SPEKTAKULARNA WYPRZEDAŻ
LEXUS RC JUŻ OD 207 890 PLN

P180222L04E

LEXUS RC
CENNIK (PLN)
CENA
STANDARDOWA

KORZYŚĆ

CENA
WYPRZEDAŻOWA

RC 200t – F Sport + pakiet LDA + czujniki + zaciski

249 890

42 000

207 890

RC 200t – F Sport + pakiet LDA + dyferencjał LSD + czujniki

256 890

42 000

214 890

RC 200t – F Sport + pakiet LDA + dyferencjał LSD + czujniki + zaciski

257 790

42 000

215 790

WERSJA WYPOSAŻENIA

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

NAJLEPSZY WYBÓR
wersja F SPORT

• Automatyczna skrzynia biegów z manetkami do zmiany biegów na kierownicy
• Wyświetlacz multimedialny 7’’
• Kontroler multimediów w formie pokrętła
• Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z dotykową regulacją
• Inteligentny kluczyk
• Elektryczna regulacja przednich foteli z pamięcią fotela kierowcy
• Podgrzewane i wentylowane sportowe fotele przednie
• Tapicerka skórzana F SPORT
• Wewnętrzny pakiet F SPORT (aluminiowe nakładki pedałów, metaliczne wstawki,
emblematy wersji)
• Kolorowy zegar zespolony inspirowany tablicą przyrządów Lexusa LFA
• Tempomat
• Sportowa kierownica F SPORT
• Lusterka elektrochromatyczne (wewnętrzne i zewnętrzne)
• System monitorowania martwego pola (BSM)
• System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
• Felgi aluminiowe 19” F SPORT z oponami 235/40 R19 (z przodu) i 265/35 R19 (z tyłu)
• Zewnętrzny pakiet F SPORT (przedni zderzak, emblematy wersji na nadkolach)
• Przednie reflektory Full LED L-Shape z kierunkowskazami LED
• Adaptacyjne sportowe zawieszenie (AVS)
• Kamera cofania

+ PAKIET LDA
• System automatycznych świateł drogowych (AHB)
• System ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA)
• Czujnik deszczu

+ DYFERENCJAŁ LSD

• tylny dyferencjał z mechanizmem torsen® o ograniczonym poślizgu

+ CZUJNIKI PARKOWANIA

• czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie
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LEXUS RC
DANE TECHNICZNE

1395 mm

1840 mm

4695 mm

PARAMETRY

RC 200t

RC 300h

Masy

1675 – 1725
2170

Masa własna (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

Pojemności

374
66

Bagażnik (l)
Zbiornik paliwa (l)

1998 / R4
245 (180) / 5800
350 / 1650 - 4400

Pojemność i układ (cm )
Maks. moc [KM (kW) / obr./min.]
Maks. moment obrotowy (Nm / obr./min.)
3

-

Max.moc KM (kW)
Max. moment obrotowy (Nm)

1736 - 1775
2170

Silnik spalinowy

Silnik elektryczny

340
66
2494 / R4
181 (133) / 6000
221 / 4200 - 5400
143 (105)
300

System hybrydowy
-

Max.moc KM (kW)

223
Osiągi

230
7,5
6,0

Max. prędkość (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)
Przyspieszenie 80 - 120 km/h (s)

7,2

Cykl mieszany (l/100 km)

Zużycie paliwa i emisja CO2

190
8,6
6,4
4,9 - 5,0

Cykl miejski (l/100 km)

9,5 - 9,6

4,9 - 5,1

Cykl pozamiejski (l/100 km)

5,8 - 5,9

4,9 - 5,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

166 - 168

113 - 116

KOLORY LAKIERU

083 BIAŁY F

085 KWARCOWA BIEL

1H9 WULKANICZNY GRAFIT METALIK

1J4 SATYNOWY SREBRNY METALIK

1J7 SREBRNY TITANIUM METALIK

212 CZARNY

223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK

3T5 RADIANT RED METALIK

4W7 LAVA ORANGE METALIK

8X1 HEAT BLUE METALIK
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LEXUS RC
ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Niebieskim kolorem zaznaczono opcje dotyczące tylko wersji hybrydowej.

OPCJE I PAKIETY
Napęd

Elegance

F SPORT

Prestige

Napęd na oś tylną (RWD)
Standardowy tylny dyferencjał







Tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu (LSD)

–


/–




/–

/–



/–


Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z dotykową regulacją
i z systemem S–Flow







3–ramienna, skórzana kierownica z łopatkami do zmiany biegów



–



3–ramienna, skórzana kierownica F SPORT z łopatkami do zmiany biegów

–

–

Podgrzewanie kierownicy

–

Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy

–





Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów



–

Sportowa skórzana gałka dźwigni zmiany biegów F SPORT

–













PCS



LDA










PCS







–

–

–









Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport S)






–






Selektor trybów jazdy: 4 tryby (Eco, Normal, Sport S, Sport S+)

–

Filtr przeciwpyłkowy














–

Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD,
10 głośników z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected
Services i asystentem parkowania, tuner DAB z anteną w formie płetwy rekina





–

System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD,
17 głośników z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected
Services i asystentem parkowania, tuner DAB z anteną w formie płetwy rekina

–























System Stop & Start
Automatyczna, 8–stopniowa skrzynia biegów z trybem sekwencyjnym
Automatyczna skrzynia biegów E–CVT

–

Komfort

System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza
Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty
Sterowanie głosowe





Fotele sportowe F SPORT

–

Elektryczna regulacja przednich foteli (8 kierunków)



Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych

–

Fotel kierowcy z regulowanym podparciem lędźwiowym




Podgrzewane fotele przednie
Wentylowane fotele przednie
Składane oparcia tylnej kanapy (dzielone w stosunku 60:40)
Tempomat (cruise control)1
Aktywny tempomat (ACC) (zakres prędkości 40 – 240 km/h)1
Uruchamianie silnika za pomocą przycisku
Szyby regulowane elektrycznie
Podgrzewane wycieraczki szyby czołowej
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania (8 sztuk)
Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu 7")
Lusterka zewnętrze elektrycznie składane i podgrzewane
Lusterka zewnętrze fotochromatyczne z pamięcią, podgrzewane i automatycznie
składane
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne
Oświetlenie wnętrza LED włączane dotykowo
Podłokietnik przedni

–



PCS



–








–




–

–

Multimedia
Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD, 6 głośników
System nawigacji Lexus Navigation

Wyświetlacz multimedialny 7''
Dotykowy interfejs Remote Touch (Touch pad)2
Obsługa Bluetooth
Złącze AUX z VTR dla zewnętrznych urządzeń audio
2 złącza USB
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–

LEXUS RC
OPCJE I PAKIETY

Elegance

F SPORT

Prestige




–

–





–



–







Elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna Shimamoku

–

–

Elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna bambusowego

–

–













Wnętrze
Tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara
Tapicerka ze skóry naturalnej
Pakiet stylizacyjny F SPORT (aluminiowe nakładki pedałów, metaliczne wstawki,
emblematy wersji)
Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej
Podświetlenie wnętrza Ambiente

Zegar analogowy na desce rozdzielczej
Kolorowy zegar zespolony inspirowany tablicą przyrządów Lexusa LFA
Elektryczny szyberdach

–



–



Wyposażenie zewnętrzne



–

Obręcze kół ze stopów lekkich 19" F SPORT (przód 235/40 R19; tył 265/35 R19)

–



–

Dwutonowe obręcze kół ze stopów lekkich 19" (przód 235/40 R19; tył 265/35 R19)

–

–



Zewnętrzny pakiet stylizacyjny F SPORT (przedni zderzak, emblematy wersji na
nadkolach)

–



–

–

/–

/–
/


/–
/

–

–


LDA






































–











–





–



PCS


LDA


PCS





PCS


Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera



















Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia foteli przednich
i tylnych







Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX













Dwukolorowe obręcze kół ze stopów lekkich 18", 235/45 R18

Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo Lexus
Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
Zapasowe koło dojazdowe z obręczą ze stopu lekkiego (T145 / 70D18)
Zestaw naprawczy kół3
Przednie reflektory LED ze standardowymi kierunkowskazami


/–
/


Trójprojektorowe przednie reflektory LED L-Shape z kierunkowskazami przednimi LED

–

System automatycznych świateł drogowych (AHB)

–

Spryskiwacze reflektorów
Reflektory z czujnikami zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Lampy przeciwmgielne przednie LED






–

–

Bezpieczeństwo czynne
System antypoślizgowy (ABS)
Systemy kontroli trakcji (TRC)
System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Elektryczny system wspomagania układu kierowniczego (EPS)
Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
Standardowe zawieszenie
Sportowe zawieszenie z układem korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS) z funkcją wskazywania koła
System wspomagania ruszania na wzniesieniu z czujnikiem przechyłu (HAC3)
System monitorowania „martwego pola” (BSM) z systemem ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
System ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA)
Tylne lampy z systemem ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania
Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu do spryskiwaczy
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)1
Aktywna pokrywa silnika (PUH)

–

–

Bezpieczeństwo bierne
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)
Przednie boczne poduszki powietrzne
Boczne kurtyny powietrzne
Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera

Zabezpieczenia
Centralny zamek z podwójną blokadą
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LEXUS RC
OPCJE I PAKIETY

Elegance

F SPORT

Prestige

Zaawansowany system antykradzieżowy (alarm z syreną, czujnik wtargnięcia, czujnik
stłuczenia szyb, czujnik przechyłu)







Alarm z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona
(darmowy abonament półroczny)







Immobilizer







Elegance

F SPORT

Prestige

–

1 060



Czujniki parkowania (8 sztuk)

4 040

4 040



Kamera cofania (obraz na wyświetlaczu 7")

2 090





1 610

1 610



System nawigacji Lexus Navigation

4 500

4 500

–

Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD, 10 głośników
z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected Services, dotykowy
interfejs Remote Touch, tuner DAB z anteną w formie płetwy rekina

12 900

12 900

–

–

20 250



5 400

5 400

5 400

Zaciski hamulców w kolorze Lava Orange z logo Lexus

–

900 / –

–

Tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu (LSD)

–

7900 / –

–

Tapicerka ze skóry naturalnej

7 700





Lampy przeciwmgielne przednie LED

1 690

1 690

1 690

Zamiana koła dojazdowego na zestaw naprawczy

0/

0/

0/

PAKIET OCHRONY PRZEDZDERZENIOWEJ
aktywny tempomat (ACC), system ochrony przedzderzeniowej (PCS)

6 890

6 890

6 890

PAKIET LDA
system automatycznych świateł drogowych (AHB), system ostrzegający
przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA), czujnik deszczu

–

3 550



Elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna Shimamoku

–

–



Elementy wykończenia wnętrza wykonane z drewna Bamboo

–

–

bez dopłaty

4 400

4 400

4 400

 wyposażenie standardowe  opcja niezależna

– opcja niedostępna NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
Wybór Pakietu Ochrony Przedzderzeniowej wiąże się ze zmianą tempomatu na aktywny tempomat (ACC)
2
Dotykowy interfejs Remote Touch (Touch pad) występuje jedynie łącznie z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation
3
Opcja zestawu naprawczego kół i koła dojazdowego nie mogą być ze sobą łączone
1

OPIS PAKIETÓW
SYMBOL

PAKIET WYPOSAŻENIA

OPIS

PCS

Pakiet Ochrony Przedzderzeniowej

– aktywny tempomat (ACC)
– system ochrony przedzderzeniowej (PCS)

LDA

Pakiet LDA

– system automatycznych świateł drogowych (AHB)
– system ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu (LDA)
– czujnik deszczu

CENY OPCJI I PAKIETÓW (PLN)
OPCJE I PAKIETY
Podgrzewanie kierownicy

Inteligentna karta: inteligentny kluczyk w postaci płaskiej karty

System audio klasy premium Mark Levinson®: radio AM/FM, odtwarzacz CD/DVD,
17 głośników z systemem nawigacji Lexus Premium Navigation z Lexus Connected
Services, dotykowy interfejs Remote Touch, tuner DAB z anteną w formie płetwy rekina
Elektryczny szyberdach

lakier metalik, opal, F

 wyposażenie standardowe – opcja niedostępna
P180222L04E

1 23

WITAJCIE HYBRYDY, ŻEGNAJCIE DIESLE
NIEZAWODNOŚĆ

PODWÓJNA MOC

OSZCZĘDNOŚĆ

Prosta konstrukcja pozbawiona zawodnych elementów, takich jak filtr DPF czy
koło dwumasowe oraz niskie obciążenie silnika benzynowego to cechy, które
zapewniają hybrydom ich legendarną
trwałość.

Hybryda to nie tylko oszczędność, nowoczesny napęd Lexus Hybrid Drive to
także lepsze osiągi, dzięki wyższej mocy
i potężnemu momentowi obrotowemu
silnika elektrycznego.

Dzięki odzyskiwaniu i wykorzystywaniu
energii, która w innych samochodach
jest zamieniana na ciepło i bezpowrotnie
tracona, hybrydy cechują się niezwykle
niskim zużyciem paliwa.

456

CISZA
I KOMFORT

PRZYWILEJE
KIEROWCÓW

NISKA
SZKODLIWOŚĆ

Niespotykany komfort podróży hybrydowym Lexusem to zasługa m.in. wykorzystania cichego silnika elektrycznego,
który zapewnia intensywne, ale niezwykle płynne przyspieszanie.

Coraz więcej polskich miast promuje nowoczesną ekologię poprzez udostępnianie darmowych miejsc parkingowych samochodom hybrydowym czy wyłączenie
ich z ograniczeń ruchu w centrum.

Niskie zużycie paliwa naturalnie przekłada się na niski poziom emisji CO2.
Także znacznie mniejsza w stosunku do
silników Diesla emisja cząstek stałych
i tlenków azotu czyni hybrydowe Lexusy
mniej szkodliwymi dla ludzi i środowiska.

Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Podane ceny
w zł brutto. Podane kalkulacje Leasingu SMARTPLAN przy wpłacie wstępnej 5%. Kalkulacja ważna na dzień 22.11.2016 r. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone
w środowisku kontrolowanym w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji
wyposażenia na rynek europejski. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na
zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane
wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły
u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Cennik obowiązuje od
2 listopada 2017 i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2017 roku. Podane ceny w zł brutto. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym
w laboratorium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób
prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

Autoryzowany Diler Lexusa:

