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LEXUS GS 300

SPEKTAKULARNA WYPRZEDAŻ
JUŻ OD 179

900 PLN

Leasing SMARTPLAN
Podana cena i rata dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2018 i nie dotyczy prezentowanej wersji
wyposażenia. Miesięczna rata netto Leasingu SMARTPLAN uwzględnia wkład własny 10% wartości
samochodu, okres leasingu 36 m-cy z limitem kilometrów 60 000. Kalkulacja z dnia 14.01.2019.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

od

1790 netto
zł/mc

LEXUS GS 300

OFERTA SPECJALNA
WERSJA

CENA STANDARDOWA

Elegance
Elegance+VIP

226 400
239 300

KORZYŚĆ

CENA PROMOCYJNA

46 500
46 500

179 900
192 800

Skontaktuj się z dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

NAJLEPSZY WYBÓR
WERSJA ELEGANCE + PAKIET VIP
– Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
– Wyświetlacz multimedialny 12,3”
– Nawigacja satelitarna Lexus Premium Navigation
– Tapicerka ze skóry naturalnej
– System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez
użycia klucza
– Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika
– Czujniki parkowania (8 sztuk)

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY

GS 300
Masy

Masa własna (kg)
1455 mm

1665 - 1745
Pojemności

Bagażnik (l)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

520
66
Silnik benzynowy

Pojemność (cm3)
Maks. moc KM (kW) / obr./min.
Maks. moment obrotowy (Nm /
obr./min.)

1840 mm

1998
245 (180) / 5800
350 / 1650-4400
Osiągi

Maks. prędkość (km/h)
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)
Przyspieszenie 80 - 120 km/h
(s)

230
7,3
5,8
Zużycie paliwa i emisja CO2

Cykl mieszany (l/100 km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym
(g/km)

7,9 - 8,0
183 - 185

4880 mm

KOLORY LAKIERU

085 KWARCOWA BIEL

8X5 GRANATOWY METALIK

1J2 SREBRNY METALIK

1J7 SREBRNY TITANIUM METALIK

212 CZARNY1

223 ANTRACYTOWA CZERŃ METALIK

3R1 BURGUNDZKI CZERWONY METALIK

1G0 GRAFITOWY MIDNIGHT GRAPHITE

4X2 BRĄZ AMBER METALIK
1

dostępny bez dopłaty

P190114L33ES

LEXUS GS 300

ELEMENTY WYPOSAŻENIA
OPCJE I PAKIETY

Elegance+ VIP

Komfort
Dwustrefowa (kierowca+pasażer przedniego fotela) automatyczna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym i z asystentem Climate Concierge, Automatyczny obieg wewnętrzny systemu klimatyzacji
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy, Manetki do zmiany biegów na kierownicy, System ułatwionego wsiadania i wysiadania z pojazdu (odsunięcie kierownicy i fotela kierowcy przy wysiadaniu z pojazdu oraz samoczynny powrót do wcześniejszej pozycji po ponownym uruchomieniu silnika)
Elektryczna regulacja foteli przednich (10 kierunków) z podparciem lędźwiowym (2 kierunki), fotel kierowcy z pamięcią ustawień, 3-ramienna, skórzana kierownica
Otwór pod podłokietnikiem do przewozu długich przedmiotów
System inteligentny kluczyk: otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia klucza, Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, Wentylowane fotele przednie,
Czujniki parkowania (8 sztuk)
Podgrzewane fotele przednie, Tempomat (cruise control), Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne z pamięcią, elektrycznie składane i podgrzewane, Lusterko wewnętrzne
wsteczne elektrochromatyczne
Wycieraczki przedniej szyby sterowane czujnikiem deszczu
Multimedia
Wyświetlacz multimedialny 12,3" z nawigacją satelitarną Lexus Premium Navigation
System audio: radio AM/FM z tunerem DAB, odtwarzacz CD/DVD, 12 głośników, Kamera cofania z aktywnymi prowadnicami, Dodatkowy wyświetlacz informacyjny 4,2’’ w tablicy przyrządów, Interfejs Remote Touch drugiej generacji do obsługi multimediów, Wejścia USB i AUX dla zewnętrznych urządzeń audio, Obsługa
Bluetooth
Wnętrze
Tapicerka ze skóry naturalnej
Drewniane elementy wykończenia wnętrza (Shimamoku lub Bamboo)
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów, Nakładki progowe z aluminium
2 złącza 12V (z przodu i z tyłu samochodu), Popielniczki w tylnych drzwiach bocznych, Oświetlenie wnętrza samochodu wykonane w technologii LED, Podświetlenie
wnętrza samochodu Ambiente w technologii LED, Zegar analogowy z podświetleniem LED i korektą czasu na podstawie GPS
Wyposażenie zewnętrzne
Obręcze kół ze stopów lekkich 18", pięcioramienne, 235/45 R18, Przednie reflektory Bi-LED ze standardowymi kierunkowskazami
Zapasowe koło dojazdowe, Światła do jazdy dziennej LED w kształcie grotów strzał, Lampy przeciwmgielne przednie LED, Tylne światła LED z kierunkowskazami
tylnymi LED, Czujnik zmierzchu z funkcją „follow me home”
Bezpieczeństwo czynne
Elektryczny hamulec postojowy (EPB), System antypoślizgowy (ABS), System stabilizacji toru jazdy (VSC), Systemy kontroli trakcji (TRC)
System wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC), System elektronicznego wspomagania hamowania (ECB), System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach
(TPWS)
Tylne lampy z systemem ostrzegania w przypadku gwałtownego hamowania
Bezpieczeństwo bierne
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przedniego fotela, Dwukomorowa poduszka powietrzna dla pasażera przedniego fotela z możliwością
deaktywacji, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (poduszki typu TAP)
Dźwiękowe i wizualne przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu
Boczne poduszki foteli tylnych, Boczne kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera przedniego fotela, Konstrukcja przednich
siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa, przednie z napinaczami
Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISO FIX
Zabezpieczenia
Zamek centralny z podwójną blokadą
Alarm Vodafone z lokalizacją GPS oraz możliwością sterowania za pomocą smartfona (darmowy abonament półroczny)1
System antykradzieżowy z syreną, immobilizerem i czujnikiem ruchu wewnątrz pojazdu
wyposażenie standardowe
Szczegółowe informacje u Handlowca. Funkcje systemu: alarm sabotaż i holowanie, rozbrajanie/Uzbrajanie systemu Kartą Kierowcy, dostęp mobilny My Connected Car (Lokalizacja, Opcje
Specjalne, Połączenia SOS, Wiadomości, Geostrefy, Przekroczenia prędkości), 6 miesięczny abonament w cenie

1

Promocja obowiązuje do 31.03.2019 lub do wyczerpania zapasów.
Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Cennik dotyczy
samochodów wyprodukowanych w 2018 roku. Podane ceny w zł brutto. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone w środowisku kontrolowanym w laboratorium,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Zużycie paliwa
i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

Autoryzowany Diler Lexusa:

