HIVATALOS KÉSZLETLISTA
LS 500h

ÉRVÉNYES: 2023. január 1-től

MEGÚJULT
ZÁSZLÓSHAJÓ
TOVÁBBFEJLESZTETT LUXUS LIMUZIN

A megújult LS megkapta a Lexus legújabb generációs multimédia rendszerét, amelynek funkcionalitása és továbbfejlesztett kezelőfelülete egyszerű, ösztönös kezelhetőséget biztosít. A rendszer egy új 12,3 colos
érintőképernyőről irányítható. A funkciók között szerepel az okostelefonintegráció is az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ segítségével, így a
népszerű navigációs, szórakoztató és üzenetküldő alkalmazások az autó
multimédiás érintőképernyőjén keresztül is használhatók.
A Lexus emellett egy új fényezési technológia alkalmazásával megalkotta
a „Jég Ezüst” árnyalatot, amelynek csillogása és mély árnyékai gyönyörűen kidomborítják a karosszériaelemek kontúrjait. Az utastérben mindezt
az új Nishijin és Haku kézműves kidolgozású dekorációs elemek egészítik ki. A festéket ultrahangos technológiával hordják fel egy mikron vastagságú rétegben, így a benne lévő alumíniumrészecskék sűrűbben és
egyenletesebben terülnek szét a felületen, ahol hibátlanul, tükörszerűen
csillognak. Ehhez természetesen már az alapozó réteget, a pigment- és
lakkrétegeket is a lehető legsimábbra kell készíteni.
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MŰSZAKI ADATOK
LS 500h
TELJESÍTMÉNY
Maximális teljesítmény

359 LE (264 kW)

MOTOR
Motor

3456 cm3 V6, 24 szelep, DOHC, VVT-iW/VVT-i és elektromotor

Maximális nyomaték

350 Nm

HIBRID AKKUMULÁTOR
Típus

Líthium-ion

VÁLTÓMŰ
Hajtott kerekek
Váltómű

Összkerék-hajtás
Multi Stage Hybrid

MENETTELJESÍTMÉNY
Gyorsulás

5,5 másodperc

Maximális sebesség

250 km/h

MÉRET
Hosszúság

5235 mm

Szélesség

1900 mm

Magasság

1460 mm

Tengelytáv

3125 mm

KOMBINÁLT ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS (l/100km)*

9,3–9,6

KOMBINÁLT CO2 KIBOCSÁTÁS (g/km)*

210,7–218,1

* 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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LEXUS PRÉMIUM HIBRID GARANCIA
A LEXUSNÁL ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY A VILÁG
LEGJOBB LUXUSAUTÓ-MÁRKÁJÁT HOZZUK LÉTRE.

Célunk, hogy ügyfeleink várakozásait minden területen felülmúljuk, legyen
szó modelljeink látványos formavilágáról, a luxus új szintjét képviselő prémium kidolgozottságáról, a jövőbemutató technológiákról, vagy épp autóink
legendás megbízhatóságáról és az azokhoz kínált szolgáltatásokról.
E szellemiség jegyében dolgoztuk ki Ön számára Prémium Hibrid Garancia
programunkat. Örömmel értesítjük, hogy 2018. január 1-től egyedülálló
garanciát biztosítunk DÍJMENTESEN minden új Lexus hibrid modell vásárlása esetén.
További részletekért keresse márkakereskedéseinket, vagy látogasson el
a lexus.hu-ra!
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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 LS személyre szabására.
Megnevezés

Tartalom

Bruttó ár szereléssel (esetlegesen szükséges fényezés nélkül)

PROTECT0

Karosszéria speciális felület védelem

PROTECT1

Karosszéria és felni speciális felület védelem

VÉDELMI CSOMAG 1 (Hybrid)

Hátsó lökhárító védőfólia, ajtókilincsvédő-fólia

52 900 Ft

VÉDELMI CSOMAG 2 (Hybrid)

Hátsó lökhárító védőlemez, ajtókilincsvédő-fólia

118 900 Ft

106 900 Ft

152 900 Ft

Az árak a Magyar Forint árfolyammozgásának függvényében változhatnak.
A Lexus márka magyarországi importőre a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

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

GUMI
GYÁRTÓ

GUMIABRONCS
MÉRET

GUMIABRONCS
TÍPUS

CIKKSZÁM

KERÉKSZETT
BRUTTÓ
LISTA ÁR

KERÉKSZETT
BRUTTÓ
KEDVEZMÉNYES ÁR**

LS 20 colos
téli szereltkerék szett*

Continental

245/45R20 103 V

Winter Contact
TS 870P

TMEWA50001AY

2 620 000 Ft

2 096 000 Ft

* A szett minden esetben tartalmazza a felnit, gumit, guminyomás jeladót, kerék közepeket és a csavarokat.
** 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. Új járművel egy időben vásárolt kerekek esetén érvényes.

AZONNAL ELVIHETŐ MODELLJEINK*
FELSZERELTSÉG

SZÍNKOMBINÁCIÓ

PRESTIGE (SFX: NI)

Grafit fekete (223) – Fehér Fél-anilin ülésborítás & Lézermetszett, nyitott pórusú kőrisfa betétek (LH07)***

50 400 000 Ft

PRESTIGE SPOILER (SFX: NR)

Grafit fekete (223) – Mogyoróbarna Fél-anilin ülésborítás & Művészi fa betétek (LA44)**

50 400 000 Ft

*
**
***

LISTAÁR

A megjelölt autók kizárólag a készlet erejéig rendelhetők, és tartalmazzák a metálfényezés felárát. Ajánlatunk csak a megadott SFX-re, további „Rendelhető opció” választása nélkül érvényes.
Kizárólag a Lexus Szegednél érhető el.
Kizárólag a Lexus Pestnél érhető el.
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LEXUS LS — KÜLSŐ SZÍNEK

METÁL SZÍNEK

223 GRAFIT FEKETE

KÓD

MEGNEVEZÉS
PRESTIGE

223

GRAFIT FEKETE

választható külső szín
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LS 500h

PRESTIGE (SFX: NI)

50 400 000 Ft*

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  VDIM – Járműstabilitás vezérlő integrált rendszer
•  HAC – Hegymeneti elindulást segítő rendszer
•  Vezető és utas oldali légzsák, két lépcsős nyitás
•  Oldal légzsák elöl és hátul
•  Térdlégzsák vezető és utas oldalon
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ABS – Blokkolásgátló
•  EBD – Elektronikus fékerő elosztó
•  BA – Fékasszisztens
•  EPS – Elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  Keréknyomás-csökkenésre figyelmeztető rendszer
•  Intelligens parkolószenzorok
•  Lexus Safety System+ A
– PCS – Ütközés előtti biztonsági rendszer
– ACC – Adaptív sebességtartó automatika
– LKA – Sávtartást segítő rendszer
– RSA – Jelzőtábla felismerő rendszer
– AHS – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
(BladeScan Type technológiával)
– Digitális belső visszapillantó tükör
– Teljesen automatizált parkolást segítő rendszer,
memória funkcióval
– Digitális panoráma nézetes parkolást segítő rendszer
(gyalogos érzékelővel)
•  BSM – Holttér-figyelő rendszer
•  RCTA – Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer

•  Ülések
– Fél-anilin ülésborítás
– Fűthető és szellőztethető ülések
– Első ülések memória funkcióval
– Elektromosan 28 irányban állítható ülések
– Elektromosan, 4 irányban állítható deréktámasz,
elöl memória funkcióval
– Elektromos mozgatású hátsó üléssor
– Első ülések 26 cm-es hosszirányú állítása
– Ülőpárna-hossz állítás a vezető ülésen
– Masszázs funkció az első ülésekben
•  Fél-anilin belső borítás (kartámasz, műszerfal, középkonzol)
•  Fa ajtóbetétek
•  Digitális négyzónás automata légkondicionáló, Nanoe
technológiával és infravörös hőérzékelő mátrix-szal
•  Elektromos mozgatású fejtámlák, memória funkcióval hátul
•  Elektromos mozgatású hátsó és oldalsó árnyékoló
•  Váltófülek a kormánykerék mögött
•  Elektromosan állítható kormányoszlop, memória funkcióval
•  Automatikus, könnyű ajtózáródást segítő rendszer
•  Easy access – Könnyű ki- és beszállást segítő rendszer
(a vezetői oldalon)
•  Smart Entry – Intelligens kulcsrendszer
•  Kulcskártya
•  Üzemmód választó (Comfort, Sport+, Egyéni beállítás)
•  EV üzemmód választó

KÜLSŐ MEGJELENÉS

AUDIO ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

•  Fényszórók
– Tripla LED fényszórók
– LED szekvenciális irányjelző
– Automatikus fényszóró magasságállítás
– LED hátsó lámpák
– LED nappali menetfény
– LED ködfényszórók
– Magasnyomású fényszórómosó
•  Külső tükrök
– Elektrokromatikus
– Automatikusan behajtható
– Fűthető
•  Üvegek
– UV- és hőszűrő színezett üvegek
– Esőérzékelős ablaktörlő
•  Napfénytető
•  20” zajelnyelő alumínium felni, 245/45 RF20 defekttűrő abroncsokkal

•  8” multi információs kijelző
•  12.3” Lexus Media Display (érintőképernyős)
•  Mark Levinson prémium audiorendszer 23 hangszóróval
•  HUD – Szélvédőre kivetített vezetési információ
•  Lexus prémium navigációs rendszer
•  Remote Touch (érintő felületes) vezérlő rendszer
•  DVD lejátszó
•  AUX és USB csatlakozó
•  DAB – Digitális rádióvétel
•  Lexus Connectivity (Apple CarPlay és Android Auto)

FELSZERELTSÉG

KÉSZLETES AJÁNLATAINK *

SZÍNKOMBINÁCIÓ

LISTAÁR

PRESTIGE (SFX: NI)

Grafit fekete (223) – Fehér Fél-anilin ülésborítás & Lézermetszett, nyitott pórusú kőrisfa betétek (LH07)***

50 400 000 Ft

PRESTIGE SPOILER (SFX: NR)

Grafit fekete (223) – Mogyoróbarna Fél-anilin ülésborítás & Művészi fa betétek (LA44)**

50 400 000 Ft

*
**
***

A megjelölt autók kizárólag a készlet erejéig rendelhetők, és tartalmazzák a metálfényezés felárát. Ajánlatunk csak a megadott SFX-re, további „Rendelhető opció” választása nélkül érvényes.
Kizárólag a Lexus Szegednél érhető el.
Kizárólag a Lexus Pestnél érhető el.
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FELSZERELTSÉG

ÜLÉS ANYAGA

PRESTIGE

LEXUS LS BELSŐ TÉR

Fél-anilin

AUTÓ ÁRA (Ft)**

SFX*

LA44

50 400 000 Ft

NR

LH07

50 400 000 Ft

NI

AJTÓ ANYAGA

BETÉTTÍPUS

BETÉT

BELSŐ SZÍN

SZÍNKÓD

Szövet

Természetes fa

Művészi fa

Mogyoróbarna

Fél-anilin

Magas minőségű fa

Lézermetsett,
nyitott pórusú kőrisfa

Fehér
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* Abban az esetben, ahol két darab SFX szerepel, az első kód utal a légterelő nélküli, a második pedig a légterelővel felszerelt változatra.
** A megjelölt autók kizárólag a készlet erejéig rendelhetők, és tartalmazzák a metálfényezés felárát.

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.
AHS – Intelligens távolsági fényszórókapcsolás
A megúlt LS technológiái még magasabb szintre emelik a biztonságot, és
hatékonyabban segítik a vezető munkáját. Az autóban mostantól megjelenik a Lexus RX-ből már ismert BladeScan™ technológiájú AHS (Intelligens távolsági fényszórókapcsolás), amelyben egy gyorsan pörgő tükör
vetíti ki a LED-ek által kibocsátott fénysugarat, tökéletesebben és szélesebben megvilágítva az utat, mint a jelenlegi LED-rendszerek.
LKA – Sávtartást segítő rendszer
A sávtartást segítő rendszer (LKA) a szélvédő mögött elhelyezett kamerával ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban. Ha az autó elkezd kisodródni a sávból, az 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.

Teljesen automatizált parkolást segítő rendszer,
memória funkcióval
A Lexus mindent megtesz azért, hogy az LS tulajdonosa gond nélkül állhasson be a parkolóhelyekre a teljesen automatizált parkolást segítő rendszernek köszönhetően, ami most jelenik meg először a Lexus LS 500h limuzin kínálatában. Ez az első olyan Lexus-rendszer, ami memória
funkcióval is rendelkezik, megjegyezve a vezető által gyakran használt helyek apró részleteit, hogy a parkolási manőver még egyszerűbb legyen. Ez
az újítás minden eddigi Lexus parkolóasszisztensnél fejlettebb: önállóan
kezeli a kormányt, a gáz- és fékpedált és a sebességváltót, biztonságosan
és precízen végezve el a parkolást. A rendszer működését nem befolyásolja, hogy a parkolóhelyet kijelölték-e felfestett vonalakkal, vagy hogy a
szomszédos helyeken esetleg nem állnak más autók.
Digitális panoráma nézetes parkolást segítő rendszer
(gyalogos érzékelővel)
Miután az autó felmérte a parkolóhelyet, a rendszer a távolságmérő radarokkal és a panorámamonitor kamerájával 360 fokos képet alkot a környezetről, hogy felderítse az esetleges akadályokat. A berendezés automatikusan kiszámítja a leghatékonyabb és legbiztonságosabb parkolási
manőver nyomvonalát, és a távolság csökkenésével mérsékli a sebességet. A központi kijelzőn megjelenő, élő videokép és a jól áttekinthető
grafikák folyamatosan tájékoztatják a vezetőt.
Digitális belső visszapillantó tükör
Az LS-ben egy új belső digitális visszapillantó tükör mutatkozik be, amely
a tolatókamera valós idejű képét közvetíti. Így a kilátást nem korlátozzák a
fejtámlák vagy a hátsó utasok, ráadásul a kép éjszaka vagy esőben is tisztább, mint egy hagyományos tükörből nézve. A vezető átkapcsolhat az
optikai üvegről a digitális kijelzőre, aminek az alsó peremén lévő érintőikonokkal szabályozhatja a kép fényerejét, illetve a le/fel és jobb/bal pozícióit.
* A rendszer érzékenysége az időjárás és fényviszonyok függvényében változhat. A biztonsági
rendszernek ez a szintje csak a PRESTIGE és a SUPREME felszereltségek esetében érhető el.

LEXUS FINANCIAL SERVICES

NYÍLTVÉGŰ LÍZINGBEN EGYEDI ELŐNYÖKKEL
A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában visszaigényelhető.
Már útnyilvántartás nélkül is 50%-ban.

Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.

A készpénzes vásárlással szemben, a beszerzésre ki nem fizetett összeg leköthető,
befektethető vagy a cég más beruházására fordítható.
Kérje személyre szabott Lexus Financial Services nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlatát márkakereskedőjétől.
Részletek: www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing

www.lexus.hu
facebook.com/lexushungary
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LEXUS LS 500h HIVATALOS KÉSZLETLISTA
• HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉSEK ÉS SZERVIZEK
LEXUS PEST
1044 Budapest, Váci út 119/C
Telefon: +36 20 858 0410
E-mail: info.lexus@schiller.hu
www.lexuspest.hu

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

LEXUS BUDA
1112 Budapest, Budaörsi út 185–195.
Telefon: +36 1 248 2482
www.lexusbuda.hu

PEST
BUDA

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

DEBRECEN

MONOR

HALÁSZTELEK

KAPOSVÁR

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

SZEGED

• HIVATALOS MÁRKASZERVIZEK
LEXUS MÁRKASZERVIZ – HALÁSZTELEK
2314 Halásztelek, Rákóczi út 144.
Telefon: +36 24 455 444
www.lexusbuda.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. Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam). Az árlista csak az árlista érvényessége alatt leszállításra kerülő gépjárművekre vonatkozik. A felszereltség és árlista 2023. január 1-től visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
Az Android Auto™ alkalmazás a Google Play-ben Magyarországon jelenleg nem elérhető. A Lexus nem felel az Android Auto szolgáltatásért.
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.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a https://pdf-lexus.eu/lexus_hu/joginyilatkozatok.pdf oldalon találhatóak.
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