LC 500 | LC 500h | ROK MODELOWY 2022

ELITARNY W KAŻDYM WYMIARZE

NOWY SYMBOL
AWANGARDY
OD 600

000 PLN

Podana cena nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia oraz rodzaju napędu. Podane kwoty nie zawierają ceny lakieru metalizowanego.
Podane ceny dotyczą modeli z roku produkcji 2022/2023. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

LC 500 | LC 500h

CENNIK STANDARDOWY
LC 500

LC 500h

Prestige

638 000

600 000

Bespoke

669 000

630 000

Hokkaido

700 000

662 000

711 000

673 000

WERSJA

Superturismo
Skontaktuj się z Dilerem w celu otrzymania indywidualnej oferty.

CENY OPCJI
Prestige

Projektor HUD

—

—
—
—
—
—

Lakier metalik, F

7 500

Wykończenie Alcantara (podsufitka, osłony przeciwsłoneczne, słupki)
Pakiet stylistyczny Sport
Stały spoiler poprawiający przyczepność – AVIATION
Tapicerka ze skóry półanilinowej (z elementami skóry syntetycznej)
21-calowe kute obręcze kół ze stopu aluminium, opony 245/40 R21 (przód) oraz 275/35 R21 (tył) G4AV
Inteligentna karta

wyposażenie standardowe

|

opcja niezależna

|

Bespoke

Hokkaido

9 800

—
—
—

—



7 500

7 500

10 000
- 14 000*
21 000
5 000
5 000
2 900

Superturismo



—
—

2 900


7 500

opcja niedostępna

*Wybranie opcji pakiet stylistyczny Sport wiąże się z obniżką ceny modelu LC 500 / 500h Bespoke o 14 000 zł.

GWARANCJA
PODSTAWOWA
NA SAMOCHÓD

NAPĘD
HYBRYDOWY

PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

3 lata

5 lat

do

lub 100 000 km

Obejmuje usterki ujawnione w tym czasie lub przebiegu
(w zależności od tego, co nastąpi pierwsze), bez limitu
przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

GWARANCJA
LEXUS RELAX
do

10 lat

lub 185 000 km

Dla właścicieli samochodów marki Lexus w wieku do 10 lat
(od daty jego zakupu jako nowego) lub z przebiegiem do
185 000 km po wykonaniu przeglądu w ASD Lexusa.

lub 100 000 km

W zależności od tego, co nastąpi pierwsze, bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku użytkowania.

GWARANCJA
NA PERFORACJĘ
NADWOZIA
do

12 lat

Obejmuje dziury na wylot powstałe w poszyciu nadwozia
wynikłe z wad materiałowych lub błędnego wykonania,
ujawnione w czasie 12 lat bez żadnych ograniczeń
przebiegu pojazdu.

10 lat

Możliwość przedłużenia okresu gwarancji dotyczy
akumulatora napędu hybrydowego.

GWARANCJA
NA LAKIER
do

3 lat

Korozja powierzchniowa i wady powłoki lakierowej
bez żadnych ograniczeń przebiegu samochodu.

Poznaj szczegóły ochrony
gwarancyjnej Lexus Relax.
www.lexus-polska.pl/relax

P221115L19E
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TROSKA W CZYSTEJ
POSTACI
POZNAJ TECHNOLOGIĘ NANOE®, KTÓRA SKUTECZNIE
OCZYSZCZA POWIETRZE W KABINIE TWOJEGO LEXUSA.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wybierz wersję z napędem hybrydowym i zyskaj EKO BONUS 7,3% od ceny regularnej.
Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

LEXUS LC W WERSJI HOKKAIDO
INTRYGUJĄCA SYLWETKA
Lexus LC w wersji Hokkaido ma dedykowane, kute,
21-calowe obręcze kół. Dzięki nowej metodzie polerowania 3D felgi bardzo intensywnie odbijają światło,
a ich konstrukcja zmniejsza masę nieresorowaną, co poprawia komfort jazdy i prowadzenie.
Dostępny jest też pakiet stylistyczny Shadow z czarnymi wykończeniami elementów nadwozia: reflektorów
i lamp, zderzaków, grilla, progów oraz wlotów powietrza.

DOPRACOWANE WNĘTRZE
W kabinie Lexusa LC Hokkaido znajdują się liczne
akcenty w wyjątkowym kolorze Dark Rose.
Przednie fotele obite są tapicerką z naturaln ej skóry półanilinowej (z elementami skóry syntetycznej).
Dodatkowo są one regulowane w 10 kierunkach.
Samochód posiada nakładki progowe z inskrypcją
dla wersji oraz tłoczony numer seryjny na konsoli
środkowej.

P221115L19E
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LEXUS LC W WERSJI BESPOKE
DOPASOWANY DO CIEBIE
Lexusa LC w wersji Bespoke wyróżniają bardzo rozbudowane możliwości personalizacji oraz wyjątkowa stylizacja nadwozia: pakiet Shadow obejmuje
czarne wykończenia reflektorów i lamp, zderzaków,
grilla, progów oraz wlotów powietrza.
Unikalne dla tej specyfikacji są również czarne,
21-calowe, kute obręcze kół ze stopu aluminium.

OLŚNIEWAJĄCE WNĘTRZE
Kabina samochodu w specyfikacji Bespoke wygląda
tak, jak w wyższej wersji Superturismo: zarówno przednie, jak i tylne fotele mogą być obite Alcantarą. Dostępne są także inne materiały i kolory tapicerki oraz
możliwość zróżnicowania obić przednich i tylnych
foteli – na przykład skórą półanilinową (z elementami
skóry syntetycznej) z przodu i materiałem Tahara z tyłu.
Wersja Bespoke zapewnia kierowcy i pasażerom najwyższy komfort. Oferuje możliwość opcjonalnego
rozbudowania o elektryczną regulację przednich foteli
w 10 kierunkach oraz elektryczną regulację wysokości
przednich zagłówków przy wyborze wnętrza z tapicerką półanilinową.

STAŁY SPOILER AVIATION
Dostępnych jest wiele pakietów opcji, w tym – unikalny dla wersji Bespoke – stały spoiler z karbonu
AVIATION poprawiający przyczepność przy wyższych prędkościach.

P221115L19E
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DANE TECHNICZNE
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

LC 500

LC 500h

Długość (mm)

4 770

4 770

Szerokość (mm)

1 920

1 920

Wysokość (mm)

1 345

1 345

Rozstaw osi (mm)

2 870

2 870

Prześwit (mm)

133

140

Przednia część wydechu

Listwa progowa

Rozstaw kół przednich (mm)

1 630

1 630

Rozstaw kół tylnych (mm)

1 635

1 635

Zwis przedni (mm)

930

930

Zwis tylny (mm)

970

970

Współczynnik oporu powietrza (Cx)

0,33

0,33

Masa własna (kg)

1 930 – 1 965

1 980 – 2 015

Nacisk na przednią oś (kg)

1 035 – 1 045

1 035 – 1 045

895 – 920

945 – 970

2 375

2 445

197

172

Lokalizacja najniższego punktu

MASY

Nacisk na tylną oś (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)
POJEMNOŚCI
Pojemność bagażnika (l)
Ilość miejsc

4

4

Pojemność zbiornika paliwa (l)

82

82

SILNIK BENZYNOWY
Pojemność (cm3)
Symbol silnika
Liczba cylindrów / liczba zaworów

4 969

3 456

2UR-GSE

8GR-FXS

8 / 32

6 / 24

DOHC z Dual VVT-i

DOHC z Dual VVT-i

Układ wtryskowy

EFI, D-4S

EFI, D-4S

Układ cylindrów

Widlasty

Widlasty

464 (341) / 7 100

299 (220) / 6 600

530 / 4 800

348 / 4 900

12,3 : 1

13,0 : 1

Mechanizm rozrządu

Max. moc [KM (kW)/obr./min.]
Max. moment obrotowy (Nm/obr./min.)
Stopień kompresji
SILNIK ELEKTRYCZNY
Max. moc (KM)

-

179

Max. moment obrotowy (Nm)

-

300

-

359 (264)

-

Lithium-ion

Maks. prędkość (km/h)

270

250

Przyspieszenie 0 – 100 km/h (s)

4,7

5

Przyspieszenie 80 – 120 km/h (s)

4

4,5

UKŁAD HYBRYDOWY
Moc całkowita KM (kW)
AKUMULATOR
Typ
OSIĄGI

ZUŻYCIE PALIWA
Cykl mieszany (l/100 km)
Rodzaj paliwa

11.6

8.1

Benzyna bezołowiowa min. 95

Benzyna bezołowiowa min. 95

POZIOM EMISJI
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km)

262

184

EURO 6d

EURO 6d

Przód

Wielowahaczowe

Wielowahaczowe

Tył

Wielowahaczowe

Wielowahaczowe

Norma emisji spalin
ZAWIESZENIE

HAMULCE
Tarcze wentylowane

Tarcze wentylowane

Przód (średnica / grubość) (mm)

400 / –

400 / –

Tył (średnica / grubość) (mm)

359 / –

359 / –

Automatyczna, 10-stopniowa

Automatyczna, 4 (10) -stopniowa

10.8 / 11,8 [10.6 / 11.4]

10.8 / 11,8 [10.6 / 11.4]

2.6

2.6

Rodzaj

POZOSTAŁE
Skrzynia biegów
Średnica zawracania (opona / nadwozie) (m) [z DRS]
Ilość obrotów kierownicy
Wartości w nawiasie [ ] dla samochodów z tylną osią skrętną.
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KOLORY WNĘTRZA I LAKIERU

083 BIAŁY F

1G0 GRAFITOWY GREY MICA

1L2 SONIC PLATINIUM

1J7 CIEMNOSREBRNY SONIC TITANIUM

223 CZARNY ANTRACITE BLACK

3T5 CZERWONY RADIANT RED

4Y1 BLAZING CARNELIAN

5C1 ZŁOCISTY SZAFRAN

6X4 TERRANE KHAKI

8X5 NIEBIESKI DEEP BLUE

Prestige

Bespoke

Hokkaido

Superturismo

083 F White









1G0 Grafitowy Grey Mica





—



1L2 Sonic Platinum









1J7 Ciemnosrebrny Sonic Titanium





—



223 Czarny Antracite Black









3T5 Czerwony Radiant Red









4Y1 Blazing Carnelian





—



5C1 Złocisty szafran





—



6X4 Terrane Khaki





—



8X5 Niebieski Deep Blue





—






—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—






KOLORY LAKIERU

PRZEDNIE FOTELE: SKÓRA NATURALNA (z elementami skóry syntetycznej), TYLNE FOTELE: MATERIAŁ TAHARA
LB 20 Czarny
LB 40 Ochra

PRZEDNIE FOTELE: SKÓRA NATURALNA PÓŁANILINOWA (z elementami skóry syntetycznej), TYLNE FOTELE: MATERIAŁ TAHARA
LA 20 Czarny
LA 31 Flare Red
LC 23 Black / Dark Rose
LA 40 Ochra
LA 42 Manhattan Orange1
PRZEDNIE FOTELE: ALCANTARA, TYLNE FOTELE: ALCANTARA
FA 20 Czarny
FA 31 Flare Red
FA 40 Ochra
FA 42 Manhattan Orange1

—
—
—
—
—
—
—
—
—




—









 dostępny bez dopłaty /  opcja niezależna / — opcja niedostępna
1

Wnętrze LA 42 i FA 42 dostępne tylko z opcją wykończenie Alcantara.
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BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE LEXUSA
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, dlatego ciągle pracujemy nad systemami, które zapewnią
bezpieczeństwo Tobie i Twoim pasażerom.
Wszystkie wersje Lexusa LC zostały wyposażone w przełomowy system bezpieczeństwa Lexus Safety
System +. Obejmuje on wszechstronny zestaw rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego.
W standardowym wyposażeniu Lexusa LC znajdują się:
PCS – system ochrony przedzderzeniowej,
który ma za zadanie zapobiec lub
zmniejszyć skutki ewentualnej kolizji.

RSA – system rozpoznawania znaków
drogowych.

ACC – aktywny tempomat, który
kontroluje odległość od poprzedzającego pojazdu.

SWAY – technologia monitoruje zmęczenie
kierowcy na podstawie pozycji na pasie ruchu
i operowania kierownicą.

LKA – system, który
na opuszczenie pasa ruchu.

reaguje

AHB – technologia adaptacyjnych świateł
drogowych, która zapobiega oślepianiu
innych kierowców.

BSM – system zmniejsza ryzyko kolizji
poprzez monitorowanie „martwego
pola” i informowanie o zbliżających się
pojazdach.

RCTA - system ostrzega o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu, co pomaga
uniknąć
kolizji
przy
wyjeżdżaniu
z prostopadłych miejsc parkingowych.

P221115L19E
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Prestige

Bespoke

Hokkaido

Superturismo
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NAPĘD I PROWADZENIE
Pełnozakresowy aktywny tempomat
Rozpórka zawieszenia przód
Tłumik drgań skrętnych tył (tylko z LSD)3
Układ korekcji sztywności zawieszenia (AVS)
Selektor trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Sport S+
Tylny dyferencjał LSD
Układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu VGRS
Układ skrętnych kół tylnej osi (DRS)
KOMFORT
Czujnik deszczu
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z generatorem Nanoe®
Elektryczna regulacja przednich foteli (8 kierunków)
Elektryczna regulacja przednich foteli (10 kierunków)
Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
Elektryczna regulacja wysokości przednich zagłówków
Elektryczny hamulec postojowy
Szklany dach z manualną przysłoną
Pamięć ustawień fotela kierowcy
Podgrzewanie przednich siedzeń
Podgrzewana kierownica
Wentylacja przednich siedzeń
Kamera cofania
Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne, podgrzewane z pamięcią ustawień
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Automatycznie otwierany schowek przed pasażerem
System ułatwionego wsiadania (odsunięcie kierownicy)
System „inteligentny kluczyk”
Inteligentna karta
Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)

1


1


—
















MULTIMEDIA
13-głośnikowy system audio Mark Levinson
Apple CarPlay® / Android Auto®
Nawigacja GPS Lexus Premium Navigation z ekranem o przekątnej 10.25 cala
Remote Touch Interface – sterowanie systemem multimedialnym za pomocą touchpada
Wyświetlacz informacyjny 8"
WNĘTRZE
Metaliczne nakładki pedałów
Podsufitka i daszki przeciwsłoneczne wykończone materiałem Alcantara®
Wykończenie boczków drzwiowych z materiału Tahara
Nakładki progowe z logo Lexus
Nakładki progowe Carbon
Nakładki progowe z inskrypcją HOKKAIDO
Tłoczenie HOKKAIDO z numerem seryjnym przy wybieraku skrzyni
Wykończenie obudowy tablicy przyrządów materiałem Alcantara®
Komfortowe fotele przednie
Sportowe fotele przednie
Wykończenie Alcantara (podsufitka, osłony przeciwsłoneczne, słupki)
Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej (z elementami skóry syntetycznej)
Tapicerka przednich foteli z materiału Alcantara®
Tapicerka przednich foteli ze skóry naturalnej półanilinowej (z elementami skóry syntetycznej)
Tapicerka tylnych siedzeń z materiału Tahara
Tapicerka tylnych siedzeń z materiału Alcantara®

2
1




—



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
21-calowe kute obręcze kół ze stopu aluminium, opony 245/40 R21 (przód) oraz 275/35 R21 (tył) G4AV
21-calowe kute obręcze HOKKAIDO ze stopu aluminium z oponami 245/40 R21 (przód)
oraz 275/35 R21 (tył)
Czarne 21-calowe kute obręcze kół ze stopu aluminium, opony 245/40 R21 (przód)
oraz 275/35 R21 (tył) G4AX

P221115L19E 8
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ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Pakiet Shadow – czarne wykończenia: reflektorów i lamp, zderzaków, grilla, progów, wlotów powietrza
Pakiet zewnętrzny Sport
Aluminiowe drzwi (włókno węglowe po wewnętrznej stronie)
Wysuwany tylny spoiler
Stały spoiler poprawiający przyczepność – AVIATION
Dach z włókien węglowych
Reflektory Full LED L-shape
Tylne szyby przyciemniane

Prestige

Bespoke

Hokkaido

Superturismo

—


—
—
—






—


—
—



—



—


























BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)
Asystent rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
Spryskiwacze reflektorów
Projektor HUD
System monitorowania martwego pola (BSM)
System ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (TPWS)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym podczas cofania (RCTA)
Układ wspomagania ruszania na wzniesieniu (HAC)
System LCA
System zintegrowanego zarządzania dynamiką samochodu (VDIM)






—










































































BEZPIECZEŃSTWO BIERNE
Aktywna pokrywa silnika (PUH)
Dwustopniowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)
Poduszka powietrzna (z opcją dezaktywacji) pasażera przedniego fotela
Przednie boczne poduszki powietrzne
Boczne kurtyny powietrzne na całej długości wnętrza pojazdu
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i pasażera
ZABEZPIECZENIA
Automatyczna blokada drzwi
System alarmowy (syrena, czujnik, GBS, czujnik przechyłu)

 wyposażenie standardowe /  opcja niezależna / — opcja niedostępna / NAZWA wyposażenie dostępne w pakiecie
1

Dostępne tylko przy wyborze tapicerki półanilinowej.

2

Dostępne tylko przy wyborze tapicerki Alcantara.

3

Standard HOKKAIDO mimo braku LSD
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AKCESORIA

DYWANIKI GUMOWE

POPIELNICZKA / ŚMIETNICZKA

CENA OD 1 836 PLN BRUTTO

106 PLN BRUTTO

Zapytaj Dilera

7410202140

GUMOWA WYKŁADZINA
BAGAŻNIKA
PW24111000 / PW24111001 *

630 PLN BRUTTO

ORGANIZER BAGAŻNIKA

DEFLEKTOR WIATRU **

300 PLN BRUTTO

6 113 PLN BRUTTO

PW24100001

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE 20”
LEXUS Z CZUJNIKAMI CIŚNIENIA1

PT73111210

B KOLO-LC500

17 900 PLN BRUTTO

GRUPA

AKCESORIUM

NR KATALOGOWY

BAGAŻ

Gumowa wykładzina bagażnika
Tekstylna mata bagażnika **
Organizer bagażnika

PW24111000 / PW24111001 *
PT2061121002
PW24100001

BEZPIECZEŃSTWO

Kompletne koła zimowe 20" Lexus z czujnikami ciśnienia 1
Kompletne koła zimowe 20" Lexus z czujnikami ciśnienia 2

B KOLO-LC500
B KOLO-LC500-20-PI

KOMFORT /
OCHRONA

Dywaniki tekstylne (różne kolory)
Dywaniki gumowe
Dywaniki tekstylne ze skórą białe **
Popielniczka/Śmietniczka
Deflektor wiatru **

Zapytaj Dilera
Zapytaj Dilera
PW21011012A0
7410202140
PT73111210

STYLIZACJA

Etui na kluczyk
Przednia obręcz ze stopów lekkich 20”
Tylna obręcz ze stopów lekkich 20”

Zapytaj Dilera
42611-11050
42611-11070

CENA DETALICZNA BRUTTO
PLN WRAZ Z MONTAŻEM
630
597
300
17 900
19 900
Cena od 658
Cena od 1 836
1 012
106
6 439
94
3 429
3 429

* Kompatybilne tylko z wersją LC 500h.
** Kompatybilne tylko z wersją CV.
1
Na oponach typu run-flat marki Falken.
2
Na oponach typu run-flat marki Pirelli.

Ceny zawierają koszt montażu. W przypadku elementów lakierowanych należy doliczyć koszta lakierowania. Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ofercie, w tym parametrów technicznych oraz cen. Zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561
§1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.
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Rasowe Gran Turismo
Bezkompromisowy: silnik V8 o mocy 464 KM
i momencie obrotowym 540 Nm pozwala osiągnąć 100 km/h w 4.7 s.
Innowacyjny: 10-biegowa automatyczna skrzynia biegów błyskawicznie zmienia przełożenia
i dostosowuje swoje działanie do preferencji
i zamiarów kierowcy.
Rasowe brzmienie: perfekcyjnie zestrojony
układ wydechowy z zaworami podkreślającymi
dźwięk V8 na wysokich obrotach.
Zaawansowana konstrukcja: nowa platforma
GA-L, czy lekki i wytrzymały silnik zbudowany
m.in. z kutych korbowodów i tytanowych zaworów, który doskonale pracuje na wysokich obrotach. To najbardziej zaawansowane technologie
Lexusa, stworzone, by zapewnić kierowcy najlepsze wrażenia z jazdy.

LC 500h
Multistage Hybrid – sportowe emocje
ukryte w hybrydzie
Pierwszy na świecie wielostopniowy układ hybrydowy: szybka reakcja i zmiany biegów, rytmiczne zmiany przełożeń.
Najlepsze osiągi: 3,5 litrowy silnik V6 i nowoczesny silnik elektryczny o łącznej mocy
359 KM rozpędzają Lexusa LC 500h do
100 km/h w zaledwie 5 sekund.
Nowoczesność i luksus: prowadzenie hybrydowego LC to nie tylko emocje poprzez osiągi, ale
również wyrafinowane działanie, potęgujące poczucie luksusu.
Do 140 km/h na silniku elektrycznym: dodatkowa przekładnia sprawia, że samochód może
poruszać się bezszelestnie i bezemisyjnie nawet
przy prędkościach autostradowych.
Akumulator litowo-jonowy: lekka i kompaktowa
budowa oraz wysoka efektywność.

Autoryzowany Diler Lexusa:

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą
WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne 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.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych
samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się
w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą
podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw.
Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy,

specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1
pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje
na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Podane ceny w zł brutto. Podane kwoty nie dotyczą prezentowanych wersji wyposażenia, rodzaju
napędu i nie zawierają ceny lakieru metalizowanego. Podane ceny dotyczą modeli z roku produkcji 2022/2023. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa.

