HIVATALOS ÁRLISTA
LC 500

ÉRVÉNYES: 2018. augusztus 1-től
visszavonásig

LC 500h

A HIBRID ÚJ KORSZAKA

AZ ÚJ
LC500 ÉS LC500h
„AZ ÉRZELMEK SOKKAL MÉLYEBBEN RÖGZÜLNEK AZ EMBER
EMLÉKEZETÉBEN, MINT AZ ÉSSZERŰ GONDOLATOK
– ÉS ÉN PONTOSAN ILYEN, AZ ÉRZELMEKRE HATÓ AUTÓT
AKARTAM ALKOTNI.”

KOJI SATO főmérnök

A 2012-ben bemutatott LF-LC tanulmányautó díjnyertes formáit megöröklő LC példátlan a maga nemében. A Lexus mérnökei és dizájnerei
fáradhatatlanul dolgoztak, hogy a lélegzetelállító tanulmányból minél
több rendhagyó ötlet ölthessen testet az LC formáiban.
Akárcsak a világhírű LFA szupersportkocsit, az LC-t is „Takumi” mesterek
építik. Több mint 20 éves elmélyült szaktudásuk a garancia arra, hogy e
mesterek a gyártás során a legapróbb tökéletlenséget is észreveszik és
kijavítják azokat.
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ALAPADATOK ÉS FELÉPÍTÉS
LC 500

LC 500h

Benzinmotor: 4969 cm3,
8 hengeres, V elrendezésben,
32 szelepes DOHC, VVT-iE (szívó) és VVT-i (kipufogó)
Maximális nyomaték: 540 Nm.

Benzinmotor: 3456 cm3,
6 hengeres, V elrendezésben,
24 szelepes, DOHC, DUAL-VVT-i
299 LE/ 348 Nm és elektromos motor: 179 LE (300 Nm).

10 fokozatú automata váltó, hátsókerékhajtás

Multi Stage Hybrid hajtás, hátsókerékhajtás

477 LE

359 LE (kombinált)

4,4 mp

4,7 mp

11,5 l/100km

6,4 l/100km

263 g/km

145 g/km

245/45 R20 elöl, 275/40 R20 hátul

245/45 R20 elöl, 245/40 R20 hátul

20” alumínium keréktárcsa

20” alumínium keréktárcsa

4770 mm

4770 mm

1920 mm

1920 mm

1345 mm

1345 mm

2870 mm

2870 mm

MOTOR

ERŐÁTVITEL
TELJESÍTMÉNY
GYORSULÁS
(0–100 km/óra)
KOMBINÁLT
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS
KOMBINÁLT
CO2 KIBOCSÁTÁS
ABRONCS
KERÉK
HOSSZÚSÁG
SZÉLESSÉG
(behajtott tükrökkel)
MAGASSÁG
TENGELYTÁV
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LC 500 sfx: A5
30 300 000 Ft

LC 500h sfx: C7
30 300 000 Ft

LUXURY

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+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Tahara bőr borítású műszerfal (Alcantara borítású műszerfal csak
Nemes barna belső szín választása esetén)
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Bőr ülésborítás
•  Elektromos mozgatású fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Tíz irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású napellenző
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Üvegtető
•  Sötétített hátsó ablaküveg

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő
OPCIÓK
450 000 Ft

•  Metálfényezés:

LUXURY (SFX: C7) – RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK

083

1J2

1J7

1GO

223

212

3S0

3T5

4X2

5C1

8X5

LUXURY (SFX: C7) – RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
Bőr:
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*kizárólag hibrid hajtás választása esetén

LC 500 sfx: A2
30 500 000 Ft

LC 500h sfx: C0
30 500 000 Ft

LUXURY SPECIAL EDITION

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+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Tahara bőr borítású műszerfal (Alcantara borítású műszerfal csak
Nemes barna belső szín választása esetén)
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Fél-anilin bőrülések elöl, Tahara bőrülések hátul
•  Elektromos mozgatású fejtámlák
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Tíz irányba elektromosan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Manuális mozgatású napellenző
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS
AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Üvegtető
•  Sötétített hátsó ablaküveg

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő
OPCIÓK
450 000 Ft

•  Metálfényezés:

LUXURY SPECIAL EDITION (SFX: C0) – RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK

083

1J2

1J7

1GO

223

212

3S0

LUXURY SPECIAL EDITION (SFX: C0) – RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
Bőr:

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén
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3T5

4X2

5C1

8X5

LC 500 sfx: AL
32 300 000 Ft

LC 500h sfx: AW
32 300 000 Ft

CARBON

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+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Belleza belső borítás
•  Alcantara borítású műszerfal
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Szénszálas küszöb borítás
•  Sportülések elöl
•  Alcantara borítású ülések
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Nyolc irányba elektronikusan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Manuális mozgatású fejtámlák
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbon tető
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Kovácsolt alumínium keréktárcsák

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő
OPCIÓK
450 000 Ft

•  Metálfényezés:

CARBON (SFX: AW) – RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK

083

1J2

1J7

1GO

223

212

3S0

3T5

4X2

5C1

8X5

CARBON (SFX: AW) – RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
Alcantara:
9 | CARBON

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén

LC 500 sfx: 0C
33 800 000 Ft

LC 500h sfx: 0R
33 800 000 Ft

SUPREME

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+
•  Ütközéskor felpattanó motorháztető
•  LDH – Összkerék-kormányzás
•  AVS – Adaptív változó felfüggesztés
•  Parkolást segítő automatikus fékrendszer
•  Parkoló szenzor
•  Tolatókamera

•  Alumínium pedálsor
•  Elektromosan állítható kormányoszlop
•  Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
•  Alcantara belső borítás
•  Alcantara borítású műszerfal
•  Elektromos kesztyűtartó
•  Tahara bőr borítású középkonzol
•  Szénszálas küszöbborítás
•  Sportülések elöl
•  Alcantara borítású ülések
•  Két irányban elektromosan állítható deréktámasz az első üléseken
•  Fűthető és hűthető első ülések
•  Nyolc irányba elektronikusan állítható első ülések, memória funkcióval
a vezető oldalon
•  Manuális mozgatású fejtámlák
•  Digitális kétzónás automata légkondicionáló Nanoe technológiával
•  Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
•  Smart entry – Intelligens kulcsrendszer
•  EV – Elektromos hajtás üzemmód*
•  Üzemmód választó (Eco/Normal/Sport/Sport+)

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  LED fényszórók
•  Fényszóró automatikus magasságállítás
•  Fényszórómosó
•  Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
•  Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök:
– Fűthető,
– Automatikusan behajtható,
– Memória funkcióval
•  Karbon tető
•  Karbonbetétes, megerősített ajtók
•  Ajtóba simuló intelligens kilincsek
•  Kovácsolt alumínium keréktárcsák
•  Elektronikusan kihajtható hátsó légterelő lemez
•  Sötétített hátsó ablaküveg
•  Kerék: 21” kovácsolt alumínium keréktárcsák
•  Gumiabroncs: 245/40 R21 elöl, 275/35 R21 hátul

•  Mark Levinson prémium hangrendszer 13 hangszóróval
•  DVD lejátszó, AUX, USB (2 bemenet), Bluetooth, DAB rádió
•  Lexus Prémium Navigációs rendszer
•  Tolatókamera
•  10,3” színes központi kijelző
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
OPCIÓK
450 000 Ft

•  Metálfényezés:

CARBON (SFX: 0R) – RENDELHETŐ KÜLSŐ SZÍNEK

083

1J2

1J7

1GO

223

212

3S0

CARBON (SFX: 0R) – RENDELHETŐ BELSŐ SZÍNEK
Alcantara:

*kizárólag hibrid hajtás választása esetén
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3T5

4X2

5C1

8X5

LEXUS LC SZÍNVÁLASZTÉK
KÁPRÁZATOS SZÍNEK
A külső fényezések kínálata 11 izgalmas színt tartalmaz, amelyek mindegyike lenyűgöző és erőteljes kiállást kölcsönöznek az autónak.

KÜLSŐ SZÍNVÁLASZTÉK

FEHÉR (083)

SZATÉN EZÜST (1J2)

TITÁNIUM (1J7)

SÖTET GRÁNIT (1GO)

RÉZBARNA (4X2)

GRAFIT FEKETE (223)

FEKETE (212)

TŰZPIROS (3T5)

BURGUNDI VÖRÖS (3S0)

NAPSÁRGA (5C1)

MÉLYKÉK (8X5)

BELSŐ SZÍNVÁLASZTÉK
BŐR

FEKETE

FÉLANILIN

SÖTÉT
RÓZSA

NEMES
BARNA

FEKETE

ALCANTARA

SÖTÉT
RÓZSA

NEMES
BARNA

12 | LEXUS LC SZÍNVÁLASZTÉK

FEKETE

SÖTÉT
RÓZSA

NEMES
BARNA

LEXUS TECHNIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
Hibridhajtás
Az LC hibridhajtásának alapja a teljesítményszabályozó egység (PCU);
ez ellenőrzi a különleges full hybrid hajtásláncban az energia elosztását.
Az elektromos hajtás (EV) üzemmódban az autó benzinfogyasztás nélkül, nulla CO2- és NOx-kibocsátással, szinte teljes csendben halad.
A PCU ezt az üzemmódot kapcsolja alapértelmezettként, amikor Ön
beindítja a motort, vagy amikor kis sebességgel halad. Nagyobb sebességet elérve észrevétlenül bekapcsol a benzinmotor, s a kétféle erőforrás
összehangoltan hajtja a járművet. Az elektromotor akkor is késlekedés
nélkül reagál, amikor Ön nagy sebesség mellett erősen gyorsít. A kompakt hibrid akkumulátort sosem kell külső áramforrásról újratölteni, hiszen
a lassítás és a fékezés energiáját tárolja el villamos áramként.
HSA – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
A hegymeneti elindulást segítő rendszer fenntartja a féknyomást, megakadályozva, hogy a jármű hátraguruljon, amikor Ön egy meredek emelkedőn indul el. Amellett, hogy megkönnyíti a vezető munkáját, a hegymeneti elindulást segítő rendszer a kerekek kipörgését is minimumra
csökkenti a csúszós emelkedőkön.
BSM – Holttérfigyelő rendszer
A hátsó lökhárítóba épített radarok érzékelik a szomszédos sávokban
közeledő, de a visszapillantó tükörben már nem látható autókat. Ha a vezető sávváltásra készülve indexel, miközben a holttérben egy másik jármű halad, a holttérfigyelő rendszer azonnal figyelmeztető jelzést villant
fel a megfelelő oldali visszapillantóban.
RCTA – Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer
A hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer a parkolóban
a holttérfigyelő radarját használva érzékeli az autója mögött közelítő járműveket. Ilyenkor a rendszer hangjelzéssel és külső tükrökbe felvillanó
fénnyel figyelmezteti a vezetőt.
VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
A berendezés intuitív módon összehangolja az autó menetstabilizáló és
vezérlőrendszereinek működését. Az ABS, az EBD, a TRC és a VSC
egymástól függetlenül működik.

Ütközéskor felpattanó motorháztető
Gyalogosgázolás esetén, az autó elején elhelyezett szenzorok parancsára enyhén kiemelkedik a motorháztető, mérsékelve a gyalogosokat fenyegető sérülésveszélyt.
AVS – Adaptív változó felfüggesztés
Az adaptív változó felfüggesztés a mindenkori útviszonyoknak megfelelően, a vezetői utasításokat is figyelembe véve, intelligensen vezérli mind
a négy kerék lengéscsillapítását. Ez nemcsak a rugózási komfortot fokozza, hanem az úttartást is stabilabbá teszi, különösen a lendületes kanyarokban.
HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
A berendezés a jármű adatait – például a sebességét – kivetíti a szélvédőre, a vezető látóterébe. A Head up display segítségével a navigációs
utasítások, az audió beállításai és egyéb információk is megjeleníthetőek,
így a vezető anélkül ellenőrizheti a legfontosabb adatokat, hogy közben
elfordítaná tekintetét az útról.
Remote Touch (érintőpaddal)
Az érintőpaddal kiegészített Remote Touch Interface segítségével az
elöl utazók egyszerűen vezérelhetik a központi multimédia kijelzőt.
Az ergonomikus kialakítású felület ugyanolyan könnyedén kezelhető,
mint egy okostelefon vagy egy táblagép.
Mark Levinson Hangrendszer
A Lexus a világ egyetlen autógyártója, amelynek modelljeiben a Mark
Levinson ultra-magas minőségű hangrendszerei működnek. A Lexusokat tudományos módszerekkel tervezzük annak érdekében, hogy rendkívül finoman és csendesen suhanjanak, tökéletes környezetet teremtve
a „koncertterem az autóban” élményhez. Mindegy egyes Lexus-modell
utasterét úgy alakítjuk ki, hogy a hangszórók gondos elhelyezése és az
aprólékos hangolás után különleges akusztikai hatást biztosítsanak
a zene élvezetéhez.
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VGRS – Változó áttételű kormányzás
A köztes kormánytengelyre szerelt VGRS motor az áttétel mérséklésével közvetlenebbé teszi a kormányzást, így a jármű pontosabban reagál
a vezető mozdulataira.
VSC – Járműstabilitás vezérlő
A VSC automatikusan szabályozza az egyes kerekekre jutó féknyomást
és a motorteljesítményt, hogy fenntartsa a stabilitást, például éles kanyarvételkor vagy csúszós útfelületen, megelőzve a jármű kicsúszását.
Összkerék-kormányzás
A Lexus Dynamic Handling új dimenzióba emeli az autó menetdinamikáját. A változó áttételű kormánymű és a dinamikus hátsókerék-kormányzás külön-külön vezérli a négy kereket. Alacsony és közepes sebesség
mellett az első és a hátsó kerekek ellenkező irányban fordulnak el. Ez jelentősen csökkenti a fordulókör sugarát, így az autó könnyen manőverezhető kis sebességnél, és élvezetesen vezethető a kanyargós vidéki
utakon. Nagy sebességnél viszont azonos irányba fordulnak a kerekek,
ezért nő a hátsó kerekek tapadása, és az autó stabilabban fut; így nagy
sebesség mellett is biztonságosabb a sávváltás, és javul a kanyarstabilitás.

EBD – Elektronikus fékerő-elosztó
Fékezéskor az első tengelyen nő, a hátsón csökken a függőleges nyomóerő. Mivel ezzel arányos az adott tengelyen kifejthető fékerő is, hátul
csökkenteni, elöl növelni kell azt, hogy az adott tapadási viszonyok között
a maximális lassulás elérhető legyen. Az elektronikus fékerőelosztó
(EBD) ezt a feladatot végzi el.
Easy Access – Be- és kiszállást segítő rendszer
Be- és kiszállásnál a kormányoszlop megemelkedik, az ülés pedig hátrahúzódik, ezzel még több teret nyújtva. A memória funkció segítségével,
induláskor ezek a korábba pozíciójukba visszaállnak automatikusan.
Smart Entry – Intelligens kulcsrendszer
Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elindítsa az autót,
kinyissa az ajtókat illetve a csomagtartót akkor is, ha az intelligens kulcs
például a zsebében, vagy a táskájában van.
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LEXUS SAFETY SYSTEM + *
PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
A berendezés egy milliméteres hullámhosszú radar és monokuláris kamera segítségével méri fel az ütközésveszélyt. Ha a veszély nagy, a berendezés hang- és fényjelekkel figyelmezteti a vezetőt, és megnöveli a
féknyomást. Ha az ütközés elkerülhetetlen, a rendszer önállóan fékez,
miközben szorosra húzza az első biztonsági öveket.
ACC – Adaptív sebességtartó automatika,
teljes sebességtartományban
Az Adaptív Sebességtartó Automatika (ACC) tartja a követési távolságot, az Ön járműve és az előtte haladó autó között – még akkor is, ha az
elöl haladó jármű sebessége változik, sőt akkor is, ha állóra fékez. Ha az út
újra szabaddá válik, az ACC megint a beállított utazósebességre gyorsít.

A-LKA – Aktív sávtartást segítő rendszer
A fejlett sávtartó asszisztens (A-LKA) a szélvédő mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd
kisodródni a sávból, az A-LKA figyelmeztető hangjelzést ad, és kiegészítő kormányzási nyomatékkal segít a kormánykorrekcióban.
RSA – Közlekedési tábla felismerő rendszer
A közlekedési tábla felismerő rendszer a szélvédő mögött elhelyezett
kamerával azonosítja a forgalmi táblákat, és megjeleníti azokat a multiinformációs kijelzőn. Az RSA minden, a Bécsi Egyezményben leírt táblát
felismer.

AHB – Automatikus távfény
Éjszaka az automatikus távfény szélvédő mögé épített kamera segítségével automatikusan tompított világításra kapcsol, ha egy szembejövő
vagy egy másik, elöl haladó jármű lámpáját érzékeli – így a többi autóst
nem vakítja el a fény, önnek pedig nem kell a kapcsolásra figyelnie.

*A rendszer érzékenysége az időjárás és fényviszonyok függvényében változhat.
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LEXUS LC500 ÉS LC500h ÁRLISTA
HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK
LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 2 482 482
www.lexusbuda.hu

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

HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK:
LEXUS KOVÁCS – 2200 Monor 4-es főút, 35. km | Telefon: +36 29 412 271 | www.lexuskovacs.hu
ROAD SERVICE KFT. – 4032 Debrecen, Böszörményi út kivezető szakasza | Telefon: +36 52 502 600 | www.roadservice.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 az 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 2018. augusztus 1-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.
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