
Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma 

charakter poglądowy. 

 

 

 

 
 

 

Lexus IS 2020 RM20 
Szczegóły oferty 

 
 

 
 
 

Wybrany model IS 2020 RM20 

Rok produkcji 2020 

Nadwozie Sedan 

Silnik IS 300h 

Wersja BUSINESS EDITION 

 
 

Cena specjalna dla Państwa firmy 

Całkowita cena katalogowa 195 599 PLN 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 
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Lexus IS 2020 RM20 
Kalkulacja dla Państwa firmy 

 
 Cena 

Cena wybranej wersji wyposażenia 191 300 zł 

Wybrane wyposażenie dodatkowe  

System antykradzieżowy 199 zł 

Dopłata do lakieru metalik/perła/biały F 4 100 zł 

 

Cena całkowita 

 
 

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany parametrów kalkulacji 

mogą one ulec zmianie. 

195 599 zł 



Lexus Polska rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma 

charakter poglądowy. 

 

 

 

 
 

 

Lexus IS 2020 RM20 
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2) 

 

Napęd 

• Silnik 2.5l R4 działający w cyklu Atkinsona 

• Napęd na oś tylną (RWD) 

• Bezstopniowa skrzynia biegów E-CVT z trybem sekwencyjnym 

 
Zawieszenie 

• Standardowe zawieszenie Comfort 

 
Komfort 

• Jednostrefowa automatyczna klimatyzacja 

• Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z systemem S-flow 

• 3-ramienna, skórzana kierownica z łopatkami do zmiany biegów 

• Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów 

• Sterowanie głosowe 

• Manualna regulacja przednich siedzień (6 kierunków) 

• Podgrzewane fotele przednie 

• Tempomat (cruise control) 

• Uruchamianie silnika za pomocą przycisku 

• Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS) 

• Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył) 

• Wycieraczki szyby czołowej sterowane czujnikiem deszczu 

• Czujniki parkowania z tyłu i z przodu samochodu (8 sztuk) z 

wizualizacją odległości na ekranie głównym 

• Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane i podgrzewane 

• Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne 

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

• System aktywnej kontroli dźwięku silnika 

• Tryb samochodu elektrycznego EV 

• Filtr przeciwpyłkowy 

• Rozmrażacz wycieraczek szyby czołowej 
 

Multimedia 

• Zaawansowany system audio Pioneer: radio AM/FM, odtwarzacz 

CD, 6 głośników 

• Wyświetlacz multimedialny 7'' 

• Kontroler multimediów w formie pokrętła 

• Obsługa Bluetooth 

• Wejścia USB i AUX dla zewnętrznych urządzeń audio 

 
Wnętrze 

• Tapicerka z tkaniny łączonej z materiałem Tahara 

Wnętrze 
 

 

• Elementy wykończenia wnętrza Black Metal 

• Konsola środkowa z podłokietnikiem przednim 

• Dywaniki (4 szt.) w kolorze wykładziny podłogowej 

• Standardowe nakładki progowe 

• Składane oparcia tylnej kanapy (podział 60:40) 

• Kanapa tylna z podłokietnikiem z dwoma uchytwami na kubek 

• Zegar analogowy na desce rozdzielczej 

• Kolorowy wyświetlacz informacyjny na tablicy przyrządów 

 
Wyposażenie zewnętrzne 

 
 

• Obręcze kół ze stopów lekkich 17", 5 podwójnych ramion, opony 

225/45 R17 

• Zestaw naprawczy do kół 

• Przednie reflektory Bi-LED 

• Wysokociśnieniowe spryskiwacze reflektorów 

• Czujnik zmierzchu (tryb reflektorów AUTO) 

• Światła do jazdy dziennej LED 

• Światła tylne LED z funkcją sygnalizacji awaryjnego hamowania 

• Przystosowanie do montażu haka holowniczego 
 

Bezpieczeństwo czynne 
 

 

• System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania 

(ABS) 

• Systemy kontroli trakcji (TRC) 

• System rozdzielający siłę hamowania (EBD) 

• System wspomagania hamowania awaryjnego (BA) 

• System stabilizacji toru jazdy (VSC) 

• Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM) 

• System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS) 

• System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC3) z 

czujnikiem przechyłu 

• Aktywna pokrywa silnika (PUH) 

 
Bezpieczeństwo bierne 

 
 

• Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

(przednie) 

• Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP) 

• Boczne kurtyny powietrzne 

• Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera 

• Wyłącznik dezaktywujący poduszkę powietrzną pasażera 
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Lexus IS 2020 RM20 
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2) 

 

Bezpieczeństwo bierne 

• Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia 

foteli przednich i tylnych zew. 

• Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w 

przypadku kolizji (WIL) 

• Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX 
 

Zabezpieczenia 

• Centralny zamek z podwójną blokadą 

• System antykradzieżowy (alarm z czujnikiem ruchu wewnętrz 

pojazdu) 

• Elektroniczny system ochrony pojazdu z dodatkowym 

zabezpieczeniem złącza OBD 

• Immobilizer 
 

Wybrane wyposażenie opcjonalne 

• System antykradzieżowy 199 zł 

Alarm z czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu, (montowany u 

Dealera po rejestracji pojazdu) 

• Dopłata do lakieru metalik/perła/biały F 4 100 zł 


