ]

4975

Šírka [m m ]

1865

Výška [m m ]

1445

Rázvor [m m ]

2870

VVT-iE / VVT-i
EFI, D-4S
2487
87.5 x 103.4
14.0 : 1
178 (131) / 5700
221 / 3600-5200

Elekt romot or
Maxim álny výkon [k (kW)]
Maxim álny krútiaci m om ent [Nm ]

120 (88)
202

Syst émový výkon
Celkový m axim álny výkon [k (kW)]

218 (160)

Výkon
Maxim álna rýchlosť [km /h]

180

0–100 km /h [s]

8.9

Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx]
Polom er otáčania [m ]

0.26
5,8 - 5,9

Zavesenie
Predné

MacPherson

Údaje o spotrebe pohonných hm ôt a em isiách CO2 zodpovedajú výsledkom m eraní podľa príslušných sm erníc a nariadení EÚ alebo predpisov
EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.
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Lexus ES MY20
Individuálna kalkulácia modelu
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