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STANDARDNÍ VÝBAVA
ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
TRC (systém řízení trakční síly)
VSC (řízení stability vozidla)
BAS (brzdový asistenční systém)
Airbagy:
- čelní, boční a kolenní airbagy pro řidiče a spolujezdce
- automaticky se vypínající airbag spolujezdce (po zjištění umístění sedačky) 
- vypínatelný airbag spolujezdce
- airbag řidiče a spolujezdce s dvoufázovým systémem
- přední a zadní hlavové airbagy 
- dvoukomorový airbag spolujezdce 
Zabezpečovací systém proti krádeži s dvojitým zámkem „Double Lock“
Bezpečná karoserie pohlcující energii nárazu
Uchycení dětské sedačky ISOFIX s horním upevňovacím bodem (2x vzadu)
Dětská pojistka v zadních dveřích
Výškově nastavitelné opěrky hlavy – přední a zadní
Sloupek řízení pohlcující energii nárazu
Přední mlhovky zabudované v nárazníku
Plnohodnotné rezervní kolo
Přední a zadní kotoučové brzdy vnitřně chlazené
Halogenové světlomety:
- s automatickým zapínáním a vypínáním pomocí světelného senzoru
- s regulací dosahu světla
WIL u předních sedadel (systém na ochranu krční páteře)
Bezpečnostní pásy:
- přední 3bodové bezpečnostní pásy s předpínači a omezovači tahu, výškově nastavitelné
- zadní 3bodové bezpečnostní pás s předpínači a omezovači tahu (3x), s upevněním dětské sedačky na vnějších sedadlech
- optický a akustický výstražný systém při nepřipoutání řidiče a spolujezdce
Postranní ochrana proti nárazu
Lékárnička
Systém bezklíčového nastupování a startování „Smart Entry & Start“
Upínací kroužky pro zajištění zavazadel v zavazadlovém prostoru
Výstražný trojúhelník

Anténa zabudovaná do zadního skla
Vnější zpětné zrcátko:
- elektricky ovládané a sklopné
- vyhřívané, s vypínací automatikou 
– se změnou polohy při zařazení zpětného chodu 
- s povrchem odpuzujícím vodu 
Brzdová a zadní LED světla
Systém osvětlení vstupu pomocí LED diod 
Stěrač čelního skla:
- s dvěma rychlostními stupni
- s vyhřívaným místem uložení stěračů 
- s cyklovačem s automatikou “stírání – ostřik“ s funkcí dodatečného setření
16“ šestipaprsková kola z lehkých slitin s pneumatikami 205/55R16

Bezpečnost a zabezpečení

Vybavení exteriéru
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Přední boční okna s povrchem odpuzujícím vodu
Vrstvené bezpečnostní čelní sklo s pásmovým filtrem
Čelní a boční bezpečnostní skla s tepelnou izolací, tónovaná, se zvýšeným ochranným účinkem proti ultrafialovému a infračervenému záření

6stupňová manuální převodovka
Úložné prostory:
- výklopné odkládací přihrádky v předních dveřích
- odkládací kapsy na zádi předních sedadel
- přihrádky na dně zavazadlového prostoru
- příruční skříňka v palubní desce, osvětlená a uzamykatelná
Popelníky vpředu a vzadu 
Ukazatel vnější teploty
Palubní počítač
Elektricky ovládaná okna
Tempomat 
Držák nápojů zabudovaný vpředu ve středové konzole 
Audiosystém:
- tuner FM/AM a RDS  
- CD přehrávač na 6 disků kompatibilní s MP3 a WMA
- rozhraní pro přenosné audio zařízení
- 13 reproduktorů
Sedadla s látkovými potahy
Optitronové měřicí přístroje
Klimatizace:
- oddělené ovládání pro řidiče a spolujezdce
- aktivní pylový filtr
- přepínání uzavřeného oběhu vzduchu a přívodu čerstvého vzduchu
   (u IS 220d manuálně, u IS 250 automaticky)
Háčky na šaty vzadu
Elektrický posilovač řízení EPS 
Volant:
- třípaprskový se sportovním designem
- nastavitelný ve dvou osách 
- potažený kůží
- s vestavěným ovládáním audiosystému a multifunkčního displeje
- se sloupkem řízení absorbujícím energii nárazu
Středová konzola s vestavěnou odkládací přihrádkou, s 12 V zásuvkou, se zásuvkou pro připojení externího přehrávače
Střední loketní opěrka
Multifunkční informační displej s ukazatelem:  venkovní teploty, dojezdu, průměrné spotřeby, průměrné spotřeby od posledního tankování, okamžité 
spotřeby, průměrné rychlosti a ukazatelem zařazení jízdního stupně pro automatickou převodovku 
Startovací tlačítko systému „Smart Entry & Start“
Sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky

Vybavení interiéru
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  IS 220d 899.000,-

Volitelná výbava

Paket Luxury 
Kožená sedadla, vpředu elektricky nastavitelná, s vyhříváním a klimatizací, nastavitelná bederní podpěra
Sedadla s pamětí nastavení
17“ 10-paprsková kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 vpředu a 245/45 R17 vzadu
Bi-xenonové přední světlomety s výsuvnými ostřikovači
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Dešťový senzor
Parkovací senzory
Vnitřní zpětné zrcátko: samostmívací
Vnější zpětná zrcátka: samostmívací
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Elektrická zadní sluneční clona s automatickým vysouváním a spouštěním
Osvětlení prahů předních dveří
Obložení interiéru dřevem 200.000,-

Paket Sport
Elektricky nastavitelná přední sedadla potažená sportovní látkou Ecsaine, vyhřívaná
Sedadla s pamětí nastavení
18“ kola z lehkých slitin s 5 duálními paprsky, pneumatiky 225/40 R18 vpředu a 255/40 R18 vzadu
Bi-xenonové přední světlomety s výsuvnými ostřikovači
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Dešťový senzor
Parkovací senzory
Vnitřní zpětné zrcátko: samostmívací
Vnější zpětná zrcátka: samostmívací
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Hliníkový vzhled prahů předních dveří
Děrované sportovní pedály a opěrka nohou
VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - integrované řízení dynamiky vozu 185.000,-

Cena v Kč (vč.  DPH)

CENÍK
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  IS 220d 899.000,-

Volitelná výbava

VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) - integrované řízení dynamiky vozu
(pouze pro paket Luxury, standardně v Paketu Sport) 20.000,-

Multimediální a navigační systém:
- 7“ dotyková obrazovka
- Navigační systém DVD
- Připojení mobilního telefonu pomocí Bluetooth s ovládáním na volantu
- Audiosystém Mark Levinson se 14 reproduktory
- Přehrávač na 6 disků DVD s digitálním prostorovým zvukem 5.1
- Parkovací monitor
- Hlasové ovládání (navigace-audiosystém-klimatizace-telefon) 130.000,-

Elektricky ovládané střešní okno 
(u Paketu Luxury a Paketu Sport pouze v kombinaci s Multimediálním a navigačním systémem) 30.000,-

Kožená sedadla, vpředu elektricky nastavitelná, s vyhříváním a klimatizací, nastavitelná bederní podpěra
(nelze pro Paket Sport, standardně v Paketu Luxury) 95.000,-

17“ desetipaprsková kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 vpředu a 245/45 R17 vzadu
(nelze pro Paket Sport, standardně v Paketu Luxury) 15.000,-

18“ kola z lehkých slitin s 5 duálními paprsky, pneumatiky 225/40 R18 vpředu a 255/40 R18 vzadu
(pouze pro Paket Luxury, standardně v Paketu Sport) 15.000,-

Metalický lak 23.000,-
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CENÍK
    IS 250 999.000,-  

Cena v Kč (vč.  DPH)

Volitelná výbava

Paket Luxury 

Kožená sedadla, vpředu elektricky nastavitelná, s vyhříváním a klimatizací, nastavitelná bederní podpěra
Sedadla s pamětí nastavení
17“ desetipaprsková kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 vpředu a 245/45 R17 vzadu
Bi-xenonové přední světlomety s výsuvnými ostřikovači
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Dešťový senzor
Parkovací senzory
Vnitřní zpětné zrcátko: samostmívací
Vnější zpětná zrcátka: samostmívací
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Elektrická zadní sluneční clona s automatickým vysouváním a spouštěním
Osvětlení prahů předních dveří
Obložení interiéru dřevem 200.000,-

Paket Sport
Elektricky nastavitelná přední sedadla potažená sportovní látkou Ecsaine, vyhřívaná
Sedadla s pamětí nastavení
18“ kola z lehkých slitin s 5 duálními paprsky, pneumatiky 225/40 R18 vpředu a 255/40 R18 vzadu
Bi-xenonové přední světlomety s výsuvnými ostřikovači
I-AFS (adaptivní přední světlomety)
Dešťový senzor
Parkovací senzory
Vnitřní zpětné zrcátko: samostmívací
Vnější zpětná zrcátka: samostmívací
Elektricky nastavitelný volant ve dvou osách (výškově a podélně)
Hliníkový vzhled prahů předních dveří
Děrované sportovní pedály a opěrka nohou
Sportovní odpružení 165.000,-
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    IS 250 999.000,-  

Volitelná výbava

6-stupňová automatická převodovka se sekvenčním režimem a páčkovým řazením na volantu 55.000,-

Multimediální a navigační systém:
- 7“ dotyková obrazovka
- Navigační systém DVD
- Připojení mobilního telefonu pomocí Bluetooth s ovládáním na volantu
- Audiosystém Mark Levinson se 14 reproduktory
- Přehrávač na 6 disků DVD s digitálním prostorovým zvukem 5.1
- Parkovací monitor
- Hlasové ovládání (navigace-audiosystém-klimatizace-telefon) 130.000,-

Elektricky ovládané střešní okno 
(u Paketu Luxury a Paketu Sport pouze v kombinaci s Multimediálním a navigačním systémem) 30.000,-

Kožená sedadla, vpředu elektricky nastavitelná, s vyhříváním a klimatizací, nastavitelná bederní podpěra
(nelze pro Paket Sport, standardně v Paketu Luxury) 95.000,-

17“ desetipaprsková kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 vpředu a 245/45 R17 vzadu
(nelze pro Paket Sport, standardně v Paketu Luxury) 15.000,-

18“ kola z lehkých slitin s 5 duálními paprsky, pneumatiky 225/40 R18 vpředu a 255/40 R18 vzadu
(pouze pro Paket Luxury, standardně v Paketu Sport) 15.000,-

Metalický lak 23.000,-
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Motor IS 250 IS 220d
Typ motoru Přímé vstřikování V6/24, duální systém VVT-i Přímé vstřikování L4/16
Zdvihový objem (cm3)  2500 2231
Vrtání x zdvih (mm) 83,0 x 77,0 86,0 x 96,0
Typ paliva Benzin, 95 oktanů nebo více Nafta s nízkým obsahem síry, 48 cetanů
Maximální výkon (k/ot za min) 208 / 6400 177 / 3600
Maximální výkon (kW/ot za min) 153 / 6400 130 / 3600
Maximální točivý výkon (Nm/ot za min) 252 / 4800 400 / 2000-2600
Kompresní poměr 12,0 : 1 15,8 : 1

Převodovka
Pohon zadních kol
Převodovka Manuální, 6 stupňová Automatická, 6 stupňová Manuální, 6 stupňová
Převodové poměry          1. 3,791 3,538 5,232
                                            2. 2,275 2,060 2,644
                                            3. 1,524 1,404 1,605
                                            4. 1,185 1,000 1,219
                                            5. 1,000 0,713 1,000
                                            6. 0,786 0,582 0,728
                                            Zpětný převodový stupeň 3,466 3,168 4,525

Výkon
Maximální rychlost (km/h) 230 225 215
Zrychlení 0-100 km/h (s) 8,4 8,4 8,9
Koeficient odporu vzduchu (Cx) 0,27 0,27 0,27

Spotřeba paliva
Město (l/100 km) 13,5 12,7 7,9
Mimo město (l/100 km) 7,7 7,0 5,4
Kombinovaný provoz (l/100 km) 9,8 9,1 6,3 (7,2 s 18” koly)

Emise CO2

Úroveň emisí Euro IV Euro IV
Kombinovaný provoz (g/km) 231 214 168 (192 s 18” koly)

Rozměry
Celková délka (mm) 4575 4575
Celková šířka (mm) 1800 1800
Celková výška (mm) 1425 1440
Rozvor (mm) 2730 2730
Minimální poloměr otáčení - pneumatika (m) 5,1 5,1
Objem zavazadlového prostoru (l) 378 378
Objem palivové nádrže (l) 65 65

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Brzdy IS 250 IS 220d
Přední Větrané kotoučové Větrané kotoučové
Zadní Kotoučové Kotoučové

Kola a pneumatiky Standard
Přední a zadní kola 7JJ x 16 7JJ x 16
Přední a zadní pneumatiky 205/55R16 205/55R16

Luxury
Přední kola 8JJ x 17 8JJ x 17
Přední pneumatiky 225/45R17 225/45R17
Zadní kola 8JJ x 17 8JJ x 17
Zadní pneumatiky 245/45R17 245/45R17

Sport
Přední kola 8J x 18 8J x 18
Přední pneumatiky 225/40R18 225/40R18
Zadní kola 8,5J x 18 8,5J x 18
Zadní pneumatiky 255/40R18 255/40R18

Hmotnosti
Celková hmotnost vozidla (kg) 2045 2055 2075
Pohotovostní hmotnost vozidla min.-max.(kg) 1570-1635 1560-1625 1585-1655
Přípustné zatížení přední nápravy 1070 1070 1090
Přípustné zatížení zadní nápravy 1150 1150 1150
Přípustná celková hmotnost přívěsu - brzděného (kg) 1500 1500
Přípustná celková hmotnost přívěsu - nebrzděného (kg) 560 560

Zavěšení
Vpředu Dvojité lichoběžníkové Dvojité lichoběžníkové
Vzadu Multi-Link Multi-Link
Stabilizátor Torzní tyč Torzní tyč
Tlumič vibrací Jednoplášťový Jednoplášťový

Řízení
Typ Hřebenové, EPS (elektrický posilovač řízení) Hřebenové, EPS (elektrický posilovač řízení)
Poměr 13,5 13,5
Otáčky (mezi úvratěmi volantu) 2,91 2,91



ROZMĚRY
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Lexus Czech & Slovak Republic (divize společnosti 
Toyota Motor Czech spol. s r. o.) si vyhrazuje právo 
změnit jakýkoliv detail výbavy či ceny. Všechny uvedené 
ceny jsou včetně DPH, platné od 25. 1. 2006.

Bude nám ctí, pokud pro více informací, objednání 
katalogu i rezervování testovací jízdy navštívíte 
www.lexus.cz.


