MEDIA INFO

LEXUS JE OFICIÁLNYM VOZIDLOM
77. MEDZINÁRODNÉHO FILMOVÉHO
FESTIVALU V BENÁTKÁCH – LA BIENNALE
DI VENEZIA
Už štvrtý rok po sebe bude Lexus oficiálnym vozidlom tejto filmovej prehliadky, ktorá sa
uskutoční na benátskom ostrove Lido od 2. do 12. septembra 2020. Predsedníčkou
medzinárodnej poroty tejto súťaže bude austrálska herečka Cate Blanchett a talianska
herečka Anna Foglietta bude moderovať slávnostné otvorenie a ukončenie festivalu.
K hodnotám, ktoré spájajú svet kinematografie a značku Lexus, patrí istota toho, že divák či
vodič prežije jedinečné zážitky, nové emócie alebo novo prebudené nadšenie. Či už sa
pozeráme na autorský film alebo riadime automobil Lexus, k základným prvkom, ktoré
umožňujú sprostredkovať autentické, unikátne a nezabudnuteľné emócie, patrí remeselná
zručnosť, maximálna pozornosť venovaná každému detailu, a predovšetkým to, že záujem o
človeka je na prvom mieste.
Úžasná a pôvodná kinematografia, ktorá bude na benátskom festivale ocenená, sa stane
ideálnou kulisou pre taliansku premiéru dvoch modelov, ktoré stelesňujú hlavné hodnoty
spoločnosti Lexus už od jej vzniku: neustále inovácie a unikátny a nenapodobiteľný štýl.
Inováciu, ktorú predstavuje stratégia Lexus Electrified, bude na benátskom Lidu
reprezentovať model UX 300e, prvý plne elektrický automobil Lexus, ktorý stelesňuje víziu
spoločnosti Lexus o budúcnosti s nulovými emisiami, a tiež pokročilú kombináciu komfortu,
výkonu a dizajnu. Vývojové tendencie nezameniteľného štýlu Lexusu ideálne predstaví nový
kabriolet LC Convertible, ktorý sa vyznačuje mimoriadnym dizajnom a dôrazom kladeným na
detaily, ktorý je pre vozidlá Lexus charakteristický. Sem patrí všetko, od koncepcie interiérov

a ich odtieňov až po sofistikovanú a bezchybne fungujúcu skladaciu strechu, vďaka čomu má
vodič pocit bezpečia a jedinečného a vzrušujúceho zážitku z riadenia.
„Aj v tomto roku spoločnosť Lexus potvrdzuje svoje spojenie s kinematografiou, čo je svet, s
ktorým zdieľame mnoho hodnôt, ale predovšetkým schopnosť navodzovať mimoriadnej
emócie, v kombinácii s remeselným spracovaním finálneho výtvoru a inteligentným využitím
najmodernejších technológií,“ uviedol Maurizio Perinetti , riaditeľ talianskej divízie Lexus.
„Ide o hodnoty, ktoré sa tento rok najlepšie ukážu pri talianskej premiére modelov UX 300e a
LC Convertible a ktoré naplno vyjadrujú inovatívnosť a vizionárske myslenie spoločnosti Lexus
a tiež skutočnosť, že pre ňu sú dizajn a zameranie na človeka na prvom mieste.“
Lexus bude mať ako oficiálny dodávateľ festivalových vozidiel výsadu privážať hercov,
režisérov a ďalších hostí až k červenému kobercu. Na tento účel poslúži 36 vozidiel: LC
Convertible a nové elektromobily UX 300e, ku ktorým sa pripojí kompletný rad vozidiel SUV,
luxusný sedan ES a kupé LC, to všetko v hybridnom variante. Počas prehliadky bude model
UX 300e tiež v centre pôsobivej výstavy neďaleko červeného koberca, vďaka ktorej si všetci
návštevníci a filmoví nadšenci, ktorí sa filmového festivalu na ostrove Lido zúčastnia, budú
môcť vychutnať exkluzívny pohľad na automobily vyrobené v súlade s víziou Lexus
Electrified.

Viac informácií:
Petra Tomová
PR Manager
TOYOTA CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s. r. o.
Gagarinova 7/C
82101 Bratislava 2
Slovakia
Phone: +421 2 482 138 21
Mobile: +421 911 845 348
petra.tomova@toyota-ce.com
http://www.toyotanews.eu/sk/

