LEXUS GS 300h
FELÉPÍTÉS, ALAPADATOK
LEXUS HYBRID SYSTEM, E-CVT (ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELT, FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ ÁTTÉTELŰ VÁLTÓMŰ), HÁTSÓKERÉKHAJTÁS
Hosszúság: ������������������������������������������������������������������������������������������������������4880 mm
Kombinált teljesítmény:������������������������������������������������������������������������������������������ 223 LE
Benzin motor: �����������2494 cm3, Atkinson-ciklusú, DUAL–VVT-i, 181 LE / 221 Nm
Szélesség behajtott tükrökkel: ���������������������������������������������������������������������������� 1840 mm
Elektromos motor: ������������������������������������������������������������������������������ 143 LE (300 Nm)
Magasság: ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1455 mm
Gyorsulás (0–100 km/óra): �������������������������������������������������������������������������������������� 9,0 s
Tengelytáv: ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2850 mm
Kombinált üzemanyag fogyasztás: �������������������������������������������������������� 4,7–5,0 l /100 km
Csomagtartó: ����������������������������������������������������������������������������������������������������450 liter
CO2 kibocsátás:���������������������������������������������������������������������������������������� 109–115 g/km
Gumiabroncs: ���������������������������������������������������������������������������������������������� 225/50 R17
Kerék: ����������������������������������������������������������������������������������������� 17" könnyűfém felnik

KIEMELT AJÁNLATAINK
EREDETI ÁR

PROMÓCIÓS ÁR *

VEVŐI ÁRELŐNY

ELEGANCE (SFX: BZ)

13 700 000 Ft

11 700 000 Ft

2 000 000 FT

ELEGANCE TOP + 18" (SFX: GF)

16 480 000 Ft

13 980 000 Ft

2 500 000 FT

PRESTIEGE + 18" (SFX: GG)

15 880 000 Ft

13 380 000 Ft

2 500 000 FT

PRESTIEGE PLUS + 18" (SFX: DI)

16 940 000 Ft

14 440 000 Ft

2 500 000 FT

ALAPFELSZERELTSÉG
ELEGANCE SFX: BZ

11 700 000 Ft

BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM

UTASTÉR – KOMFORT ÉS KÉNYELEM

•  ABS – blokkolásgátló
•  EBD – elektronikus fékerő elosztó
•  BA – fékasszisztens
•  TRC – kipörgésgátló
•  VSC – jármű stabilitás vezérlő
•  VDIM – járműstabilitás management
•  VGRS – változó áttételű kormány
•  ECB – elektromosan vezérelt fékrendszer
•  HAC – hegymenet elindulást segítő rendszer
•  EPS – elektromos szervokormány sebességfüggő rásegítéssel
•  Oldalütközés védelem az ajtókban
•  Összesen 10 légzsák
•  Vezető és utasoldali légzsák, 2 lépcsős nyitás
•  Kikapcsolható utaslégzsák
•  Térdlégzsák a vezető és utas oldalán
•  Oldal légzsákok a vezető és utas oldalán
•  Oldal légzsákok hátul, a szélső üléseknél
•  Függönylégzsák elöl és hátul
•  ISOFIX gyerekülés rögzítés
•  Riasztóberendezés, indításgátlóval, beltéri mozgásérzékelővel
•  Helytakarékos pótkerék
•  EV – elektromos hajtás üzemmód
•  Tolatókamera

•  Kulcs nélküli nyitás és motorindítás
•  Elektromos ablakemelő elöl-hátul, automata funkcióval
•  2 zónás automata légkondicionáló
•  Könnyű ki- és beszállás: vezetőülés és kormánykerék visszaállító funkció
•  Kormányoszlop elektromos távolság- és magasságállítással
•  Elektromos ülésállítás vezető és utasoldalon
•  Elektromos deréktámasz és memória a vezetőoldalon
•  Elektromos nyitású csomagtér ajtó
•  Nyitáskor felkapcsolódó LED-es belső világítás
•  Üdvözlő fény
•  Fényre sötétedő belső tükör
•  Esőérzékelő automatika
•  Bőr borítású kormánykerék és sebességváltógomb
•  Sebességváltó fülek a kormánykeréken
•  Sebességtartó automatika
•  Üzemmód választó: ECO / NORMAL / SPORT
•  Középső kartámasz, tárolódobozzal
•  Hátsó szélvédő páramentesítő
•  Komfort irányjelző

KÜLSŐ MEGJELENÉS
•  UV- és hőszűrő színezett üvegek
•  Vízlepergetős szélvédő és első oldalüvegek
•  Bi-LED-es távolsági és tompított fényszórók
•  LED-es nappali fény, hátsó lámpatest és ködfényszóró
•  Nagynyomású, rejtett fényszórómosó
•  Hazakísérő fény
•  Külső visszapillantó tükrök: automatikusan lefele fordul tolatáskor, elektrokromatikus (fényre
automatikusan sötétedő), elektromosan állítható, fűthető és behajtható
•  Esőérzékelős ablaktörlő
•  Aktív féklámpák
•  17" könnyűfém keréktárcsák, 9 küllős, 225/50 R17 gumik
•  Parkolószenzor elöl-hátul (4+4)

AUDIO, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ
•  4,2" színes TFT multi információs kijelző a műszeregységben
•  8" Lexus Media színes központi kijelző a műszerfalon; Remote Touch vezérlő rendszer
•  Prémium audio rendszer, 12 hangszóróval
•  CD/ DVD lejátszó; DAB rádió; USB (2db) és AUX csatlakozó
•  Bluetooth® mobiltelefon és audio kapcsolat
•  Multifunkcionális kormánykerék
•  Analóg óra LED-es világítással (GPS funkcióval)
•  12 V-os csatlakozó, első és hátsó

OPCIÓK
•  18”, 5 küllős könnyűfém keréktárcsa, 235/45 R18 gumiabroncsok: (EL, CA, CB)+280 000 Ft
•  Metálfényezés (az összes felszereltségnél elérhető):
+300 000 Ft
•  Napfénytető: (CB, TE, R7)
+390 000 Ft

LEXUS GS 300h
TOVÁBBI FELSZERELTSÉGI SZINTEK
ELEGANCE PLUS SFX: DY

Elegance (sfx: BZ) felszereltségen felül

15 140 000 Ft

LUXURY TOP SFX: TE

Luxury (sfx: UV) felszereltségen felül
• Mark Levinson® prémium audiorendszer, 17 hangszórós
• Head-up display, színes (HUD)
•  Ajtókárpit és műszerfal „Open Pore Wood” fa díszbetéttel

• Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon
• Lexus Prémium navigációs rendszer magyar hanggal (SD kártyás)
• Magyar nyelvű menü
• 12,3" központi kijelző, Remote Touch vezérléssel

F SPORT SFX: T7

Prestiege Plus (sfx: CB) felszereltségen felül

ELEGANCE TOP SFX: EL

Elegance Plus (sfx: DY) felszereltségen felül

16 200 000 Ft

• „Smooth leather” bőrkárpit
• Fűthető és hűthető első ülések
• Automatikusan záródó csomagtérajtó (finom zárás)

ELEGANCE TOP + 18" SFX: GF

Elegance Top (sfx: EL) felszereltségen felül

13 980 000 Ft

• 18", 5 küllős könnyűfém keréktárcsák, 235/45 R18 gumiabroncsok

PRESTIEGE SFX: CA

Elegance Plus (sfx: DY) felszereltségen felül

15 600 000 Ft

• Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
• Radaros sebességtartó rendszer (Active Cruise control)
• Intelligens távolsági fényszórókapcsolás (Auto High Beam)
• Sávtartást segítő rendszer (Lane Keep Assist – LKA)
• Közlekedési tábla felismerő asszisztens (Road Sign Assist – RSA)
• Holttérfigyelő rendszer (Blind Spot Monitor)
• Hátsó, keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)

PRESTIEGE + 18" SFX: GG

Prestiege (sfx: CA) felszereltségen felül

13 380 000 Ft

19 470 000 Ft

SFX: TM

18 230 000 Ft

• Adaptív, változó felfüggesztés (AVS)
• SPORT S+ üzemmód
• F Sport megjelenés:
– F Sport lökhárítók
– F Sport hűtőrács
– hátsó spoiler
– F SPORT logo a karosszérián, oldalt és hátul
– 19" F SPORT design könnyűfém keréktárcsák
– 235/40 R19 (elöl), 265/35 R19 (hátul)
• F SPORT utastér stílusjegyek
– F Sport bőr kárpit
– F Sport ülés
– perforált bőrrel borított kormánykerék és sebességváltógomb
– kormánykerék F SPORT logóval
– küszöblécek egyedi F SPORT designnal
– fekete tetőkárpit
– csiszolt alumínium pedálok
– alumínium díszlécek
Első ülések, speciális beállításai:
– 16 irányban állítható a vezető, és 10 irányban az utas oldalán
– 4 irányban állítható deréktámasz a vezető, és 2 irányban az utas oldalán
– vezetőoldalon üléspad hosszabbítható, oldaltámasz állítható
• Elektromos mozgatású hátsó ablak roló
• Különleges, „L” alakú tripla LED fényszórók
• Lexus Dynamic Handling (dinamikus hátsókerék kormányzás, változó áttételű kormánymű)

• 18", 5 küllős könnyűfém keréktárcsák, 235/45 R18 gumiabroncsok

PRESTIEGE PLUS SFX: CB

Prestiege (sfx: CA) felszereltségen felül

16 660 000 Ft

Prestiege Plus (sfx: CB) felszereltségen felül

F Sport (sfx: T7) felszereltségen felül

19 180 000 Ft

• 17 hangszórós Mark Levinson hangrendszer
• Színes Head Up Display (HUD)
• Bankkártya méretű kulcs
• Fűtött kormánykerék

• „Smooth leather” bőrkárpit
• Fűthető és hűthető első ülések
• Automatikusan záródó csomagtérajtó (finom zárás)

PRESTIEGE PLUS + 18" SFX: DI

F SPORT TOP SFX: R7

14 440 000 Ft

• 18", 5 küllős könnyűfém keréktárcsák, 235/45 R18 gumiabroncsok

LUXURY SFX: UV

Prestiege Plus (sfx: CB) felszereltségen felül
• Adaptív változó felfüggesztés (AVS)
• SPORT S+ üzemmód
• 18", 5 küllős könnyűfém keréktárcsák, 235/45 R18 gumiabroncsok
• Háromzónás klímaberendezés, Nanoe® technológiával
• Memória funkció utasoldali kiegészítéssel
•E
 lső ülések, speciális beállításai:
– 18-irányban
– 4 irányban állítható deréktámasz
– állítható szélességű fejtámla (manuálisan)
– első üléseken párnázott váll- és oldaltámasz
• Vezetőülés ülőlap hosszabbítás
• Első utasülés combtámasszal
• Hátsó ülésfűtés
• Fél-anilin bőr kárpitozás
• Megvilágított hátsó-, középső kartámasz, multi kontroll kezelőpanel
• Alumínium küszöbdíszlécek
• Elektromos mozgatású hátsó- és manuális oldalsó ablak rolók
• Különleges, „L” alakú tripla LED fényszórók
• Bőrborítású, fűtött kormánykerék, fabetéttel
• Fabetétek a műszerfalon és az ajtókon
• Bankkártya méretű kulcs

18 690 000 Ft

CÉGAUTÓ NYÍLTVÉGŰ LÍZINGBEN,
EGYEDI ELŐNYÖKKEL
ÁFA visszaigénylés
A lízingdíjak áfa tartalma a személygépjármű üzleti használatának arányában
visszaigényelhető.
KKV adókedvezmény
Kis-és középvállalkozások a fizetett kamat 100%-át levonhatják a társasági adójukból.
Likviditási többlet
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: http://www.lexus.hu/finanszirozas/nyilt-vegu-penzugyi-lizing.json

HIVATALOS MÁRKAKERESKEDÉS:
LEXUS BUDA • 1112 BUDAPEST, BUDAÖRSI ÚT 185—195. • TELEFON: (06 1) 248 2482 • WWW.LEXUSBUDA.HU
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. január 1-től visszavonásig érvényes. A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

