HIVATALOS ÁRLISTA
LC 500 Convertible

ÉRVÉNYES:
2020. augusztus 27-től visszavonásig

ALAPADATOK ÉS FELÉPÍTÉS
LC 500 Convertible
MOTOR
Benzinmotor: 4969 cm3,
8 hengeres, V elrendezésben,
32 szelepes DOHC, VVT-iE (szívó) és VVT-i (kipufogó)
Maximális nyomaték: 540 Nm.
ERŐÁTVITEL
10 fokozatú automata váltó, hátsókerékhajtás
TELJESÍTMÉNY
464 LE
GYORSULÁS
(0–100 km/óra)
5,0 mp
ABRONCS
245/40 RF21 elöl, 275/35 R21 hátul
KERÉK
21” alumínium keréktárcsa
HOSSZÚSÁG
4760 mm
SZÉLESSÉG
(behajtott tükrökkel)
1920 mm
MAGASSÁG
1350 mm
TENGELYTÁV
2870 mm
KOMBINÁLT ÜZEMANYAG
FOGYASZTÁS (l/100km)*
11,72
KOMBINÁLT CO2
KIBOCSÁTÁS (g/km)*
275,18

* WLTP teszt szerinti mérés.
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre, a European Regulation EC 2017/1153 irányelv és kiegészítései követelményeinek
megfelelően, egy európai alapkialakítású járművön. Amennyiben további információkat szeretne, vagy szeretne egy európai alapkialakítású sorozatgyártású járművet vásárolni, kérjük, vegye fel
a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-értékei eltérhetnek a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a beszerelt felszerelések, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában.
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TARTOZÉKCSOMAGOK
A Lexus tartozékcsomagok filozófiája mögött a rendszerben gondolkodás áll. A praktikumot és értéket ötvöző csomagok mindegyike egy-egy életstílus
vezérgondolatához kapcsolódik, és nagy gonddal kiválasztott tartozékok skáláját kínálja az LC személyre szabására.
Bruttó ár szereléssel
(esetlegesen szükséges
fényezés nélkül)

Neve

Tartalma

PROTECT1

Karosszéria és felni speciális felület védelem

SZÉLFOGÓ

Plusz szélvédelem az első ülések mögé

81 900 Ft
406 900 Ft

TÉLI SZERELTKERÉK AJÁNLATOK:
MINDEN ÚJ AUTÓHÓZ VÁSÁROLT SZERELTKERÉK SZETT ESETÉN 3 ÉV,
A NYÁRI GUMIRA IS ÉRVÉNYES GUMIBIZTOSÍTÁST ADUNK.***
KERÉKSZETT
BRUTTÓ
LISTA ÁR

KERÉKSZETT
BRUTTÓ
KEDVEZMÉNYES ÁR**

alumínium

1 772 900 Ft

1 378 900 Ft

alumínium

1 742 900 Ft

1 357 900 Ft

MEGNEVEZÉS

GUMI
GYÁRTÓ

GUMIABRONCSMÉRET

GUMIABRONCS
TÍPUS

KERÉKTÁRCSA
TÍPUS

LC 20 colos téli
szereltkerék szett*

Michelin

245/45R20 103 V
275/40R20 106 V

Alpina LA2

LC 20 colos téli
szereltkerék szett*

Continental

245/45R20 103 V XL
275/40R20 106 V XL

Winter Contact TS
850P SUV

*	A szett minden esetben tartalmazza a felnit, gumit, guminyomás jeladót, kerék közepeket, és a csavarokat, 3 év gumi biztosítással, de nem tartalmazza a felszerelés költségét. Az LC 20”-os kerekek esetén a kerék
közepeket és csavarokat külön kell beszerezni.
**	Amennyiben az adott kerék nincs készleten, az árak eltérőek lehetnek a gumiabroncs beszerzési árak változása függvényében.
***	A biztosítás pontos feltételeiről részletes felvilágosítást talál bármely magyarországi Lexus Márkakereskedésben.
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HORIZONT (SFX: AC)

LC 500 CONVERTIBLE

40 950 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer:
– ABS –Blokkolásgátló
– TRC – Kipörgésgátló
– EPS – Elektromos szervokormány
– VSC – Járműstabilitás vezérlő
•  EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
•  HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  BSM – Holttérfigyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák
•  Lexus Safety System+
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebességtartó automatika
– A-LKA – Aktív sávtartást segítő rendszer
– RSA – Közlekedési tábla felismerő rendszer
– AHB – Automatikus távfény
– Gyalogosra és kerékpárosra figyelmeztető rendszer (nappal)
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkoló szenzorok
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható, fűthető kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Tahara műszerfal borítás (LA20 , LA30)
•  Alcantara műszerfal borítás (LA40 , LA41)
•  Elektromosan nyitható kesztyűtartó
•  Fél-anilin bőr ülésborítás elől
•  Tahara ülésborítás hátul
•  Fűthető fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Fix hátsó üléssor
•  Nyolc irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású Tahara napellenző
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)
•  Torsen differenciálmű
•  Aktív zajszűrő rendszer
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DAB (Digitális rádióadás)
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  10,3” színes központi kijelző
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  Tripla bi-LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető
– Automatikusan behajtható
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Szélterelő
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Vászontető
•  21” kovácsolt felnik
•  245/40RF21 elől és 275/35RF21 hátul

OPCIÓK
400 000 Ft

•  Metálfényezés:

RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK
083

1J2

1J7

ALAPSZÍN
1GO

223

3T5

4Y1

5C1

6X4

8X5

RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
LA20
LA30
LA40
LA41

BELSŐ TÉR
Fekete
Lángoló vörös
Gyömbér
Gyömbér

TETŐ (KÍVÜL / BELÜL)
Fekete / fekete
Fekete / fekete
Nemes barna / gyömbér
Fekete / gyömbér
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LEXUS LC500 CONVERTIBLE ÁRLISTA
HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK
LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 248 2482
www.lexusbuda.hu

LEXUS SZEGED
6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 367
www.lexusszeged.hu

LEXUS DEBRECEN
4032 Debrecen, Böszörményi út kivezető szakasza
Telefon: +36 52 502 600
www.lexusdebrecen.hu

HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK:
LEXUS MÁRKASZERVIZ – HALÁSZTELEK
2314 Halásztelek, Rákóczi út 144.
Telefon: +36 24 455 444
www.lexusbuda.hu

LEXUS MÁRKASZERVIZ – MONOR
2200 Monor 4-es főút, 35. km
Telefon: +36 29 412 271
www.lexuskovacs.hu

LEXUS MÁRKASZERVIZ – KAPOSVÁR
7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.
Telefon: +36 82 529 530
www.koto.hu

A Lexus nagy jelentőséget tulajdonít a környezet védelmének. Számos lépést teszünk azért, hogy járműveink egész élettartamuk alatt – a tervezéstől a gyártáson, forgalmazáson és értékesítésen át a mindennapi használatig –
minimális hatást gyakoroljanak a környezetre. Márkakereskedője készséggel nyújt felvilágosítást a gépkocsi hasznos élettartamán túli hasznosítására vonatkozó előírásokról.
Ajánlataink a lexus.hu-n hirdetett időpontig, vagy a készlet erejéig érvényesek. A promóciók más kedvezménnyel nem összevonhatók. További részletekért kérjük, forduljon hivatalos márkakereskedőnkhöz!
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak! Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben levő vámot és regisztrációs adót, valamint az ÁFA
összegét. Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának, az ÁFA, valamint a regisztrációs adó függvényében változhatnak. Az árlista csak az árlista érvényessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik.
A felszereltség és árlista 2020. augusztus 27-től visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
A kiadványban megjelenő modellek és műszaki jellemzőik eltérhetnek a Magyarországon kapható modellektől és azok felszereltségétől. A bemutatott modellek képe vagy leírása esetenként opcionálisan rendelhető felszereltségeket is tartalmazhat. A kiadványban megjelenő színárnyalatok kissé eltérhetnek a fényezés valóságos színétől. A kiadványban szereplő árak tájékoztatóak, nem számítanak konkrét ajánlatnak. Az ajánlatok visszavonásig
érvényesek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges nyomdai hibákért. Amennyiben további információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos Lexus Márkakereskedéssel, vagy látogasson el honlapunkra a www.lexus.hu címen. © Lexus Hungary.

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary

